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П Р О Т О К О Л 
 

по чл.181, ал.4 от ЗОП 
1
. 

 

за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на 

офертите в процедура по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска 

стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: с 

предмет:„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на 4 

/четири/ обособени позиции:  -  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ 

ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, 

КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА 

ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН“;  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА 

СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 2 от 

28.02.2019 г., вписано заедно с обявлението за поръчка в Регистъра на обществените поръчки 

при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2019-0003 

и публикувано заедно с одобрените с него обявление за поръчка и документация на интернет 

сайта на община Смолян – профил на купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566 

 

Част I: Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на 

комисията. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с 

които се изменят сроковете, задачите и съставът й. 

 

1. За извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите със 

заповед на кмета на община Смолян ОП-6/29.03.2019г. е назначена комисия (наричана по-долу за 

краткост „Комисия/Комисията“) в следния състав: 

                                                 
1
 Съгласно разпоредбата на §131, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 

за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 

1.03.2019 г.) възлагането на настоящата обществена поръчка се приключва по реда, действащ 

към момента на откриването й. При позоваването на разпоредби от Закона за обществените 

поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки следва да се имат 

предвид редакциите им, които са в сила към момента на откриване на настоящата процедура 

за възлагане на обществена поръчка. 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566
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Председател:  

Милена Иванова Пенчева – гл. експерт в дирекция  СИиОС  в община Смолян 

Членове: 

Милена Милкова Хаджиева – ст.юрисконсулт в дирекция ПНО в община Смолян 

инж.  Анастасия Василева Василева - инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Стефка Желева Росенова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 

Недка Величкова Кисьова – ст. експерт в дирекция „ФСДНБ“ в община Смолян 

 

2. В хода на работа на Комисията не са правени промени в състава й. 

  

3. От възложителя не е/са издавана/и заповед/и, с която/които се изменят сроковете и  

задачите на Комисията. 

Част II: Участници в процедурата. 

 

1.  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО 

ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. 

СМОЛЯН“: 

- „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, 

КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“: 

 

- "ЕРОУ" ООД; 

- "ИКАР КОНСУЛТ" АД; 

- "ДЖИ ЕНД АЙ" ООД; 

- "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

- "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД; 

- "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

 

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА 

СМОЛЯН“: 

 

- "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД; 

- "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД 

 

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА 

СМОЛЯН“: 

 

- "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ"АД 
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Част III: Кратко описание на работния процес, описващ предложенията на комисията за 

вземане на решение от възложителя. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и 

оценяване на всяка от офертите, когато е приложимо. Класиране на участниците, когато е 

приложимо. Предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо. Мотиви за 

допускане или отстраняване на всеки участник, когато е приложимо. Предложение за 

сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на 

процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо. Описание на 

представените мостри и/или снимки, когато е приложимо. 

 

Съгласно предварително изготвен от председателя на Комисията и одобрен от членовете й 

график се  проведоха заседания от работата на Комисията, резултатите от които са обективирани, 

както следва: 

 

Първо заседание. 

На 29.03.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343 на третия етаж на административната 

сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, Комисията проведе 

заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и чл.181, ал.4 от Закона 

за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки, включващи отваряне, констатиране на наличието и редовността на 

офертите и оповестяване на тяхното съдържание, при което бяха извършени следните действия: 
 1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател; регистрационен номер, 

дата и час на получаване; предмет на поръчката и обособената позиция, за която е подадена 

офертата; причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписа от предаващото 

лице и от председателя на комисията. 
  

 2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола по 

предходния пункт. 
 

 3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в процедурата, 

и представените оферти всеки от членовете на комисията представи декларация по чл.103, ал.2 

от ЗОП.  

 

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

следните констатации: 
 

4.1. Регистрирани предложения – 10 /десет/ оферти, както следва: 

 

 
 

№ 

 
 

Наименование на участника 

 

Регистрационен 

номер на 

офертата 

 

Дата и час на 

получаване на 

офертата 

Обособена 

позиция /ОП/, за 

която е подадена 

офертата 

1.     
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"ДАРА - КОНТРОЛ" ООД  

ЕИК: 120526083, Седалище и адрес 

на управление: гр.Смолян 4700, ул. 

„Миньорска“№ 1, ет. 1, ап. 1; адрес за 

кореспонденция: гр.Смолян, бул. 

„България“№84;  тел.: 0301/63265, 

0888767463 факс: 0301/63852; 

електронна поща: yazova@abv.bg 

 

 

ДЛ002773 

 

 

 

25.03.2019 г. 

09,11 часа 

 

 

ОП № 3 

 

2. 
 

"ЕРОУ" ООД 

ЕИК: 130375847, адрес: гр. София - 

1309, район Красна поляна, бул. 

„Александър Стамболийски“ № 205, 

ет. 3, офис А305, тел.: 0888 207 111; 

електронна поща: arrow_ood@abv.bg 

ДЛ002921 
27.03.2019 г. 

16,22 часа 

 

ОП № 2 

 

 

3. 

 

"ИКАР КОНСУЛТ" АД  

ЕИК: 131192254, адрес: гр. София - 1612, 

район Лозенец, кв. Витоша, ул."Димитър 

Шишманов" No 11, тел.: 02/8624585, 

факс: 02/8624881; електронна поща: 

p_vladimirov@ikarconsult.com 

ДЛ002927 
28.03.2019 г. 

09,53 часа 

 

 

 

ОП № 2 

 

 

 

 

4. 

 

"ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ 

СЪРВИСИС" ЕООД 
ЕИК: 203129689, адрес: гр. София - 1407, 

район Лозенец, бул. „Никола Й. 

Вапцаров“ № 53 Б, Мандарин офис 

център, партер, тел.: 02/ 9950256 , факс: 

02/9963812; електронна поща: 

tenders@tcs.bg  

ДЛ002938 
28.03.2019 г. 

11,02 часа 

 
 

 

 

ОП № 3 

 

 

 

5. 

 

"ДЖИ ЕНД АЙ" ООД 
ЕИК: 201459082, седалище и адрес на 

управление: гр. София - 1335, район 

Люлин, ж.к. Люлин 10, бл. 153, ет. 7, ап. 

32, тел.: 0888 793 008; електронна поща: 

gandi2011@mail.bg 

адрес за кореспонденция:  гр. София - 

1680, кв. Борово, ул.“Подуево“№10А, 

ап.9, ет.3 

ДЛ002939 
28.03.2019 г. 

11,09 часа 

 

 

 

 

ОП № 2 

 

 

6.  

 

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

ЕИК: 108507750, адрес: гр. Кърджали 

6600, ул. „Булаир“№14, бл. 14, вх. А, 

ДЛ002942 
28.03.2019 г. 

11,11 часа 

 

 

 

ОП № 2 

mailto:yazova@abv.bg
mailto:arrow_ood@abv.bg
mailto:p_vladimirov@ikarconsult.com
mailto:tenders@tcs.bg
mailto:gandi2011@mail.bg
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ап. 1, тел./факс: 0361/61110, 0361 

60005 електронна поща: 

ekoinjenering@abv.bg  

 

 

 

7. 

 

"ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

ЕИК: 120580355, адрес: гр.Смолян 

4700, ул.“Карлък“№ 3, тел.: 

0301/63266; 0887710522 електронна 

поща: mnconsult@mail.bg   

ДЛ002950 
28.03.2019 г. 

13,35 часа 

 

 

 

ОП № 2 

 

8.  
 

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 

ЕИК: 120562898, адрес: гр.Смолян 

4700, пл.”Свобода” №1, ет.2, офис 

26, тел./факс: 0301/63736; електронна 

поща: archstroi_konsult@abv.bg  

ДЛ002957 
28.03.2019 г. 

14,30 часа 

 

 

 

ОП № 1 

 

 

9. 

"ПЪТИНВЕСТ-

ИНЖЕНЕРИНГ"АД 

 
ЕИК: 831643582, адрес: гр. София - 1619, 
район Витоша, бул. „Цар Борис III-ти”№ 

257 тел.: 02/9570510, факс: 02/9571802; 

електронна поща: office@pie.bg  

ДЛ002967 
28.03.2019 г. 

14,53 часа 

 

 

 

ОП № 4 

 

 

10. 

 

"ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

ЕИК: 120541733, адрес: гр.Смолян 

4700, ул. „Борова гора“№ 26, тел.: 

0301/62258, факс: 0301/62271; 

електронна поща: 

gavraildarakchiev@gmail.com    

ДЛ002974 
28.03.2019 г. 

16,15 часа 

 

 

 

ОП № 2 

 

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 

 

5. При отварянето на офертите не присъстваха представители на средствата за масово 

осведомяване, но присъстваха следните упълномощени представители на участници, както 

следва: Георги Илиев Василев – упълномощен представител на „ПЪТИНВЕСТ-

ИНЖЕНЕРИНГ„АД и Димитър Гавраилов Даракчиев – упълномощен представител на 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД. Обстоятелствата във връзка с присъстващите лица бяха 

удостоверени в Списък на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на 

офертите.  

 

mailto:ekoinjenering@abv.bg
mailto:mnconsult@mail.bg
mailto:archstroi_konsult@abv.bg
mailto:office@pie.bg
mailto:gavraildarakchiev@gmail.com
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6. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 

деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следните действия: комисията 

отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за 

наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

като такъв се установи в офертата; най-малко трима от членовете на комисията подписаха 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“; комисията 

предложи по един от присъстващите представители на другите участници да подпише 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ по отношение на 

останалите оферти, което право не беше използвано.   

 

7. 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 28.05.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343 на третия етаж на административната 

сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, Комисията проведе 

заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1, 4 и 6 и 

чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.7-11 от Правилника за 

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

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което бяха извършени 

следните действия: 

1. Комисията пристъпи по обособени позиции 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: 

 

1. Обособена позиция № 1:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

1.1. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

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

обединение. 
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 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 

2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за  

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 
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ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg ; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която 

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0511/21.07.2015 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 21.07.2020 г.); 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

2. Обособена позиция № 2:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

2.1„ЕРОУ“ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/, Заверено копие на Удостоверение № РК-0556/22.12.2015 г., издадено на 

„ЕРОУ“ООД за извършване на дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или 

упражняване на строителен надзор, ведно със списъци на екипа от правоспособните 

физически лица от различните специалности, чрез които се упражнява дейността към 

22.12.2015 г. и към 12.12.2018 г., Заверени копия на полици  за застраховка 

„Професионална отговорност в проектирането и строителството“ – 2 бр., копия на 

сертификати за внедрени системи за управление по стандарти – ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 и ISO 18001:2007 и Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) /в електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител 

към пакета документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява 

редактиране на неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени 

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

създаване на обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 

2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за  

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, приложено е и 

копие на посоченото удостоверение, с което е удостоверил своята 

годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за 

което и от комисията е извършена справка в  Регистъра на лицата, 

извършващи дейността консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за 

устройство на територията, на интернет страницата на Дирекцията за 
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национален строителен контрол (ДНСК) – www.dnsk.mrrb.government.bg ; 

хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която 

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0556/22.12.2015 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 22.12.2021 г.); 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

2.2. „ИКАР КОНСУЛТ „  АД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

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

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 

2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за  

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която 

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0649/01.09.2016 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 01.09.2021 г.); 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

2.3. „ДЖИ ЕНД АЙ„ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

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

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 

2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 
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Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за  

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която 

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0500/19.06.2015 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 19.06.2020 г.); 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

2.4. "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

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

обединение. 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 

2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за  

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 
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ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която 

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0456/04.05.2015 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 04.05.2020 г.); 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

2.5. "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

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

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 

2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за  

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която 

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0553/18.12.2015 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 18.12.2020 г.); 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

2.6."ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

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

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 

2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел III „Изисквания към 
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участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за  

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която 

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0686/24.02.2017 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 24.02.2022 г.); 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

3. Обособена позиция № 3:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

3.1. "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД  

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

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

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 

2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за  

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 
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контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg ; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която 

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0638/12.07.2016 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 12.07.2021 г.); 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

3.2. "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

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

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 

2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 

специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за  

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg ; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която 

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0513/21.07.2015 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 21.07.2020 г.); 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

4. Обособена позиция № 4:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

4.1. "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи /на 

хартиен носител/ и Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) /в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание/, като поради неприложимостта им не са представени документи за 

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

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, 

закрепени в т.2 на Раздел III.2.2 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 

2 от Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за 

подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка, като 

изрично е декларирал в съответните указани раздели на Част III от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице 

никое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за 

него не са налице обстоятелствата за отстраняване по т.2 на Раздел III.2.2 от 

обявлението за обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, като изрично е посочил в Част III, Раздел Г от Единния европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не се прилагат 
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специфичните национални основания за изключване, които са посочени в 

обявлението или в документацията за обществената поръчка, включващи  липса 

на свързаност с друг участник в процедурата и на 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 и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 от 

обявлението за обществената поръчка и т.1 от Раздел III „Изисквания към 

участниците – критерии за подбор (минимални изисквания за допустимост)“ от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, 

представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията за обществена 

поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в регистъра при Дирекцията за национален 

строителен контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността 

консултант съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на 

територията - в Част ІV, раздел А, от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за  

вписването си в регистъра при Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК) на лицата, извършващи дейността консултант съгласно 

чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, с което е 

удостоверил своята годност (правоспособност) за упражняване на 

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

Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант съгласно чл.166, 

ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, на интернет страницата 

на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) – 

www.dnsk.mrrb.government.bg ; хипервръзка към регистъра - 

https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ

%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d, при която 

проверка е установено наличието за участника на Удостоверение за 

упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор № РК-0168/26.03.2019 

г., издадено от началника на Дирекцията за национален строителен 

контрол (ДНСК), валидно до 26.03.2024 г.); 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или 

несъответствие на информацията, включително не е налице нередовност или 

фактическа грешка, представените документи от участника са налични и редовни, в 

съответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което не са 

налице предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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съдържат променена и/или допълнена информация. 

 

 2. При извършването на предварителния подбор 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. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични регистри, 

в това число: в Търговския регистър при Агенция по вписванията към министъра на 

правосъдието - http://brra.bg/  и в Регистъра на лицата, извършващи дейността консултант 

съгласно чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, при Дирекцията за 

национален строителен контрол (ДНСК) – 

http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2f

q%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d  , комисията единодушно  реши: 

I. На основание чл.104, ал.4 и 6 от ЗОП и чл.54, ал.8 от ППЗОП препис от настоящия 

протокол, съдържащ констатациите на комисията относно съответствието с изискванията към 

личното състояние и критериите за подбор, включително установяването на наличие на липси, 

непълноти или несъответствия на информацията, както и нередовности или фактически грешки, 

да бъде изпратен на участниците в деня на публикуването му в профила на купувача. 

ІІ. На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническите 

предложения в подадените оферти следните участници по обособени позиции: 

1.  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО 

ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. 

СМОЛЯН“: 

 

- „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, 

КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“: 

 

- "ЕРОУ" ООД; 

- "ИКАР КОНСУЛТ" АД; 

- "ДЖИ ЕНД АЙ" ООД; 

- "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

- "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД; 

- "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

 

http://brra.bg/
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d
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3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН“: 

 

- "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД; 

- "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД 

 

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА 

СМОЛЯН“: 

 

- "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ"АД 

 

Трето заседание. 

 

На 30.08.2019 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343 на третия етаж на административната 

сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, Комисията проведе 

заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 и чл.181, 

ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и 2 и чл.57, ал.2 и 3 от Правилника за 

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

съответствие с изискванията на възложителя и оценка на техническите предложения от офертите 

на допуснатите участници, при което бяха извършени следните действия: 

1. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане на техническите 

предложения на участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор, и извършване на оценяване съгласно одобрената от 

възложителя методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 

2. Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферти на участниците на 

основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същите са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническите 

спецификации: 

 

2.1. Обособена позиция № 1:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

2.1.1 „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:  
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Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, в което са описани 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

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

труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Раздел I Кратко представяне на дружеството, предмет и обхват на поръчката 

Раздел II Подход при изпълнение на дейността строителен надзор. 

Последователността в съставяне на изискващата се строителна документация за 

изпълнение на строежа от дружество „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД по отношение на 

законосъобразното започване, протичане и завършване на строителния процес е следната: 

1. Дейностите за изпълнение от строителния надзор на „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД по 

отношение на кореспонденцията изисква: Представени в табличен вид, с посочване на 

дейности, основание и очакван резултат. 

2. Методологията на изпълнение на строителния надзор по отношение на 

законосъобразното започване, протичане и завършване на строителния процес изисква: - 

Участникът е представил в табличен вид необходимите дейности и документите, които 

следва да бъдат изпълнени и представени от участниците в строителството, включително 

от - възложителя, строителя и проектанта през различните етапи – начало на строителния 

процес, изпълнение на СМР по всички части, завършване на строителството и получаване 

на разрешение за ползване.  

2. Описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при 

изпълнение на предвидените строително-монтажни работи на обекта, в съответствие 

с действащата нормативна уредба. 

2.1. Дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация и тяхната организация. 

Всички дейности на строителния надзор са насочени за правилното и точно изпълнение на 

работите посочени в одобрените за изпълнение проекти, спазването на нормативните 

разпоредби за изпълняваните видове строително монтажни работи (СМР), изпълнените 

количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за 

изпълнение, здравословни и безопасни условия на труд, предприемането на превантивни 

мерки за липса на дефекти по време на гаранционния срок и след него. 

2.2. Дейностите са както следва: - Участникът е изброил дейностите в тяхната 

последователност на изпълнение. 

2.3. Текущия контрол от «АРХСТРОЙ КОНСУЛТ» ООД на качеството на 

дейностите и доставките при изпълнение на поръчката - Ключовите моменти в 

процеса на изпълнение са: 
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• Установяване на неправилна или неточно представена информация в одобрения за 

изпълнение проект; 

• Липса на работни детайли в одобрения за изпълнение проект; 

• Установяване на неизпълнение на одобрения за проект и неспазване на нормативни 

изисквания от строителя в процеса на работа; 

• Нарушаване на графика за изпълнение; 

• Случайни или непредвидени ситуации водещи до некачествено изпълнени СМР и 

нарушаване на графика за изпълнение на СМР. 

2.4. Действия на строителния надзор за разрешаване на възникнали проблеми 

• Подготвяне и предаване на мотивирани становища в срок от 24 часа при 

необходимост за намеса в работата на Строителя, след установяване на действие и/ или 

бездействие, и/ или отклонение от одобрените за изпълнение проекти, и/или правила и 

норми за изпълнение на СМР, и/или разлика в техническите характеристики на строителни 

продукти предвидени в проекта и доставени на строежа, с копия до Проектанта и 

Възложителя; 

• Екипна работа със Строител, Проектант, Възложител, Координатор по безопасност 

и здраве, Финансираща организация; 

• Попълване на лист /по образец приложен към настоящото техническо предложение/ 

за настъпили несъответствия. 

2.5. Дефиниране на отделните групи дейности за упражняване на контрол и начин 

на обезпечаване изпълнението им от страна на човешки ресурси, както и 

материално-техническа и времева осигуреност: 

• Постоянен надзор и контрол на процесите на строителната площадка от 

представители на консултанта; 

• Предварително запознаване с процедурите на Строителя за видовете дейности 

извършвани от него; 

• Предварително съгласуване строителните продукти доставяни от Строителя; 

• Одобряване на еталони за повтарящи се видове СМР; 

• Предварително оповестяване на всяко контролно мероприятие (24 часа 

предварително обявяване на всички количества и видове работи, които строителя иска да 

закрие, предаде за следващ вид СМР); 

• Постоянна интернет връзка с Проектант, Възложител и фирмено ръководство на 

Строителя на строежа; 

• Не допускане отклонения от проекта без предварителното съгласие на Проектант и 

Възложител, дадени писмено; 

• Участие във всички срещи за координиране дейността на участниците в 

строителния процес на строежа. 

• Вътрешен контрол - Доклад до Възложителя, с копия до проектанта и Строителя, за 

изпълнение на графика за изпълнение на СМР, условия на труд на строежа, опазване на 

околната среда и трети имоти. 

•  Официална писмена (документирана) информация за несъответствия (качеството 

на влаганите материали и изпълнение на строително - монтажните работи), между 

страните в строителния процес. Доклади до Висшето ръководство на Строителя, 
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Проектанта и Възложителя. 

• Превантивен контрол - вписване веднага след регистриране на ЗК на изисквания, 

съгласно предвижданията на проекта, на техническите спецификации, не дефинирани в 

одобрения за изпълнение проект, на които строителните продукти трябва да отговарят по 

стандарт. Искане към проектанта за утвърждаването им и допълнителни указания за 

полагането им. 

2.6. Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 

изпълнение на поръчката 

2.6.1. Основните задачи на строителния надзор за съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и на основните материали за изпълнение на поръчката 

ще бъдат: 

• Предварително запознаване с предвидените в одобрения проект технологично 

оборудване и материали за изпълнение на строежа 

• Предварително запознаване с процедурите на Строителя за доставка на 

технологично оборудване и материали, заявки, начин на доставки, начин на складиране на 

строителната площадка, съхранението им на обекта, документи включващи сертификати за 

доказване на експлоатационните показатели, паспорти и инструкции за монтаж и др. 

• Предварително съгласуване на строителните продукти доставяни от Строителя с 

проектанти, възложител и контролни органи за произход, сертификати, изпитване, влагане, 

подмяна, корекция и др. 

• Одобряване на еталони за повтарящи се видове СМР; 

• Предварително оповестяване на всяко контролно мероприятие (24 часа 

предварително обявяване на всички количества и видове работи, които строителя иска да 

закрие, предаде за следващ вид СМР); 

• Не допускане отклонения от проекта без предварителното съгласие на Проектант и 

Възложител, дадени писмено; 

• Участие във всички срещи за координиране дейността на участниците в 

строителния процес на строежа. 

• Постоянен надзор и контрол на процесите на строителната площадка от 

представители на консултанта; 

• Вътрешен контрол - Доклад до Възложителя, с копия до проектанта и Строителя, за 

вложените строителни продукти, изпълнение на графика, последователността за 

изпълнение на СМР, условия на труд на строежа, опазване на околната среда и трети 

имоти. 

•  Официална писмена (документирана) информация за несъответствия (качеството 

на влаганите материали и изпълнение на строително - монтажните работи), между 

страните в строителния процес. Доклади до Висшето ръководство на Строителя, 

Проектанта и Възложителя. 

• Превантивен контрол - вписване веднага след регистриране на ЗК на изисквания, 

съгласно предвижданията на проекта, на техническите спецификации, не дефинирани в 

одобрения за изпълнение проект, на които строителните продукти трябва да отговарят по 

стандарт. Искане към проектанта за утвърждаването им и допълнителни указания за 

полагането им. 
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2.7. Документиране на изпълнените строително-ремонтни дейности По време на 

строителство Строителният надзор, съвместно със строителя съставя и подписва актове и 

протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. 

С актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по 

чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ. 

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други 

документи изискващи се от съответния нормативен акт. Съставянето и оформянето 

съгласно изискванията на тази Наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при 

установяване на обстоятелствата свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 

експлоатация на строежите. 

Съгласно чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за строежите от първа до трета категория са 

задължителни образци № 2а, 3,4,5, 7,10,11,12,14,15,16,17. 

Не посочените в ал. 2 от Наредбата образци ще се ползват за съставяне на актове и 

протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството. 

Участниците в строителството Възложител, Строител, Проектант, Строителен надзор 

съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и 

измервания на място когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 3 

от ЗУТ. 

Последователността за изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта е 

съобразена с технологично обусловената последователност на строителните и монтажни 

процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. 

За недопускане грешки при съставянето и попълването на документите и тяхното срочно 

издаване е предвидена такава организация на работа и последващ /дублиращ / контрол, с 

които да се гарантират срочното издаване и съставяне на необходимите документи и 

тяхната достоверност. 

Контролните механизми включват проверка от страна на ръководителя на екипа на всички 

съставени актове и протоколи по време на строителството, в които са участвали ключовите 

експерти по специалности относно непосредственото им изготвяне след извършване на 

вида работа и за съответствието на изпълнените СМР с предвидените в одобрените 

проекти. Проверката включва и наличие на придружаваща документация за качеството на 

вложените материали, съответствието им с предвидените в проекта. 

Ръководителят контролира своевременното подписване на документите от страна на 

всички, лица предвидени по наредбата да участват при съставянето и подписването на 

съответния акт или протокол. Същият следи и участва при извършването на контролни 

измервания за достигнатите нива при кота фундиране, цокъл, корниз и било, и изисква 

правилно и своевременно да бъдат отразени в раздел III на Протокол обр. 2; Последващ 

дублиращ контрол относно правилното и своевременно съставяне на необходимата 

документация извършва и координаторът по проекта от екипа за управление. 

(Разпределението на отговорностите в екипа е описано в раздел III от настоящото 

техническо предложение). В неговите задължения са вменени регулярни проверки на 

място, включително по документалното състояние на строежа - съставени актови и 

протоколи и тяхното надлежно комплектоване с измервания и придружаващи декларации 

за качество. След проверката, правилно и своевременно съставените актове и протоколи се 
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представят от координатора на проекта за подпис от представляващият надзора и 

подпечатването им. 

3. Дейности необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация и тяхната организация. 

В хода на изпълнение на предмета на договора, в качеството си на строителен надзор 

дружеството се задължава да изпълни всички функции вменени му по силата на законови, 

подзаконови и договорни правоотношения с Възложителя. 

Горните задължения и функции са подробно разписани в обхвата на чл.166, ал.1 от ЗУТ 

във връзка с чл.168 и чл.169 ЗУТ и ще бъдат изпълнявани в предела и обхвата касаещ 

законосъобразното започване на строежа, а именно: 

Дейността започва с процедурата съставяне на Протокол обр.1 Приложение № 1 към чл. 7, 

ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, където следва да бъдат предадени Проектите по всички части и 

Разрешение за строеж заедно с изменения, допълнения и заповеди към предмета или 

обхвата му. След предаване на гореописаните документи Възложителя следва да предаде 

на строителния надзор и всички актове за собственост, както и скици на имотите, извадка 

от подземен кадастър, геодезическо заснемане, а от страна на изпълнителя следва да бъдат 

предоставени досиета на всички техническите лица, които ще изпълняват функциите на 

технически ръководител на обекта, както и Удостоверения от КСБ и Застраховки „ПО"; 

Следва съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво, в т.ч. заверка на заповедни книги, като ще извършва вписване на 

всички свой решения, заповеди и указания за законосъобразното качествено изпълнение на 

строежа в срок, като ще контролира и правилното водене на Заповедната книга. 

Горепосоченото действие следва да се извърши при представяне от Възложителя на 

договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан по чл.3,ал.2 от Закона за 

Камара на строителите, като се налагат съответните означения на регулационните и 

нивелетни репери, като също така се отразяват съответните мерки за осигуряване на 

Безопасни и здравословни условия на труд, съответните мерки за безопасност на 

движението, информационни табели и табели съгласно ЗУТ, опазване на съседни сгради, 

мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, 

както и действията по отношение на едроразмерната дървесна растителност. 

След приключване на горепосочените дейности "АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД ще 

започне контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актове по време на 

строителство в изпълнение на вменените му отговорности по ЗУТ в обхвата и реквизита на 

Актове посочени в Приложенията от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството. „Архстрой консулт" ООД приема отговорностите 

вменени му по закон и в съответствие със задълженията му по договор с Възложителя да 

упражни правата и да постанови чрез Заповед спиране на строеж, който се изпълнява по 

условията на чл. 224, ал. 1 и чл.225, ал.2 от ЗУТ или в нарушение на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ. 

Дружеството приема да изпълни всички контролни функции относно спазване на 

изискванията за Здравословни и безопасни условия на труд в строителството и не допусне 

увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството и строителния процес. 

Дружеството приема да реализира контрола по изграждане на строежа съгласно закона и 
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вменените му отговорности до степен на годност на строежа за въвеждането му в 

експлоатация. 

Строителят е предложил списък на материали и оборудване които предвижда за влагане 

обекта. Преди започване на строежа Консултантът ще изиска този списък с приложения, 

които трябва да дават пълна информация за техническата документация за всички 

технически спецификации на строителни материали, машини и съоръжения. Консултантът 

ще прегледа и потвърди дали материалите и оборудването отговарят на изискванията на 

проекта и са в съответствие с изискването на съответните стандарти, действащите 

правилници и нормативни документи. При наличие на несъответствия Консултантът, след 

съгласуване с Проектанта ще определя необходимостта от допълнителни лабораторни 

тестове, сертификати, лицензи и доказателства за годността, качеството и безопасността на 

материалите, машините и съоръженията, които окончателно ще се вграждат в строежа. 

„Архстрой консулт" ООД ще изисква провеждане само в негово присъствие за реализиране 

на всички функционални проби пускови изпитания и пробна експлоатация доказващи 

годността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Контрола върху качеството на 

материалите и качественото изпълнение на строителните работи ще бъде извършено в 

режим в пределите на чл.169а, ал.1 от ЗУТ. 

Консултантът ще контролира технологията и правилността на вземането на пробите и 

тестовете на материалите, проведени от Строителя и ще реагира съобразно с получените 

при тестовете резултати. Той ще организира инспекции на материалите на място и ще 

следи за съответствието на качеството им с изискванията на проекта, съответните 

стандарти и техническите наредби. В случай на доказани несъответствия на качеството с 

качеството, изисквано от Проектанта, Консултантът ще предприеме коригиращи действия, 

ще уведоми незабавно Възложителя, а при необходимост ще предприеме мерки за 

спирането със заповед на влагането на материали, изделия, машини и оборудване. 

Контрола върху качеството на материалите е най-важното и основно задължение на 

Консултанта/Надзорника, по смисъла на функциите на СН. 

Консултантът ще извършва постоянен контрол при първоначалното завеждане на 

обектната документация на Изпълнителя / Строителя: инструкции за безопасност и охрана 

на труда;инструкции за опазване на околната среда; техническа документация за 

състоянието на строителните машини;актове и протоколи; дневници; Консултантът ще 

следи за редовното и акуратно водене на заповедната книга. Постоянно ще съблюдава за 

спазването на инструкциите и правилата по охрана и безопасност на труда, пожарна 

безопасност и опазването на околната среда. Той ще упражнява постоянен контрол върху 

ежедневните доклади на Строителя, съдържащи данни за атмосферните условия, броя на 

персонала, годността и кондицията на неговите строителни машини и оборудване. 

Надзорникът ще следи за основните дейности на обекта, недостатъците и 

несъответствията, съгласно изискванията на проекта както и всички други фактори имащи 

пряко отношение към качественото изпълнение на СМР, опазване живота и здравето на 

хората и действия, които биха довели до нанасяне на големи материални щети. 

Консултанта, който упражнява строителен надзор, ще подписва всички задължителни 

актове и протоколи по време на строителството, необходими при изграждането и оценката 

на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, 
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произтичащи от ЗУТ и от Наредбата за актовете и протоколите, съставяни по време на 

строителството, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Консултанта ще издава конкретни инструкции към Строителя, свързани с технически 

въпроси, изяснения по проекта и спецификациите по изпълнение на строежа. Консултантът 

ще проверява, коригира и подписва изготвените от Строителя екзекутивни чертежи. 

Консултантът ще контролира, координира и съдейства при изготвянето на уведомителни 

писма до Специализираните държавни контролни органи. Ще се търсят постоянно нови 

възможности за най-пълно удовлетворяване на потребностите на Възложителя като се 

упражнява СН, съгласно Правилата за изпълнение и приемане на СМР, ЗУТ, Наредбата за 

актовете и протоколите, съставяни по време на строителството и всички други законови 

нормативи за проектиране и строителство. 

Работите и техните части няма да бъдат считани за завършени, докато съответната 

Екзекутивна Документация /при необходимост от такава/ не бъде представена на 

Консултанта. 

Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, следва 

да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, Техническите 

спецификации, утвърдения План за управление на качеството, както и всички приложими 

Законови разпоредби. 

Качеството и количеството на изпълнените СМР, както и на доставените 

Строителните продукти и оборудване, се установява с: 

1. Протоколи за изпълнено СМР / обр.19/, 

2. Актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; 

3. Други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР; 

4. Протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната 

документация към Разрешението за строеж; 

5. Протоколи от проверки извършвани от органите на Възложителя. 

Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва: 

1. от Строителния надзор при осъществяване на непрекъснат строителен надзор по 

време на изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. и в съответствие с договора на Консултанта с Възложителя; 

2. от Проектанта, при изпълнение на авторски надзор; 

3. от Възложителя - чрез екип за управление на проекта и/или упълномощен експерт, 

представител на Възложителя; 

В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР 

или на вложените Строителни продукти, страните отнасят спора към лице, получило 

разрешение за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което 

се отнася спора, трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на 

продуктите, за които се води спора. Решението и/или резултатите от извършените 

изпитвания на качеството ще бъдат задължителни за Страните. 

Предаване на строежа: При завършване на обекта съгласно приложената техническа 

документация изпълнителят отправя до възложителя и строителния надзор писмена покана 

да направи оглед и да приеме извършената работа. Приемането на извършеното 

строителство се извършва с констативен акт обр. 15 за готовност на строежа за въвеждане 
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в експлоатация подписан от възложителя , изпълнителя, и извършващите строителен и 

авторски надзор на обекта, в който се посочва дали обектът е изпълнен съобразно 

одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към 

строежите по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ и условията на настоящия договор, и се описва 

извършената работа: количеството на строителни работи, качеството на извършена работа 

и вложените материали, монтираните съоръжения, наличието на недостатъци и срокове за 

отстраняване на констатираните недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение, 

към който констативен акт се прилагат протоколите за успешно проведени единични 

изпитвания и 72 часови проби на монтираните инсталации и съоръжения, сертификати за 

качество на използваните материали, отчет за действително извършените разходи за 

изпълнение на строителните работи. Когато за обекта или отделни негови части и 

инсталации са предвидени изпитания, приемането се извършва след успешното им 

провеждане. Количеството на изпълнените строителни работи и замерването им се 

извършва съгласно нормативните изисквания. 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от 

него) (приложение № 15) 

Съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и се подписва от възложителя, проектантите по 

всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от 

технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по 

съответните части. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, 

упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и 

строителната документация от строителя на възложителя; актът съдържа: 

- описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, 

екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на 

строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи, 

дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други 

документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени 

изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.; 

- данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида 

при откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на 

неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за 

издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва 

да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.; 

- доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни 

проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 

1-3 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват 

годността за приемане на строежа, частта или етапа от него. 

- Констативният акт обр.15 се комплектова със съставената и представената по време 

на строителството техническа документация и протоколите за успешно проведени 

изпитвания. Извършва се проверка за подписването и подпечатването на актовете от 

възложителя; проектантите по всички части на проекта; строителя, подизпълнителите и 

техническите ръководители; лицето, упражняващо строителен надзор и от технически 

правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните 
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части. 

- В заключителния етап на строителството при изпълнение на настоящата 

поръчка, ще бъдат съставени и подписани: 

- 3.2.1.Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация - Изготвя се 

след приключването на строително - монтажните работи на обекта и подписване на акт 

обр. 15. Окончателният доклад се съставя, подписва и подпечатва от Строителния надзор. 

3.2.2.Изготвяне на технически паспорт - Техническият паспорт се изготвя на основание 

чл.176а, ал.1 от ЗУТ и Наредба 5/28.12.2006г. (Обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 

от 2008 г., бр. 22 от 2010 г., бр. 98 от 2011 г. и бр. 2 от 2013 г. и останалите изменения). Той 

се съставя за целия строеж или за част от строеж, който може да се ползва самостоятелно - 

респективно може да бъде въведен в експлоатация като част от строежа. Техническият 

паспорт се съставя по утвърден образец, който има следното съдържание: - Участникът е 

посочил съдържанието му по части и раздели. 

4. Дейностите по правилното документиране на инвестиционния процес 

включват: 

• Съставяне на актове и протоколи по реда на Наредба №3 / описани подробно в  

предходните т.1 и т.2/; 

• Съставяне на Окончателен доклад и Технически паспорт за обекта; 

• Опис на документите, удостоверяващи качеството на вложените материали, изделия 

и съоръжения; 

• Опис на Протоколите от извършени лабораторни изпитвания и измервания и на 

протоколите от извършените проби по време на изпълнение на строежа; 

• Опис на участниците в инвестиционния процес, с документите, доказващи тяхната 

правоспособност, легитимност, застраховки и други необходими; 

• Доклади до Възложителя - встъпителен, месечни за напредъка на работите и 

Окончателен. При необходимост, при възникнали проблеми и други обстоятелства ще 

бъдат съставяни доклади по конкретните въпроси; 

• Кореспонденция със специализираните държавни и контролните органи - ПБЗН, 

РИОСВ, Пътна полиция, БТК, РЗИ, ВиК-дружеството; електроразпределителното 

дружество /при необходимост/; РДНСК, Агенция по кадастър и картография; Инспекцията 

по труда и други, съобразно развитието на строителния процес; 

• Кореспонденция с участниците в инвестиционния процес - Възложителя, Авторския 

надзор; Изпълнителите; Доставчиците на материали и оборудване; Лабораториите, 

извършващи пробни изпитвания на материалите, влагани в строежите или на изпълнените 

видове работи и други. 

5. Други дейности и отговорности на строителния надзор: 

• Екипите от надзорници по съответните части упражняват действен контрол на 

място относно спазване изискванията на чл.169 - изпълнението на строежите да е в 

съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за 

осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на 

съществените изисквания за: носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост 

и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и 

сеизмични натоварвания; безопасност при пожар; хигиена, опазване на здравето и живота 
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на хората; безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда. 

Контролът включва и спазването на изискванията на нормативните актове за опазване на 

защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на 

недвижимите културни ценности (ако попадат в такива зони), както и на инженерно-

техническите правила за защита при бедствия и аварии и физическа защита на строежите; 

• Екипите от надзорници по съответните части упражняват действен контрол на 

място относно спазване изискванията на чл.169а - влаганите в строежа строителни 

продукти да осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и 

отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите 

изисквания към продуктите; 

• Извършват проверки на място за съответствието на изпълнените видовете СМР с 

одобрените проекти, с предвидената технология на изпълнение; строителни материали, 

изделия и съоръжения, вложени в строежа, да съответстват на предвидените в проекта, 

действащите стандарти, технически одобрения и да са придружени с изискващата се и 

документи /Декларации за характеристиките на строителен продукт и експлоатационни 

показатели, лабораторни проби, технически паспорти, указания за технология на полагане 

и други/; извършват проверки за правилното съхранение на доставените на строителните 

площадки материали; 

• Следят за недопускане на съществени отклонения от одобрените инвестиционни 

проекти, а при необходимост от такива - предприемане на действия за спазване на 

разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ; 

• Незабавно докладват на Възложителя за всички заподозрени и/или доказани случаи 

на измама и/или нередност; 

• Спира строежа, който се изпълнява, при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 

ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ; 

• Строителния надзор ще съхранява един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен 

по време на строителство на обектите в обхвата на настоящата поръчка; 

• Строителния надзор ще подпомага при решаване на споровете, възникнали при 

съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с 

прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството и за 

спазване на изискванията по чл.169, ал. 1 - 3 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа. 

6. Доклади - встъпителен, за напредъка и заключителен доклад. 

Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на 

доклади за извършената дейност. 

За изпълнение на задълженията по възложения договор ще се изготвят до Възложителя 

следните доклади: 

• Встъпителен доклад 

• Месечен доклад за напредъка 

• Заключителен доклад за изпълнението на договора. 

Докладите ще се изготвят по време на изпълнението на договора и ще представят 

резултатите от напредъка на работите и завършените отделни дейности по изпълнение на 

предмета на договора, свързани с изпълнението на всички компоненти на проектите. 

6.1. Встъпителният доклад ще съдържа: 
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• Представяне на дружеството „ АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД 

• Работен план за изпълнение на дейностите, съгласно техническата спецификация, 

придружен с график за изпълнение на поръчката; 

• Списък с екипа на експертите, които ще участват при изпълнението на договора, с 

приложени техни автобиографии и референции, доказващи техният професионален опит; 

• Проблеми, установени от Консултанта и предложения за тяхното разрешаване; 

6.2. Месечният доклад ще съдържа: 

• Актуализирано описание на методологията и организацията на изпълнение на 

предвидените дейности; 

• Актуализиран график за изпълнение на предвидените дейности в рамките на 

процедурата; 

• Снимков материал и опис на извършените за месеца дейности; 

• Опис на съставените за месеца строителни книжа и протоколи от изпитване; 

• Друга информация. 

Месечните доклади за изпълнението на договора ще се предават на Възложителя след 

изтичане на всеки месец от изпълнение на договора и ще съдържат актуална информация 

относно напредъка на строежа, изпълнени до момента дейности по договора за 

консултантската (надзорната) услуга и изпълнени дейности по договора за строителство. 

6.3. Заключителен доклад за изпълнението на договора. 

След приключване на изпълнението на цялото строителство (окончателното завършване на 

цялото строителство на СМР на обектите от проекта), т.е. реално изпълнени и приети от 

Възложителя и от Надзора, 100% от предвидените СМР по проекта и след съставяне и 

подписване на Акт за завършени и подлежащи на разплащане видове строителни и 

монтажни работи за окончателно плащане, се съставя заключителен доклад за изпълнение 

на договора. 

За целта ще се предоставят всички документи за актуване на строителството съобразно 

действащите нормативни изисквания на Закона за устройство на територията и 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и придружени с пълна 

документация за периода на плащане, която характеризира количествено и качественото 

изпълнение на работите за отчетния период по позициите на количествената сметка, 

включително един екземпляр от актове и протоколи, съставяни по Наредба №3/31.07.2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Комплектоването на цялата строителна документация и изготвянето на заключителния 

доклад са основание за изготвяне на Окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ 

за въвеждане на строежа в експлоатация. 

Окончателният доклад ще бъде съставен на български език, подписан и подпечатан от 

лицето, упражняващо строителен надзор и от всички квалифицирани специалисти, 

определени за надзор на строежа по съответните части. 

В окончателния доклад ще бъдат вписани: основание за издаването му, дата на съставяне, 

договор с възложителя, номер и дата на удостоверение (лиценз), квалифицираните 

специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на 

управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и 

управлява и всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, 
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дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на 

съответен вид строителни и монтажни работи); договори с експлоатационни дружества и 

др. 

Към окончателния доклад задължително се прилагат - Разрешение за строеж, Протокол за 

определяне на строителна линия и ниво с резултатите от проверките на достигнатите 

контролирани нива; Констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за 

приемане на строежа - образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение 

на изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ и по чл. 54а, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима; заверена 

заповедна книга; 

7. Мониторинг - Проверки и контрол 
Проверките на строителството на всички етапи от процеса гарантира, че само правилно 

изпълнени работи ще бъдат придвижени към следващия етап на проекта. Това също така 

изисква работа в тясно сътрудничество с процесите за управление на качеството на 

изпълнителя, за да се обезпечи адекватната проверка на работите и водената документация 

преди приемането им от страна на надзора. Управлението на качеството е широко 

обхватен процес в рамките на реализиране на проекта. Следователно, ще се включи като 

минимум в обхвата на официалната система на дружеството за управление на качеството, 

дейностите по осигуряване на инженерно- консултантски услуги, свързани с управление, 

планиране, проектиране, строителство, пускане в експлоатация, търговска експлоатация, 

поддръжка, опазване на околната среда, управление на мерките за безопасност, системна 

интеграция и интерфейси, управление на критични проблеми, разпределение на ресурсите 

и компетенциите. Ръководителят на проекта и ключовите експерти ще извършват 

дейностите по договора и ще бъдат на подобектите съгласно необходимостта от тяхното 

присъствие при изпълнение на задълженията им по договора за обществената поръчка. 

В по-подробен аспект вменените дейности и системата за анализ на контрола по етапи на 

реализиране на проекта включват: 

7.1. Контролните дейности по законосъобразното започване на строежите 

включва проверка на представената техническа документация, одобрени проекти, 

договори, документи на строителя, авторския надзор и другите участници в проекта, 

правоспособност на участниците, застрахователни полици за професионална отговорност, 

наличие на съгласувателни писма, актуализиран ПБЗ, включително оценка на риска, 

графици за изпълнение, даден основен репер на строежите и цялостната организация на 

работа. 

За този етап контролните дейности се осъществяват основно от представляващия надзора, 

координатора на екипа за управление и контрол, ръководителя на екипа и ключовия 

експерт по безопасност и здраве. Контролните действия обхващат документалното 

обезпечение на проекта за законосъобразно стартиране на проекта, което е и предпоставка 

за законосъобразно изпълнение на цялата поръчка. В организационно отношение се 

предвиждат встъпителни срещи с участниците в проекта за уточняване организацията на 

работа, графиците и обезпечеността на строителните дейности. Предпоставка за ефективни 

контролни действия е оценката на риска, която ще се направи още на този подготвителен 
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етап. 

Въз основа на анализа на конкретните дейности и рисковете ще се изготвят конкретни 

мерки и действия за недопускане на отклонения от одобрените проекти, техническата 

спецификация и законовите изисквания. Задължения на Консултанта през 

мобилизационния период е да направи проверка за: наличност на необходимите документи 

за законовото започване на строителството; при необходимост - съдействие за тяхното 

набавяне. Консултантът ще се запознае с утвърдения от Възложителя проект, с 

мобилизацията на Строителя, за да има пълна яснота относно всички предвидени основни 

и временни работи, които Строителят възнамерява да изпълни. 

Освен това преди началото на строително монтажните работи СН ще извърши: 

- проверка и одобрение на програми за доставка на строителните материали и 

изделия; 

- проверка на документи, доказващи съответствието на материалите и изделията с 

техническите изисквания на проекта; 

- проверка на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на 

влагане, изпитвания и др., предлагани от Строителя; 

- проверка и съгласуване на Графици за изпълнение на строително-монтажни работи, 

както и Графици за доставка на строителните материали и изделия, предлагани от 

Строителя. 

- проверка на ресурсната обезпеченост на Строителя, включваща: механизация; 

работна ръка; строителен инвентар; открити и закрити складови помещения; акредитирани 

строителни лаборатории; списък на доставчици. 

В резултат от описаните по-горе действия, СН изготвя Встъпителен доклад до 

Възложителя с констатации относно удовлетворяване на изискванията на Възложителя за 

стартиране на строително- монтажни работи. 

Познаването на проекта за мобилизация на Строителя от страна на Строителния надзор 

гарантира безопасното и качествено изпълнение на временните и постоянни работи. 

7.2 Контролните дейности за законосъобразното изпълнение на проекта имат за цел 

съответствие с изискванията за безопасност; спазване на техническите правила и 

нормативи; контрол за спазване на договорите между всички участници в 

инвестиционния процес и одобрените проекти, техническата спецификация, 

правилниците за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи, 

включително: 

- контрол за правилно и своевременно съставяне и подписване на всички актове и 

протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, включва 

съответствие с одобрените строителните книжа, нормативните изисквания, с договорите, 

свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и с констатациите при 

задължителни проверки, огледи и измервания на място. Контролира съставянето на 

актовете и протоколите да става непосредствено след извършените проверки, огледи и 

измервания на място и тяхното подписване от технически правоспособните физически 

лица от екипа по съответните специалности и от останалите участници в строителния 

процес, включително изпълнителя на СМР и проектантите - авторски надзор; 

- контрол върху строително-монтажните работи и тяхното оценяване, главен цялостен 
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график, график на обекта, времеви графици, други строителни графици и съгласуваните 

графици за изпълнение и доставка на материалите; обезпеченост с необходимите 

специалисти и механизация. 

7.3. Контролните дейности по време на изпълнение на СМР включват и: 

- контрол на правилата за управление на качеството по време на строителството - 

контрол върху съответствието на влаганите строителни материали и изделия, наличие на 

декларации за съответствие на качеството и необходимата техническа документация 

относно технологията на влагане, транспортирането и съхранението им; непрекъснат 

строителен надзор върху технологията на изпълнението на СМР, 

- контрол правилното водене на заповедната книга на строежа и вписване всички 

решения и указания в заповедната книга на строежа; 

- контрол относно присъствието на лицата, упражняващи авторския надзор при 

приемане на изпълнените работи и своевременно даване на решения при констатирани 

пропуски в проектната документация или искания за промяна от одобрените проекти; 

- контрол за отстраняването на констатирани дефектите или видове работи, не 

съответстващи на проекта, техническата спецификация или в отклонение от технологията; 

контрол по цялостната координация на строителния процес от откриването на 

строителната площадка до въвеждането на строежа в експлоатация; 

- контрол върху спазването на проекта за организация и изпълнение на 

строителството; дневниците и книгите за инструктаж на работниците; временните 

организации на движението и ПБЗ; подготовка на площадката преди извършване на 

изкопните работи; организация; уточняване местата на пресичане с подземни 

комуникации; уточняване местата на сградните водопроводни отклонения; местата за 

пешеходни пресичания; подходите до площадките; контрол на временната устойчивост на 

изкопите; 

- контрол върху строежите, съставените документи и процедурите при наложили се 

спирания на строителството или възникнали аварии на строежа; 

- контрол за спазване от страна на надзорниците изискванията за поверителния 

характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на 

изпълнението му и след това. 

За този етап контролните дейности се осъществяват екипа от ключови експерти и 

експертите, подпомагащи работата им по съответните специалности. В организацията на 

работа на строителния надзор и разпределението на човешките ресурси са разписани 

конкретни задължения на членовете на екипа. Създадена е организация за плътен контрол, 

взаимозаменяемост на експертите и последващ контрол, който ще се осъществява както от 

ръководителя на екипа, така и от координатора на проекта. Експертът по безопасност и 

здраве има задължения за актуализиране оценката на риска и да изисква такава от 

изпълнителя на CMP. С това се цели постигането на допълнителна превенция за 

съответствие на изпълняваните СМР. Контролните действия обхващат целия процес на 

изпълнение на строежа, включително правилното им и навременно документиране, 

гарантиране качеството и съответствието им с изисквания към строежите. Контролните 

дейности в етапа на изпълнение на строителството гарантират безпроблемното приемане 

на обекта и въвеждането му в редовна експлоатация. В организационно отношение се 
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предвиждат дублиращи проверки на работата на надзорниците, дискусии при 

констатирани пропуски в проектните решения и регулярни доклади от страна на надзора 

до възложителя. 

7.4. Контролните дейности при предаване на строежа включват: 

Проверка на необходимите документи за въвеждане на обекта в редовна експлоатация; 

проверка на екзекутивните чертежи за отразяване на несъществените отклонения от 

одобрените проекти и заверяването й от правоспособните лица; контрол върху 

необходимите измервания, контрол върху документацията, необходима за внасяне в 

службата по кадастър и вписване на информацията за изпълнените строежи, съгласно 

Закона за кадастъра и имотния регистър; своевременно получаване на положителни 

становища от специализираните държавни контролни органи за въвеждане на строежа в 

експлоатация; контрол върху документацията, необходима за съставяне на Окончателния 

доклад за въвеждане на строежа в експлоатация и на Техническия паспорт; 

Организацията и контролът в етапа на приключване на строежа и въвеждането му в 

експлоатация предвижда активно участие на всички надзорници. Координаторът на 

проекта и представляващият надзора извършват окончателен контрол на документите, 

описите на създадените и представени документи и съвместно с екипа- надзорници 

съставят и подписват Констативния акт, Окончателния доклад и Техническия паспорт. 

7.5. Контрол за недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството. Строителният надзор е задължен да следи и контролира: 

- всички мерки, утвърдени от Възложителя за недопускане увреждане на трети лица и 

имоти вследствие на строителството, като при констатирани нарушения информира 

Възложителя и дава указания на Строителя за тяхното своевременно отстраняване; 

- контролно-пропускателния режим на обекта с цел недопускането на странични за 

строителния процес лица, не притежаващи необходимата професионална подготовка и/или 

лични предпазни средства; 

- генерирането, събирането и депонирането на земни маси, твърди и/или течни 

отпадъци, да се извършва съобразно нормативните изисквания и на определените за целта 

места; 

- употребата на машини, съоръжения и взривни вещества, представляващи 

потенциална опасност за живота и здравето на трети лица; 

- недопускането на извършване на дейности, създаващи опасност от замърсяване на 

питейни водоизточници, свлачища, замърсяване на въздуха и др. 

Раздел III Организационна структура, разпределение и функции на човешкия ресурс, 

задължения и отговорности материално, ресурсно и техническо обезпечаване за 

изпълнение на поръчката 

1.Организационна структура 

Цялостната дейност по контрола и координацията на изпълнението на договорните 

задължения по упражняване на строителния надзор се осъществява от представляващия и 

управляващ дружеството „ АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД. 

Вземайки в предвид, че ремонтните дейности за строеж: „Вътрешно преустройство на част 

от здравно заведение в дневен център" са много разнородни по вид строително-ремонтни 

дейности, малки по обем количества, но обхващащи всички проектни части дружеството 
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ни „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД ще упражнява строителния надзор на обекта с повече 

специалисти от минимално изискуемите в тази обществена поръчка. 

1.1. "АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД ще упражнява строителния надзор на обекта, 

чрез квалифицирани експерти от списъчния състав на дружеството чрез 

изпълнителски екип в състав: 

Ръководител на екипа - управител на дружеството; Зам. ръководител на екипа: - 

съдружник и експерт по комуникации и връзки с възложители; Експерт част 

„Архитектурна"; Експерт част „СК"; Експерт част „Електро"; Експерт по част 

„ВиК"; Експерт по част „ОиВ"; Експерт по част „ПБ"; Експерт по част „Пътна"; 

Експерт по част „Паркоустройство"; Експерт по част „Геодезия"; Координатор по 

БЗУТ Разпределение на функциите и задачите между членовете на изпълнителския 

екип, както и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, 

връзки на контрол, взаимодействие и субординация е следното: 

1.2.1. Ръководителят на екипа - има административен и управленски опит в 

областта на контрола на строителството като управител на „Архстрой консулт" 

ООД. Притежава дългогодишен професионален опит в проектирането на сгради и 

съоръжения по част „Конструкции", строителния надзор и технически контрол по 

част „Конструкции" е длъжен: 

 Да следи за законосъобразното започване на строежа; 

 Да координира строителния процес до въвеждане на обекта в експлоатация. 

 Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява 

забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. 

Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или 

да взема решения по такива изменения, предлагани от Изпълнителя. 

 Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като 

изисква от Изпълнителя на строежа сертификати, декларации за съответствие и 

протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и 

съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност. 

 Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа. 

 Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа; 

 Да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти, вследствие на 

строителството; 

 Да следи по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че 

строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация; 

 Да организира съставянето на актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 31 юли 

2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, 

непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място, както и 

да съхранява по един екземпляр от всеки съставен по време на строителството акт и 

протокол. 

 Да изготви окончателен доклад, придружен с „Технически паспорт" до "Дирекцията 

за национален строителен контрол" относно готовността на строежа за въвеждане в 

експлоатация. 

 Да внесе от името на Възложител писмено искане за назначаване на Държавна 
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приемателна комисия, придружено от необходимите документи, съгласно Наредба 

№ 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти; 

 Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознае с 

изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената 

документация към него, както и да подпише съставения от председателя на тази 

комисия Протокол за установяване годността за ползване на строежа; 

 Да осигури на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по 

всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги за 

извършване на проверки и изготвяне на копия за времето на изпълнение на 

договора и след това. 

 Да запази поверителния характер на всички факти, обстоятелства и документи, 

свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това; 

 Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на 

проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

 Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и 

нарушения. 

 Да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие 

за извършване на работи, водещи до промяна в количествено- стойностните сметки 

за осъществяваните СМР. 

1.2.2. Зам. ръководител на екипа: – има административен опит в областта на контрола 

на строителството като съдружник в „Архстрой консулт" ООД. Има дългогодишен 

професионален опит за съставяне на актове и протоколи по Наредба 3, изготвяне на 

отчети, заменителни таблици, обосновки и др., експерт по комуникации и връзки с 

възложители. Специалист по мерките за информация, публичност и комуникация, 

притежава дългогодишен професионален опит и като инвеститорски контрол при 

изпълнение на СМР на сгради и съоръжения и е длъжен: 

 Осъществява координацията между членовете на екипа и носи отговорност пред 

дружеството; 

 Замества при необходимост ръководителя на екипа в осъществяване на 

задълженията му; 

 Осигурява проверка на място на обекта и проверка на изготвената строителна 

документация от контролни органи - представители на РИОСВ, РЗИ, ПБЗН, ВиК, и 

др. 

 Съгласува с Възложителя и Проектанта всяка промяна в количествено- 

стойностната сметка и възлагането на допълнителни видове СМР при 

необходимост; 

 Осъществява контрола по плана за организация и изпълнение на СМР и линейните 

графици; 

 Следи за възникването на риск от забавяно изпълнение на СМР и неизпълнение на 

сроковете и предлага мерките, описани в програмата за управление на риска; 

 Присъства на работните срещи на участниците в строителния процес и предлага 
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мерки за подобряване координацията между заинтересованите страни в рамките на 

проекта; 

 Изготвя тримесечни писмени отчети до Възложителя за хода на строителството и 

предлага мерки за преодоляване на трудности при изпълнение на проекта; 

 Участва в срещи - проверки с представители на Управляващия орган Организира 

изпълнението на мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки на 

място; 

Освен това 

 Контролира документооборота относно изпълнението на мерките за информация и 

публичност по проекта; 

 Следи за промени в ЗУТ, наредбите към него и промени в изискванията на програма 

за развитие на селските райони във връзка с наблюдението и отчитането на 

дейностите по договора и информира Ръководителя на екипа и членовете му; 

 Отговаря за архивирането и съхранението на всички документи по изпълнението на 

договора по реда, предвиден в Указанията относно съхранение на документи; 

 При приключване на този договор отговаря за предаването на Възложителя в 

електронен вид на всички разработки, създадени по повод изпълнението на 

настоящия договор, при наличието на такива; 

 Координира работата на експертите по всички части 

 Организира и участва в съставянето на актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 

31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, 

непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място, както и 

да съхранява по един екземпляр от всеки съставен по време на строителството акт и 

протокол. 

 Изготвя междинни отчети, Констативен акт обр.15, Окончателен доклад, придружен 

с „Технически паспорт", комплектова строителната документация и привежда в 

готовност на документите за въвеждане в експлоатация. 

 Осигурява на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 

приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги за извършване 

на проверки и изготвяне на копия за времето на изпълнение на договора и след това. 

 пази поверителния характер на всички факти, обстоятелства и документи, свързани 

с договора, през периода на изпълнението му и след това; 

1.2.3. Експерт част „Архитектурна": - има дългогодишен професионален опит в 

проектирането и строителния надзор по част „Архитектурна". Има пълна проектантска 

правоспособност. Като експерт част „ Архитектурна" 

 Дава предписания и съгласува последователността на извършването на дейностите 

по проекта; 

 Дава становище относно изпълнение на изискванията, заложени в инвестиционния 

проект; 

 Информира ръководителя на екипа за допуснати отклонения от изискванията на 

проекта; 

 Участва в изготвянето на екзекутивна документация при необходимост; 

 Участва в срещи с представители на възложителя относно решаване на проблеми, 
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възникнали в хода на строителството; 

 Оценява извършените СМР и подписва акт обр. 12 по част „Архитектурна" и обр. 15 

от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

 Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 

Техническия паспорт на строежа. 

1.2.4. Експерт част „СК": - има дългогодишен професионален опит в проектирането, 

строителния надзор, технически контрол по част „Конструктивна". Притежава пълна 

проектантска правоспособност, дългогодишен опит като председател на КИИП в Смолян. 

 Формулира вида на строителната система, тип на конструкцията, 

носимоспособност. Определя сеизмичната устойчивост и дълготрайност на 

строителната конструкция на сградата; 

 Присъства за приемане на изпълнените кофражи, армировки, бетониране на 

конструктивни елементи 

 Събира, проучва и анализира представените сертификати, декларации и протоколи 

от изпитване на бетон за съответствие с техническа документация; 

 Извършва оглед и измервания на строежа за събиране на технически данни; 

 Описва видът и размерите на дефектите, повредите или разрушенията в сградата / 

ако има такива/ 

 Извършва необходимите изчислителни проверки (свързани с измервания, пробни 

натоварвания и др.) 

 Прави изчисления и моделни изследвания са сеизмичност на сградата / при 

необходимост/ 

 Оценява извършените СМР и подписва акт обр. 12 по част „ Конструкции" Акт 

обр.14 за приемане конструкцията на строежа 

 Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 

Технически паспорт на строежа 

1.2.5. Експерт част „Електро": - има професионален опит в проектирането и строителния 

надзор по част „Електро". Притежава пълна проектантска правоспособност. 

 Извършва оглед и се запознава със съществуващото захранване на строежа и следи 

изпълнението на предвидените в проекта електроинсталации - силнотокови, 

слаботокови, мълниезащитни и др. 

 Информира Ръководителя на екипа за допуснати отклонения от изискванията на 

проекта; 

 Участва в изготвянето на екзекутивна документация при необходимост; 

 Запознава се със замерванията за изправност на електрическите инсталации и 

осветеност 

 Изготвя списък от мерки за привеждане на инсталацията в съответствие с 

нормативните изисквания /при необходимост/ 

 Оценява извършените СМР и подписва акт обр. 12 по част „Електро" и обр. 15 от 

Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 
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 Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателен доклад и 

Техническия паспорт на строежа; 

1.2.6.Експерт по част „ВиК": - има дългогодишен професионален опит в проектирането и 

строителния надзор по част „ВиК". Притежава пълна проектантска правоспособност. 

Владее гръцки език писмено и говоримо. Превежда на двустранни срещи с гръцки 

инвеститори по отношение на проектиране, изграждане и строителен надзор на строежи. 

 Извършва оглед и се запознава със съществуващото захранване на строежа и следи 

изпълнението на предвидените в проекта „ВиК" инсталации 

 Оценява извършените СМР и подписва акт обр. 12 по част „Водоснабдяване" и обр. 

15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

 Информира Ръководителя на екипа за допуснати отклонения от изискванията на 

проекта; 

 Участва в изготвянето на екзекутивна документация при необходимост; 

 Контролира направата на проби под налягане на изпълнените участъци от 

водопроводното мрежа 

 Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 

Технически паспорт на строежа 

1.2.7.Експерт по част „ОиВ": - има дългогодишен професионален опит в проектирането и 

строителния надзор по част „ОВиК". Притежава пълна проектантска правоспособност. 

 Извършва оглед и се запознава със съществуващото отопление на строежа и следи 

изпълнението на предвидените в проекта „ОиВ" инсталации 

 Оценява извършените СМР и подписва акт обр. 12 по част „ОиВ" и обр. 15 от 

Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

 Информира Ръководителя на екипа за допуснати отклонения от изискванията на 

проекта; 

 Участва в изготвянето на екзекутивна документация при необходимост; 

 Контролира направата на проби под налягане на изпълнените участъци от 

водопроводното мрежа; 

 Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 

Технически паспорт на строежа 

1.2.8. Експерт по част „Пожарна безопасност": - лицензиран специалист от списъчния 

състав на „Архстрой консулт" ООД, притежава Лиценз за консултации по пожарна 

безопасност, сервиз на ПП уреди, поддържане на ПИС, има дългогодишен професионален 

опит в строителния надзор по част „ПБ", собственик и управител на фирма за проектиране, 

монтаж и поддържане на ПП оборудване, доставка и монтаж на ПУ врати и люкове. 

 Стриктно следи за спазването на изискванията на Наредба № 1з-1971 за 

СТПНОБП/29.10.2009г. в сила от 05.06.2010г. 

 Следи за картотекирането и обозначаването на пожаро и взривоопасните места на 

площадките за работа 

 Следи за знаци и сигнали за безопастност и противопожарна охрана 
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 Оценява извършените дейности съгласно изискванията за пожарна безопасност и 

подписва акт обр. 12 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството при необходимост; 

 Информира Ръководителя на екипа за допуснати отклонения от изискванията за 

пожарна безопасност; 

 Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 

Техническия паспорт на строежа 

1.2.9. Експерт по част „Пътна" и Отговорник по качеството: - има професионален 

опит в проектирането и строителния надзор по част „Пътна". Притежава пълна 

проектантска правоспособност. 

 Оценява извършените СМР и подписва акт обр. 12 по част „Пътна" от Наредба № 

3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

 Контролира доставките на материали, съответствието им с одобрените от Надзора, 

наличието на необходимите придружаващи документи за качество, съответствие на 

количеството с поръчаното, външен вид и липса на повреди; 

 Контролира използването на разрешени от производителя методи за разтоварване и 

начин на складиране на материалите; 

 Контролира правилната технологична последователност на строителните процеси и 

методите на работа; 

 Контролира спазване на приетите методи за изпитване на инсталации и проводи; 

 Изготвя отчети за резултатите от извършените проверки и ги предава на 

Ръководител проект; в случай на несъответствие незабавно уведомява Ръководител 

проект. 

 Участва в изготвянето на Констативен акт обр. 15, Окончателния доклад и 

Технически паспорт на строежа 

Освен това отговаря и изисква за: 

 Входящ контрол при одобряването на строителните материали, изделия и 

съоръжения за влагане в строежите, включващ изискване за спазване всички 

разпоредби, стандарти и насоки, съдържащи се в последните актуални версии на 

приложимите законови актове. В НСИСОССП са обособени две групи строителни 

продукти: 

 Изисква доказателствени материали за Продукти, отговарящи на европейските 

технически спецификации - български стандарти, въвеждащи европейски 

хармонизирани стандарти, или еквивалентни; европейски технически одобрения и 

признати национални технически спецификации; 

 Изисква доказателствени Продукти, отговарящи на българските технически 

спецификации - български стандарти, с които се въвеждат европейски или 

международни стандарти, български стандарти и български технически одобрения. 

 Изисква от производителите на строителните материали и продукти или техните 

упълномощени представители да представят необходимите техническите 

спецификации по чл.5, ал.2 от ЗТИП и чл.4 от НСИСОССП, придружени със 

съответните удостоверения. 

 Контролира на място и разрешава влагането на продукти в строежа, които са 
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придружени с необходимите документи, удостоверяващи съответствието на даден 

продукт със съществените изисквания - маркировка СЕ; ЕО Декларация за 

съответствие и Техническо досие. 

 Изисква всички влагани в строителството материали, изделия или съоръжения 

следва да са придружени с Декларации за съответствие на качеството със 

съществените изисквания. 

1.2.10. Експерт по част „Паркоустройство" - има професионален опит в проектирането и 

строителния надзор по част „Благоустрояване". Притежава пълна проектантска 

правоспособност. 

 Оценява извършените СМР и подписва акт обр. 12 по част „Паркоустройство" от 

Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

 Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 

Технически паспорт на строежа; 

1.2.11. Експерт по част „Геодезия": - има дългогодишен професионален опит в 

проектирането и строителния надзор по част „Геодезия". Притежава пълна проектантска 

правоспособност. Лицензиран геодезист към Агенция по кадастъра. 

 Дава строителна линии и ниво, съставя и подписва протокол 2а с всичките му 

раздели - Раздел I, Раздел II и Раздел III, 

 Участва в изготвянето на актове, обр. 5, обр.6, обр. 12 от Наредба № 3/2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

 Извършва контролни замервания, замервания удостоверяващи количествата 

изпълнени СМР, изготвя профили на изкопни работи, и профили за пътища; 

 Информира Ръководителя на екипа за допуснати отклонения от изискванията на 

проекта; 

 Участва в изготвянето на екзекутивна документация при необходимост; 

 Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 

Техническия паспорт на строежа 

1.2.12. Координатор по БЗУТ: - експерт от списъчния състав на „Архстрой консулт" ООД 

- притежава сертификат за координатор по безопасност и здраве в строителството, има 

дългогодишен професионален опит като строителен инженер към „Занаятчийска камара 

Кобленц" - Германия; притежава опит като ръководител изграждане на обекти в Германия; 

има опит като ръководител „Български строителни групи" в Германия и координатор 

„Полски строителни групи" - Южна България към „Туристиимпекс" - София; 

 Консултира и координира работата на длъжностните лица и служителите при 

реализиране задълженията им по осигуряване на ЗБУТ 

 Предприема мерки по овладяване, снижаване и отстраняване на риска при 

констатиране на нарушения, в т.ч. участва в организирането, изграждането и 

функционирането на система за контрол; 

 Следи за извършването инструктажи по безопасност и хигиена на труда на 

новопостъпващия персонал, както и периодични обучения за опресняване на 

знанията по ЗБУТ на персонала на фирмата; 

 Контролира правилното прилагане на нормативните актове в областта на трудовите 
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правоотношения и правилата за безопасност и здраве при работа във фирмата; 

 Следи за снабдяването на работещите при специфичен характер и организация на 

труда с работно облекло, колективни и индивидуални средства за защита и 

контролира тяхната наличност, изправност и редовно ползване; 

 Предписва мерки за отстраняване на констатирани нарушения на съответните 

длъжностни лица, като информира Ръководител проект, и предлага съответните 

мерки, в т.ч. за налагане на санкции на виновните длъжностни лица; 

 Спира машини, съоръжения и работни места при констатирана непосредствена 

опасност за живота и здравето на работещите, като незабавно информира за това 

прекия ръководител и съответното длъжностно лице, за предприемане на мерки и 

отстраняване на опасностите; 

1.3. Така структуриран екипът от експерти осъществяващ строителен надзор има 

възможност: 

 Да работи в съответствие с работното време на Строителя, включително на удължен 

работен ден; 

 Да приема и оценява един и същ вид СМР едновременно в различни участъци на 

строителната площадка за всеки етап на изпълнение на СМР 

 За взаимозаменяемост при необходимост на експертите от една и съща част на 

проекта 

1.4. Организацията на строителния надзор ще бъде ресурсно обезпечена със 

следното техническо обзавеждане и оборудване: 

 моторни превозни средства - служебни и лични МПС - 8бр. 

 съвременни, високо производителни компютърни системи и програмни продукти - 

Auto CAD, Arhi CAD, Building Manager, Windows, разположени в офиса c общо 10 

работни места; 

 Факс, Скенер, Ксерокс,Телефони, Мобилни апарати 

 преносимо офис-оборудване: мобилни компютърни системи, преносимо 

принтиращо устройство, мобилен интернет 

 електронни измервателни уреди - Тотална геодезична станция Top CON 

1.5. Дружество „АРСТРОЙ КОНСУЛТ,, ООД ползва под наем офис в гр. Смолян. В 

офиса има 10 работни места, от които 6 оборудвани с компютърни конфигурации, 4 бр. 

принтери, сканиращо устройство. 

2. Дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация и тяхната организация. 

2.1. Дейностите са както следва:  - Участникът е изброил дейностите, които ще 

изпълнява. 

2.3. Предвижданата организация и мобилизация на използваните от АРХСТРОИ 

КОНСУЛТ" ООД човешки ресурси обезпечава постоянно присъствие на свои 

представители на обекта за времето през което се изпълняват строително 

монтажните работи. 

2.4. Текущия контрол от «АРХСТРОЙ КОНСУЛТ» ООД на качеството на 

дейностите и доставките при изпълнение на поръчката 

2.4.1. Ключовите моменти в процеса на изпълнение 
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 Установяване на неправилна или неточно представена информация в одобрения за 

изпълнение проект; 

 Липса на работни детайли в одобрения за изпълнение проект; 

 Установяване на не изпълнение на одобрения за изпълнение проект и неспазване на 

нормативни изисквания от строителя в процеса на работа; 

 Нарушаване на графика за изпълнение; 

 Случайни или непредвидени ситуации водещи до некачествено изпълнени СМР и 

нарушаване на графика за изпълнение на СМР. 

2.4.2. Действия на строителния надзор за разрешаване на възникнали проблеми 

 Подготвяне и предаване на мотивирани становища в срок от 24 часа при 

необходимост за намеса в работата на Строителя, след установяване на действие и/ 

или бездействие, и/или отклонение от одобрените за изпълнение проекти, и/или 

правила и норми за изпълнение на СМР, и/или разлика в техническите 

характеристики на строителни продукти предвидени в проекта и доставени на 

строежа, с копия до Проектанта и Възложителя; 

 Екипна работа със Строител, Проектант, Възложител, Координатор по безопасност 

и здраве, Финансираща организация; 

 Попълване на лист за настъпили несъответствия 

2.4.3. Дефиниране на отделните групи дейности за упражняване на контрол и начин 

на обезпечаване изпълнението им от страна на човешки ресурси, както и 

материално-техническа и времева осигуреност: - Участникът е изброил групите 

дейности за упражняване на контрола, методите за осъществяване на контрол и начините 

за осъществяване на комуникацията. 

2.4.4. Процедури за регистриране и докладване на нередности(несъответствия) и др. 

Извършването на коригиращи действия представлява естествено продължение 

(разширяване) на дейността по отстраняване и предотвратяване на несъответствия и 

включва: 

 оценка на същността и значението (важността, последствията) на всяко реално 

несъответствие, 

 анализ на причините, които са довели или биха довели до възникването на 

проблема, 

 предприемане на ефикасни управленски мерки за отстраняване или свеждане до 

минимум на възможността или условията за (възможно) ново появяване 

(възникване) на проблема, 

 оценяване на ефикасността на предприетите коригиращи действия, 

С цел определяне на подходящи коригиращи действия, Дружеството извършва оценка на 

същността и значението на всяко конкретно несъответствие или проблем, която оценка 

включва: 

 точно, ясно и конкретно определяне (описание, формулиране) на същността, 

характеристиките, времето и мястото на възникналото несъответствие, вкл. и дали 

то се отнася до организацията на дейността, до извършваните процеси, до 

квалификацията на персонала или до качеството на проектната документация, 

 категорично становище дали несъответствието изисква коригиращи или 
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превантивни действия, в какъв вид, обем и обхват (вкл. отчитайки и усилията, 

времето, средствата и др., които трябва да бъдат вложени за тяхното реализиране). 

Анализът на причините за възникването на несъответствие, включва: 

 изясняване дали проблемът е възникнал случайно или е резултат на заложени 

неточности, противоречия, непълноти, неспазени изисквания на нормативните 

документи, на процедурите по качеството, на персонални нарушения, слабости или 

пропуски, на ниска квалификация или недостатъчно обучение, на обективни 

обстоятелства, по независещи външни причини и т.н., 

 допълнително преглеждане на документираните процедури по качеството, на 

работните инструкции и/или на проектната и строителните книжа за обекта и др., 

 наблюдение и преценка на мястото, където несъответствието е открито или 

наблюдавано, 

 консултации с проектанта, специалисти и експерти, 

 използване на подходящи методи и средства за анализ и др. 

В резултат на извършения анализ може да предприеме следните коригиращи мерки: 

 спиране на строителството до отстраняване на проблема; 

 изменения в проекта с вписване на заповед в заповедната книга; 

 внасяне на поправки в извършените СМР, съгласувано с проектанта; 

 задълбочаване на текущите и последващи контролни функции от страна 

на техническия ръководител и строителния надзор. 

При планирането и предприемането на коригиращи действия специално внимание се 

отделя на: 

 начините, етапите и средствата за решаване на проблема, 

 акцентиране предимно върху отстраняването на причините, довели до възникването 

на проблема, а не само и единствено върху начините за преодоляване на 

конкретното несъответствие, 

 необходимите административни и управленски действия за контрол на 

изпълнението на приетите мерки. 

В случаи, когато предприетите коригиращи действия са свързани с промяна на проекта, се 

осигурява необходимата информация за Проектанта и Възложителя. Всички документни 

записи, свързани с извършени коригиращи действия, се съхраняват 

2.4.5. За взаимозаменяемост при необходимост на експертите от една и съща част на 

проекта се разполага с допълнителни, не упоменати правоспособни лица включени в 

основния и допълнителен списък; 

• Според хода на СМР и необходимостта да бъдат проследени и приети видове СМР 

на площадката При типове ще бъдат и конкретни консултанти по отделните специалности. 

• Към Строителя има изискване 24 часа предварително, да уведомява за вида СМР, 

които подлежат на закриване, видове СМР - ще се приема еталон, по които ще се 

изпълняват дейностите. 

• Всеки експерт, член на екипа за изпълнение на строителния надзор при нужда може 

да бъде информационно осигурен на електронен и хартиен носител относно действащите 

към момента текстове в ЗУТ и наредбите към него. 

• Ще бъде утвърден и Помощен персонал от офиса: 
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2.4.6. С предложения подход и направената организация на работа за изпълнение на 

поръчката контролните дейности са разпределени между отделните специалисти и са 

предвидени дублиращи проверки и контрол, които гарантират допълнителна 

превенция на изпълняваните строителни дейности и недопускане на отклонения от 

одобрения проект, техническата спецификация, технологичните и законовите 

изисквания. 

• Системата за анализ и контрол на дейностите по време на изпълнение на строително 

-монтажните работи е разработена при една йерархична структура на управление, т.е. 

задълженията и правомощията се делегират отгоре на долу - представляващ Надзора, 

координатор на проекта, специалисти по съответните части на проекта до строител. 

• Така се постига спазване последователността при събиране и обработване на 

информацията. При дефиниране на проблеми, те ще се решават в зависимост от тяхната 

специфика и ще се разпределят между отделните участници от екипа - членове на екипа на 

надзора, като ще се следи дейността на Изпълнителите по договорите за строителство. 

• За ефективна контролна дейност способства и системата за управление на 

качеството в рамките на консултантските услуги за управление на инвестиционните 

проекти. 

• Елементите на управление на качеството са вградени в процесите и начина на 

работа на дружеството за постигане на последователно високи стандарти на качество. 

Прилагането на подхода „планиране, изпълнение, проверка, действие" е особено подходящ 

за проекти, тъй като гледа напред към дейностите, които трябва да се изпълнят и към 

следващия етап (следващите етапи) на проекта. 

• По този начин могат да се предприемат интервенции и корективни действия, докато 

все още имат влияние върху бъдещите резултати от проекта, а резултатите могат да се 

контролират. 

Раздел IV Описание на предвидените строително-ремонтни дейности, отговорностите 

и контрола, от страна на строителния надзор при изпълнението им. 

При изпълнение на всичките строително-ремонтни работи включени в поръчката 

Строителния надзор ще осигури присъствие на специализираните експерти за всяка 

проектна част. Непрекъснат контрол ще се упражнява и от Координатора по безопасни и 

здравословни условия на труд и от експерта по качество на влаганите материали. 

Строителният надзор ще изиска от строителя: 

• Добра мобилизация на техника и човешки ресурс 

• Осигуряване на специалисти с необходимата професионална квалификация и опит 

за изпълнение на предмета на поръчката; 

• Добро познаване на инвестиционните проекти и свързаното с тяхното успешно 

изпълнение българско законодателство; 

• Поддържане на добра комуникация с Възложителя, проектанта и свързани с 

изпълнението на проекта страни за оперативно решаване на възникнали въпроси от 

договорен и технически характер 

Обобщено от всичките строително-ремонтни работи включени в поръчката се 

идентифицират на: покривни работи, демонтажни работи, нови конструктивни работи 

- стоманобетонова асансьорна шахта и рампа за достъп, вътрешни строително 
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ремонтни дейности, изграждане на ВиК, Електро, ОиВ инсталации, външни 

ремонтни дейности по фасада и вертикална планировка: - За всяка една от посочените 

дейности, участникът е описал видовете СМР, които са предвидени за изпълнение, начин и 

последователност на изпълнение, правила и изисквания, за спазването на които ще следи 

строителния надзор при изпълнението на съответната дейност, както и посочване на 

експертите, ангажирани с контрола и приемането на съответната дейност. 

V. Мониторинг на методите на изпълнение на строително ремонтните дейности 

предвидени в поръчката 

Мониторинга на методите на изпълнение на видовете работи включва основно самата 

технологията на работа. Съпътстващите работи също са предмет на наблюдение и контрол, 

предвид определящото им значение за качественото изпълнение на вида работа. 

Друга важна дейност при мониторинга на методите на изпълнение на основните видове 

работи е контрола преди започване на вида работа - мониторинг на качеството на 

предвидените за влагане материали, изделия и съоръжения, тяхното съответствие с 

предвидените в проекта, правилното им транспортирани и съхранение, спазване на 

предписаната технология за изпълнение и влагане в строителството, както и последващ 

контрол за качествата на изпълнените видове работи. 

Мониторинга върху методите на изпълнение се  предвижда при извършване на 

контролните изпитвания на изпълнените Архитектурно строителни, Конструктивни, ВиК, 

Електро и ОиВ инсталации както и мониторинг на безопасното изпълнение на отделните 

видове работи. 

1.Мониторинг на методите и технологията на изпълнението на отделния вид работа 

има за цел да се допуска изпълнение на следващ вид работа само след приемане на 

изпълнени предшестващи видове работи с доказано качество. 

Мониторинг на методите на изпълнение на главните видове работи включва спазване на 

технологията и технологичната последователност на работа; ползване на предвидените 

машини и съоръжения за извършването им; доказателства за правилното транспортирани и 

съхранение на материалите; извършване на всички действия съгласно описаната 

технология на изпълнение за вида работа и спазване на изискванията за безопасност на 

работа; 

При извършване на земни работи ще се осъществи наблюдение и контрол относно 

строителните машини, с които се извършват изкопните работи, подготовка и доставка на 

необходимите продукти и приспособления за извършване на земни работи (укрепителни 

елементи, стълби и др.); почистване и временно повърхностно отводняване на 

строителната площадка преди започване на изкопните работи; отстраняване на хумусния 

пласт; устойчивостта на откосите и укрепването им; съответствие на геоложката структура 

с проектната; монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения; геодезическо 

трасиране на оси и контури на земните съоръжения; поставяне на знаци и/или табели, 

защитни ограждения, сигнализирани с предупредителни знаци и табели, сигнално 

осветление за тъмната част на денонощието; изграждане на парапети, огради и др. 

При изпълнение на обратните насипи мониторинга на изпълнение включва контрол на 

уплътняването на всеки пласт, лабораторни изпитвания съгласно определенията в ПИП 

СМР, проекта, Техническата спецификация; представяне на сертификат от кариерата за 
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вида и качеството на материала; 

При изпълнение на стоманобетонни конструкции - мониторинг за състоянието на кофража 

при бетониране; придружаващи документи доставките на армировка и бетон, 

удостоверяващи качеството им /декларации за съответствие и лабораторни проби/; полева 

проба на бетона на място; 

Мониторинга на технологията на полагане на тръбопроводите обхваща технологията на 

заваряване на тръбите и технологичната последователност на работа, използваните 

агрегати, заваръчни машини, съоръжения за монтажа им; мониторинг на нивелацията на 

тръбопроводите; доказване на надлъжните профили; доказване нивата преди започване на 

засипките на тръбопроводите; правоспособност на лицата, извършващи заварки на 

тръбите; 

Преди започване на всеки вид работа се извършва проверка на доставените материали, 

машини и съоръжения; съответствието им с проектните; качеството при започване на 

съответния вид работа; наличие на Декларации за съответствие, лабораторни проби, 

технически паспорти за съоръженията, указания за технология на работа и др., доказващи 

съответствие с действащите стандарти, технически одобрения; 

Мониторинга на методите на изпълнение за отделните видове работи включва и: 

• Съответствие на проектните коти и размери и отложените теренни точки 

/трасировка на място/; 

• правилно транспортиране и складиране на материалите и изделията в съответствие с 

указанията на производителя и инструкциите за експлоатация; начин на съхранение на 

строителните продукти, изделията и оборудването на строителната площадка; 

• съответствие на одобрените източниците за доставка на материали или 

нестандартни материали /сертификата за годност на материала, издаден от оправомощена 

лаборатория; изпитване на нестандартни материали в акредитирани лаборатории и 

получаване на сертификат за приложимост/; 

• навременно взимане на контролни проби и извършването на измервания, единични 

и комплексни изпитвания, и други; 

2. Контролът на изпълнение на видовете работи, които екипът на строителния надзор 

ще извършва на място, включва технологията на работа и измерванията и изпитванията на 

изпълнените видове работи. Технологията на работа следва да кореспондира с 

техническото досие на продуктите и предвидената последователност и технология на 

работа в проекта, изискванията на ПИП СМР и на безопасните условия на труд. 

За регламентираните изпитвания и измервания на влаганите в строителството материали и 

за качеството на изпълнените видове работи, строителният надзор ще извършва проверка 

на предложените от строителя лаборатории, относно тяхната валидна акредитация. 

За гарантиране качественото изпълнение на строително-монтажните работи се предвижда 

стриктен мониторинг на методите на изпълнение на главните видове работи. 

Мониторингът на методите и технологията на изпълнението на отделния вид работа има за 

цел да се допуска изпълнение на следващ вид работа само след приемане на изпълнени 

предшестващи видове работи с доказано качество. 

Наблюдението и контролът основно ще е съсредоточен върху самата технология на 

основните и съпътстващи видове работи. Това предполага един стриктен геодезичен 
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контрол от подготвителните дейности при определяне на строителната линия и ниво, по 

време на изпълнение сградата и вертикалната планировка. 

Друга важна дейност при мониторинга на методите на изпълнение на основните видове 

работи е контрола преди започване на вида работа - мониторинг на качеството на 

предвидените за влагане материали, изделия и съоръжения. 

Всеки вид работа се приема след извършен контрол така, че мониторинга на методите на 

изпълнение на видовете работи включва и входящия контрол за качеството на влаганите 

материали, правилното им транспортирани и съхранение, спазване на предписаната 

технология за изпълнение и влагане в строителството, както и последващ контрол за 

качествата на изпълнените видове работи. Този контрол на методите на изпълнение 

включва и дейностите по безопасно изпълнение на отделните видове работи. 

 При полагане на тръби ще се следи за спазване на технологията и технологичната 

последователност на заваряване; ползването на предвидените агрегати за 

извършването им; извършване на заварките от правоспособни лица; представяне на 

доказателства за правилното транспортирани и съхранение на материалите; 

извършване на всички действия съгласно описаната технология на монтаж на 

полиетиленовите тръби и на връзките на СВО; 

 При извършване на земни работи - мониторинг относно строителните машини, с 

които се извършват изкопните работи, подготовка и доставка на необходимите 

продукти и приспособления за извършване на земни работи (укрепителни елементи, 

стълби и др.); почистване и временно повърхностно отводняване на строителната 

площадка преди започване на изкопните работи; устойчивостта на откосите и 

укрепването им; съответствие на геоложката структура с проектната; монтиране на 

ограждащите и предпазните съоръжения; геодезическо трасиране на оси и контури 

на земните съоръжения; поставяне на знаци и/или табели, защитни ограждения, 

сигнализирани с предупредителни знаци и табели, сигнално осветление за тъмната 

част на денонощието; изграждане на временни преминавания; 

 Приемане на всеки пласт обратен насип, лабораторни изпитвания съгласно 

определенията в ПИП СМР, проекта, Техническата спецификация; представяне на 

сертификат на вида материал; одобряване на източниците ,за доставка на материали 

или нестандартни материали / сертификата за годност на материала, издаден от 

оправомощена лаборатория; изпитване на нестандартни материали в акредитирани 

лаборатории и получаване на сертификат за приложимост /; 

 Мониторинг на точността на проектните коти и размери и отложените теренни 

точки /трасировка на място/; 

Като доказателства за извършвания мониторинг ще се представя и снимков 

материал. 

3. В организационно отношение строителният надзор ще изисква от изпълнителя: 

 назначаването по трудов договор на технически правоспособни лица, които да 

извършват техническо ръководство на строежа, както и технически правоспособни 

лица с придобита специалност и образователно-квалификационна степен, които да 

осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и 

монтажни работи, а за заварчиците да притежават свидетелство за правоспособност; 
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 в договорите за доставка на строителни материали, машини, съоръжения, изделия и 

други, да се регламентират изискванията за изпълнението на съществените 

изисквания към строежите и продуктите да отговарят на техническите 

спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите; 

 при доставка на материалите и изделията на място да се извършва проверка относно 

наличието на придружаващи документи за съответствие на качеството им и 

доказващи съответствието на техническите параметри с предвидените по проекта. 

Проверката на място обхваща и контрол за правилния транспорт и осигуряване на 

необходимите условия за складиране и съхранение на строителните площадки. 

4 . Измервания и отчетност на изпълнените строително-монтажни работи 

По време на строителството всички видове работи подлежат на измерване и доказване. 

Вследствие на дългогодишния си опит и срещнати казуси, е разработена и внедрена 

ефективна система на отчет на документацията, който може да се резюмира както следва: 

Запазвайки формата на офертната количествена сметка, с единични цени по оферта, 

количества по оферта и стойности по оферта, се създават три допълнителни групи от по 

две колони, които да отразяват, количества и стойности с натрупване „до момента", 

количества и стойности за „минал отчетен период" и количества и стойности за „отчетния" 

период. 

Горепосочената система дава реална и коректна информация кога, къде и колко пъти са 

актувани количества по дадена позиция от количествената сметка без значение от вида 

строително-монтажни работи или строителни продукти. Тази система дава възможност на 

последващ одит от независими експерти да провери реалността на изпълнените СМР и 

съответно допустимостта на извършените плащания, което е от съществено значение при 

осъществяване на проекти, финансирани по програми на ЕС. 

На Възложителя ще се представят в края на всеки месец доклади, отразяващи реалния 

напредък на строителството, отразените и остойностени количества изпълнени СМР, 

възникналите непредвидени видове СМР. 

При констатирани несъответствия между строителния етап и инвестиционните проекти, 

което представлява нарушение на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по неговото 

прилагане, Оперативната програма, данъчното законодателство и другите нормативни 

актове на Република България, препоръчва на Възложителя да разпореди извършването на 

съответните корекции, след което да представи отново необходимите документи за 

изготвяне на писмен доклад. При съответствие на извършения строителен етап с 

действащото законодателство и ОП и съответствие на издадените документи, препоръчва 

плащане на строителния етап. 

Предаването и приемането на извършените СМР ще се удостоверява със съставяне на 

Констативен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от 

представители на страните по Договора или от конкретно определените в този договор 

правоспособни лица. Всеки констативен протокол се придружава от необходимите 

сертификати за качество на вложените материали, протоколи, съставени по реда Наредба 

№ 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за 

съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните 

продукти. 
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Гореизброените документи се изготвят в четири еднообразни екземпляра и преди да се 

представят на Ръководителя на проекта за одобряване се проверяват и подписват от 

Консултанта, упражняващ строителният надзор на строежа. 

Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се увери в 

съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания 

констативен протокол. Одобреният от ръководителя на проекта Констативен протокол се 

счита за основание за искане на плащане по реда на договора между общината и 

Финансиращата институция. 

Преди извършване на междинно плащане, консултанта, упражняващ строителния надзор, 

изготвя тримесечен междинен доклад за извършената работа и доказващ напредъка по 

изпълнение на строителните обекти. 

След окончателното приключване на СМР консултантът, упражняващ строителния надзор, 

изготвя окончателен доклад до Възложителя. 

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ" ООД ще следи Изпълнителят на СМР точно да спазва 

разпоредбите на ЗУТ и съответните подзаконови актове. 

5.Контрол на графиците за изпълнение 

Контролът по спазване на календарните графици за изпълнение на обекта обхваща 

всички графици, утвърдени от Възложителя, линейни графици, графици за доставка 

на материали и изделия, графици за мероприятия по опазване на околната среда и за 

недопускане увреждане на трети лица др. 

В практиката на взаимоотношенията Възложител-Строител, строителната програма е 

програмата, която Изпълнителят представя на Възложителя преди започване на СМР. 

Строителят представя на Възложителя строителна програма с ресурсното обезпечение, 

диаграма за движение на работната ръка, изисквания към персонала и обяснителна записка 

към нея, като се описват методите на строителство, оборудването на Строителя, което ще 

бъде използвано, отговарящо на изискванията на инвестиционния процес, очакваните 

производителности, които са база за планиране на времетраенето. 

Веднъж одобрена от Възложителя тя става официален подробен график за изпълнение на 

работите, който стриктно се контролира от страна на Надзора. 

Екипът на Консултанта ще контролира изпълнението на Строителната програма като 

проверява напредъка на извършените работи за съответствие с одобрените графици и при 

изоставане ще има ангажимент да задължи Строителя да коригира своята програма по 

начин, който да преодолее изоставането, привързана към общата строителна програма. 

Надзора уведомява Възложителя за нарушаване изпълнението на строителната програма от 

страна на Строителя и предложената нова програма от Строителя да бъде утвърдена от 

Възложителя. 

6. Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. 

Строителният надзор е задължен да контролира одобрената от Възложителя програма за 

защита на околната среда и да указва мерки за отстраняване на допуснати нарушения от 

страна на Строителя като същите са предварително утвърдени от Възложителя. СН ще 

следи по време на строителството да не се допуска отклонение от нормативно 

определените ограничения за изпълнение на строителството с цел недопускане увреждане 
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на околната среда и ще съблюдава стриктно спазване на утвърдените правила на системата 

за управление 180 14001:2004 - Системи за управление на околната среда третираща: 

Политика по управление на околната среда, Ресурсите, ролите и пълномощията относно 

управлението на околната среда, аспектите на околната среда и тяхното управление, 

Управление на документи и записи по околна среда, в това число и нормативната база, 

касаеща околната среда. 

Коригиращи и превантивни действия и управление на несъответствията относно околната 

среда, също така и планиране на действия при извънредни ситуации. 

Строителния надзор изисква от изпълнителя на СМР по никакъв начин да не уврежда 

околната среда, в т.ч. и съседни имоти и дървесни видове, като за целта строителя 

представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнението им и на разпоредбите 

на Закона за управление на отпадъците. 

7. Дейности по контрол на качеството и количествата СМР 

За постигане целите и резултатите на поръчката/договора са предвидени ефективни мерки 

за осигуряване на качеството на изпълнение на обекта, обхващащи съответните етапи на 

изпълнение на строежите - контрол на качеството на продуктите, влагани в строежите и на 

технологията на работа. 

При планирането, организацията на работа, изпълнението на строителните работи, ще се 

извършва плътен контрол за спазването на всички разпоредби, свързани с цитираната 

нормативна уредба и при спазване на технологичната последователност на изпълнение и 

технологията на работа. 

7.1. Входящият контрол при одобряването на строителните материали, изделия и 

съоръжения за влагане в строежите, включва изискване към изпълнителя на строежа да 

спазва всички разпоредби, стандарти и насоки, съдържащи се в последните актуални 

версии на приложимите законови актове. Строителният надзор ще контролира на място и 

ще разрешава влагането на продукти в строежа, които са придружени с необходимите 

документи, удостоверяващи съответствието на даден продукт със съществените 

изисквания - маркировка СЕ; ЕО Декларация за съответствие и Техническо досие. Всички 

влагани в строителството материали, изделия или съоръжения следва да са придружени с 

Декларации за съответствие на качеството със съществените изисквания. 

7.2. Контролът на изпълнение на видовете работи, които екипът на строителния надзор 

ще извършва на място, включва технологията на работа и измерванията и изпитванията на 

изпълнените видове работи. Технологията на работа следва да кореспондира с 

техническото досие на продуктите и предвидената последователност и технология на 

работа в проекта, изискванията на ПИП СМР и на безопасните условия на труд. 

За регламентираните изпитвания и измервания на влаганите в строителството материали и 

за качеството на изпълнените видове работи, строителният надзор ще извършва проверка 

на предложените от строителя лаборатории, относно тяхната валидна акредитация. 

В подготвителният етап на изпълнение на строежа, Консултантът ще изиска от Строителя 

график за доставки на материали и изделия. Консултантът ще провери съответствието на 

графика за доставки с одобрения от Възложителя строителен график, от една страна и 

капацитета на наличните складови площи от друга. Ще бъде допуснато започване на 

строително-монтажните работи, само при наличие на ресурсна обезпеченост и ясна визия 
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за ритмичността на доставките, гарантираща спазване на строителния график. 

Консултантът ще изиска от Строителя сертификати за произход/ декларации за 

съответствието със съществените изисквания/ декларации за експлоатационни показатели/ 

други приложими документи за всеки материал или изделие, вложени в строежа и ще 

провери и удостовери съответствието им с параметрите заложени в проекта и техническата 

спецификация на Възложителя. 

Регулярно ще бъдат проверявани наличностите в складовете на Строителя, както и начина 

на складиране съгласно предписанията на производителя. Всички доставки на суровини и 

материали, предназначени за влагане в строителството, ще се следи да са снабдени с 

надлежна документация за произход и качество, включително за изпитване за съответствие 

с приложимите изисквания. 

Съответните документи трябва да се предоставят преди влагане на съответните суровини и 

материали в строителството. Консултантът може да поиска от производителите 

допълнително изпитване на важни за качеството на обекта суровини и материали с цел 

проверка на съответствието им. Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и 

транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани преди използването им. Ще се 

следи достъпът до депата да бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали. 

При транспортиране и складиране на материали ще се следи за избягване на разслояването, 

замърсяването или увреждането им. 

Няма да се допуска при съхраняване в депата, смесване на материалите, различаващи се по 

вид и физико-механични показатели, освен когато Спецификацията предвижда това. 

Когато доставката се извършва с камиони, материалите ще се разтоварват така, че да не се 

нарушава целостта и вида им. 

Всички доставки ще отговарят на предписаните в проекта по вид и качество, като при 

възникване на необходимост от промяна по целесъобразност, същата трябва да се одобри 

предварително от Възложителя и Консултанта и/или евентуално от Проектанта. При 

установяване на несъответствия и/или нарушения, същите ще бъдат докладвани 

своевременно на Възложител. 

Консултантът контролира ежедневно извършването на СМР по вид, качество и стандарт 

съгласно Инвестиционния проект, Техническата спецификация, както и всички приложими 

Законови разпоредби. Съответствието трябва да е налице след завършването на всеки 

участък и преди съгласуването от страна на Консултанта на съответния сертификат за 

плащане за изпълнени строително-монтажни работи по Договора със Строителя; 

Консултантът контролира и приема строителните продукти, включително извършва 

контрол в складовете на доставчиците; 

Ще се изисква от строителя да представи предварително схема на местата за складиране на 

основните материали. Ще се укаже местоположението и размерът на местата за съхранение 

на всички натрупани запаси от стоки и материали, включително изкопни материали и 

оборудване. Ще се изиска схема за обезопасяване на работите и превантивните мерки за 

защита от повреда, включително и вандализъм, наводнение, земетресение, ураган, пожар и 

кражба; 

При установени доставки, които не съответстват на изискванията - видимо нарушена 

цялост, неправилно транспортиране, липса на придружаващи документи или документи, 
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показващи несъответствие с проектните параметри, надзорниците уведомяват на място 

доставчика, техническия ръководител и проектанта по съответната част и ръководителя на 

екипа за управление на проекта. Ръководителят на екипа и надзорника по съответната 

специалност извършват незабавно допълнителни проверки и организират обсъждане на 

въпроса с проектанта и изпълнителя. В зависимост от отклонението на параметрите от 

указаните в проекта, проектантът предписва връщане на доставката или допълнителни 

предписания за влагането му в строителството. 

В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните 

продукти, предложена от и на риск на Изпълнителя по Договора за строителство - 

одобрява (след съгласуване със Възложителя) промяна на Строителните продукти, както и 

вписва даденото одобрение в заповедната книга за строежа, като промяната е допустима 

само ако строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически 

норми или одобрения, предвидени в инвестиционния проект и техническата 

спецификация, и за които изпълнителят представи надеждни доказателства за съответствие 

/ декларации за съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-

добро качество от качеството на заменените строителни продукти. 

След предварително съгласуване с Възложителя, Строителният надзор одобрява влагането 

на строителни продукти, които не са определени в инвестиционния проект и техническата 

спецификация. 

Консултантът проверява извършената от Изпълнителя по Договора за строителство работа 

и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за 

отстраняването им с последващ контрол. 

Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на тяхното 

качество. При влагане в строителството на материалите се извършва контрол за спазване 

на указаната технология и условия на работа, последващ от контролни проверки /проби 

или измервания изпитвания/. При установени несъответствия или отклонения в 

показателите се предприемат действия, аналогични на описаните при констатирани 

отклонения в доставките. 

При доставка на строителни материали и изделия, за които има придружаваща техническа 

документация, от която е видно, че техническите параметри не съответстват изцяло на 

предвидените в одобрения проект, експертите- строителен надзор по съответната част, 

уведомяват техническия ръководител, ръководителя на проекта, представителя на 

Възложителя и Проектанта - авторски надзор по съответната част, издават заповед този 

строителен продукт или изделие да не се влага в строежа и предизвикват обща среща за 

разглеждане на документацията. Водещото е мнението на проектанта по съответната част. 

При установяване на допустимост за замяна на продукта/изделието, което се счита за 

несъществено изменение на проекта, проектантът вписва заповед в Заповедната книга и 

отразява допуснатата замяна на продукта. При констатиране несъответствие на 

техническите параметри на доставката с тези, определени в одобрения проект, същата се 

връща и не се допуска влагането й в строежа. Строителният надзор по съответната част, за 

която е направено предписание доставените продукти или изделия да не се влагат в 

строежа, извършва стриктен контрол за нова доставка на тези материали, извършва пълен 

контрол на съответствието на доставката и тогава разрешава влагането на продуктите. 
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За недопускане на пропуски с несъответствието на строителните материали или изделия, 

допълнителен контрол е вменен и на Ръководителя на екипа, Координатора по проекта и 

Надзорника по безопасни и здравословни условия на труд. В етапа на организация на 

инвестиционния процес се обсъждат съвместно с всички участници въпросите за контрола 

на качествата, включително недопускане отклонения в техническите параметри на 

доставките и отклонения в технологията на работа. 

При констатирано неизпълнение от страна на изпълнителя на заповеди или предписания на 

строителния надзор, авторския контрол или други контролни органи, Ръководителят на 

екипа докладва своевременно на Координатора по проекта, представляващия обединението 

за предприемане спешни действия за отстраняване на видовете работи/дейности, 

несъответстващи на изискванията. Представляващият надзора писмено уведомява 

Възложителя и организира среща за предприемане на конкретни действия. 

За извършване на регламентираните изпитвания и измервания на влаганите в 

строителството материали и за качеството на изпълнените видове работи ще се извършва 

проверка на предложените от строителя акредитирани лаборатории. 

Качествения контрол трябва да осигури пълно съответствие с договорните изисквания. 

Това се постига с постоянни прегледи, инспекции и тестове на работите, оборудването и 

материалите. 

Строителят ще извършва под надзора на екипа (инженер по качеството и съответствие на 

материалите), всички лабораторни и теренни изпитвания, необходими за постигане на 

изисканото качеството. 

Теренните изпитвания за строго съблюдаване на стандартите, посочени в Техническата 

спецификация ще контролират качеството на изпълнените работи в съответствие с 

изискванията на стандартите. 

Преди започването на строителните работи, Консултантът в лицето на Инженера по 

материали ще подготви подробен списък на процедурите с описание на изпитванията и 

тяхната повторяемост. Копия от тези процедури ще бъдат дадени на Строителя и 

Възложителя 

8. Дейности по безопасност и здраве 

В пряката си работа на обекта в качеството на строителен надзор „АРХСТРОЙ 

КОНСУЛТ" ООД ще контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършването на строителните и монтажните работи, в съответствие с 

регламентите на: 

 Закона за устройство на територията, 

 Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

 Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителните и монтажни работа 

 Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБуТ на работните места и при 

използване на работното оборудване, 

 Наредба №3 за инструктаж на работниците по БХТПО, 

 Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарната охрана, 

 Противопожарните строително-технически норми и действащата специфична 
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законова и нормативна база в тази облает в страната. 

Режимът на работа на Координатора по безопасност и здраве ще включва максимален 

плътен и ефективен контрол относно спазване изискванията за здравословни и безопасни 

условия на труд, включително оценка на риска и съответните превантивни мерки; 

работното място и работното оборудване; консултиране и информиране на работещите; 

санитарно-хигиенни норми и изисквания. 

8.1.Контролът на безопасността ще се обвърже с основните етапи от плана за 

безопасност и здраве, като ще се изисква той да съдържа следните основни части: 

 утвърден организационен план за провеждането на строителния процес от 

деня на съставяне на Протокол обр.2 до деня на съставянето на Констативен 

акт обр.15, като същия следва да е съобразен с план- графика за изпълнение 

на видовете работа по дата, обеми, технологии. При евентуална промяна в 

графика за изпълнение на видовете работи ще се изисква промяна и на 

организационните решения и обратно; 

 строително-ситуационния план; 

 комплексен план-график за последователността на извършване на СМР; 

 плановете за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за 

евакуация на работниците и намиращите се на строителната площадка; 

 мерките и изискванията 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 на отговорните лица / име, длъжност, работодател/ за провеждане на 

контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, 

където има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение; 

 схемата на временната организация и безопасност 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, канализация и др. 

 схема и график за работа на временно 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; 

 Утвърден организационен план за провеждането на контролни изпитвания и 

измервания, единични изпитания и /72-часови проби при необходимост/ в 
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периода след подписване Констативния акт обр.15 до изготвяне на 

окончателния доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; 

8.2 Координаторът по безопасност и здраве от екипа на строителния надзор 

извършва действен контрол на място за: 

 спазване проекта „Плана за безопасност и здраве" /ПБЗ/; 

 проверка на дневниците за инструктаж и спазване инструкциите по 

безопасност и здраве, пожарна безопасност и всички действащи 

нормативните изисквания; 

 ползване на лични предпазни средства; 

 обезопасяване на изкопи и траншеи; 

 наличие на съгласуван проект за временна организация на движение и 

стриктното му спазване по време на изпълнение на строителството по 

участъци; 

 поставяне на предвидените пътни знаци, сигнализации; 

 недопускане замърсяване на уличната и пътна мрежа от строителната 

механизация и транспортната техника; 

 ред и чистота на строителните площадки и по трасетата на полагане на 

тръбите за телекомуникации 

 техническа поддръжка на съоръженията и работното оборудване 

(електрически и повдигателни съоръжения, строителни машини, транспортна 

техника и др.). 

8.3. Оценка на риска и дейности по контрол от страна на координатора по 

безопасност и здраве 

Съгласно чл.15 от Наредба 2 за минималните изисквания за БЗУТ при СМР, 

координаторът по БЗ изисква от строителите (съвместно с подизпълнителите, ако има 

такива) да извършват оценка на риска при включване на нови процеси на работа и да 

представят своевременно актуализация на оценката за всички етапи на договореното 

строителство /включително избора на работно оборудване и всички параметри на 

работната среда и съответните измервания на параметрите на работната среда; 

 изисква от строителя копия от писмата до ИА „ГИТ" и РДНСК, с които са 

изпратили съдържанието на информационната табела, съгласно изискванията на 

чл.12, ал.З от Наредба №2 за БЗуТ при СМР; 

 участва при оценката на риска още в етапа на подготвителните дейности, като 

ключов експерт в екипа на строителния надзор; 

 следи за правилната подготовка и безопасното изпълнение на всички строителни 

работи - изкопни и насипни работи, изпълнението на укрепени и неукрепени 

изкопи, кофражи, бетонови, армировъчни работи, монтаж на строителни 

конструкции, ползването на безопасни скелета, платформи, люлки и стълби, монтаж 

на тръбопроводите, уплътняване и др.; 

 Контролът ще включва и дейностите на временните и подвижни строителни 

площадки и ще се осъществява при изпълнението на следните строителни и 

монтажни работи: 

- земните работи, съгласно утвърдените Инструкции за безопасна работа при 
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извършване на земни работи, изпълнение на неукрепени и укрепени изкопи, при ръчна 

направа на изкопи, насипни работи и вертикална планировка; 

- изграждането конструктивни елементи, съгласно утвърдената Инструкция за 

безопасна работа при стоманобетонни конструкции, / обща подготовка, кофражни работи, 

армировъчни работи, полагане на бетон/, при работа с пътно-строителни машини, при 

монтаж на строителни конструкции, монтаж на стоманени конструкции 

- изпълнение на инсталации и довършителните работи, съгласно утвърдените 

Инструкции за безопасна работа 

- товаро-разтоварните работи при извършване на СМР свързани с 

изпълнението на основните видове работи, 

- складове за отделните видове строителни материали, съгласно 

изискванията и инструкциите за съхранението им. 

За мероприятията по ЗБУТ ще се изисква своевременно попълване на Информационни 

листове, в които да бъдат отразени изпълнението или неизпълнението на утвърдените 

мероприятия за съответния етап, както и писмени пояснения относно неизпълнението им. 

Контролът за безопасността на строежа ще бъде съобразен със спецификата на 

извършваните видове строителни и монтажни работи и изискванията на техническия и 

технологичен проект за работа, като контролът ще бъде насочен към превантивните 

действия и навременна оценка на риска, който може да бъде предотвратен. 

9. Действия при допълнителни или непредвидени работи  
При промяна на инвестиционните намерения и искане за извършване на СМР в отклонение 

от одобрените проекти, допустими съществени изменения по смисъла на чл. 154, ал.5 от 

ЗУТ, представляващият дружеството провежда обсъждане с Възложителя и другите 

участници в инвестиционния процес и се изготвя план за действие. При решение за 

промяна се възлага изготвянето на проект, оценка съответствието му със съществените 

изисквания към строежите и вписване в разрешението за строеж на допуснатите 

изменения. Съставя се нов график на работа и се извършва обоснована преценка относно 

необходимостта и условията за спиране на строежа. 

При евентуално настъпване на непреодолими проблеми на строежа, включително искания 

за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по 

договора; забавяне доставките; неблагоприятни геоложки или метеорологични условия; 

смяна на някои от участници в строителството, представляващият дружеството за надзор 

съвместно с Възложителя предприема действия за спиране на строителството по 

предвидения в ЗУТ ред и съставяне на Акт обр.10 за установяване състоянието на строежа 

при спиране на строителството. 

Уточняват се извършените видове строителни и монтажни работи; доставените материали, 

инвентар, съоръжения и др.; определят се извършени работи, които подлежат на 

премахване; необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената 

устойчивост при консервиране на строежа; необходимите допълнителни проекти, 

експертизи и др. и сроковете за представянето им; необходимите промени в доставката на 

материали, както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството. 

След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, съвместно с 

възложителя, строителният надзор организира съставянето на Акт обр.11 за установяване 
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състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на 

строителството. 

При установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др., 

представляващият надзора и ръководителят на екипа уведомяват възложителя и 

инспекцията по труда и организират проверки на място и съставяне на акт обр.13, в който 

се вписват причинените щети на строежа и строителната площадка и предписания за 

извършване на необходимите строителни и монтажни работи за възстановяването им. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

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

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

възложителя. 

Участникът е представил предвижданията си за система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка, в следния обхват: Техническото предложение на участника 

включва изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, 

съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание 

(самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните 

дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от 

периода за изпълнение на строителния надзор с посочване на концепция за организация на 

експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на договора.  

Участникът е представил подробно описание на своята визия за изпълнение на поръчката, 

като е направил подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката, както 

и на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, е в 

съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност 

съгласно техническото задание и приложенията към тях, по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите. Предложената Организация 

за изпълнение обосновават сроковете за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.  

Техническото предложение отговаря на посочените от възложителя конфигурации от 

компоненти, подлежащи на оценка съгласно утвърдената методика за оценка на офертите.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

участникът е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и е предложил ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумна степен на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 
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2.2. Обособена позиция № 2:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

2.2.1„ЕРОУ“ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

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 № 2, в което са описани 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

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

труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 

ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА И ОПИСАНИЕ НА ЕТАПНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КОИТО 

СЕ ПРЕДВИЖДАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

- Упражняване на строителен надзор върху изпълнението на СМР съгласно 

чл.166, ал.1 и чл. 168, ал.1 и ал.З от ЗУТ и съответствието на извършващото се 

строителство е нормативните актове / строителните правила и нормативи / 

техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и 

противопожарните изисквания / одобрения инвестиционен проект, договора за 

строителните работи. Участникът е изброил задълженията и дейностите, които следва да 

се изпълнят. 

ТЕХНОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕСУРСТНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР СЪГЛАСНО ЧЛ.166 ОТ ЗУТ И СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 

ИЗВЪРШВАЩОТО СЕ СТРОИТЕЛСТВО С НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ / 

СТРОИТЕЛНИТЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ / ТЕХНИЧЕСКИТЕ, 

ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ, САТИНАРНО-ХИГИЕННИТЕ, ЕКОЛОГИЧНИТЕ И ПРОТИВО- 

ПОЖАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ / ОДОБРЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка 
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ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ 

- Законосъобразно започване на строежа; 

Организация и подготовка на строителната площадка преди започване на СМР 

дейностите 

- Подготовка и заверяване на необходимите документи, съгласно ЗУТ свързани 

със откриване на строителната площадка 

- Въвеждане на ПБЗ 

- За начало на процедурата по изпълнение на строежа следва да бъде съставен Протокол 

обр.1 Приложение № 1 към чл. 7, ал. 3, т. 1 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството, където следва да бъдат предадени 

Проектите по всички части и Разрешение за строеж заедно с изменения, допълнения и 

заповеди към предмета или обхвата му. След предаване на гореописаните документи 

Възложителя следва да предаде на строителния надзор и всички актове за собственост, 

както и скици на имотите, извадка от подземен кадастър, геодезическо заснемане, а от 

страна на изпълнителя следва да бъдат предоставени досиета на всички техническите лица, 

които ще изпълняват функциите на технически ръководител на обекта, както и 

Удостоверения от КСБ и Застраховки „ПО“; 

- Следващ етап - съставяне на протокол за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво, в т.ч. заверка на заповедни книги, като ще 

извършва вписване на всички свои решения, заповеди и указания за законосъобразното 

качествено изпълнение на строежа в срок, като ще контролира и правилното водене на 

Заповедната книга. Горепосоченото действие следва да се извърши при представяне от 

Възложителя на договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан по 

чл.3,ал.2 от Закона за Камара на строителите, като се налагат съответните означения на 

регулационните и нивелетни репери, като също така се отразяват съответните мерки за 

осигуряване на Безопасни и здравословни условия на труд, съответните мерки за 

безопасност на движението, информационни табели и табели съгласно ЗУТ, опазване на 

съседни сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на 

строителството и след него, както и действията по отношение на едроразмерната дървесна 

растителност. 

По време на подготовката за откриване на строителната площадка Строителя ще извърши 

дейности по заверка на проекта по част „ПБЗ“ съгласно изготвения график за изпълнение 

на СМР, като го внесе за одобрение от компетентния орган. “ЕРОУ“ ООД ще извърши 

дейности по организация на строителната площадка, като се налагат съответните 

означения на регулационните и нивелетни репери, като също така се отразяват съответните 

мерки за осигуряване на Безопасни и здравословни условия на труд, съответните мерки за 

безопасност на движението, информационни табели и табели съгласно ЗУТ, опазване на 

съседни сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на 

строителството и след него, както и действията по отношение на едроразмерната дървесна 

растителност, неподлежаща на премахване съгласно конкретния обект. 

Ще се координират дейностите по въвеждане „ПБЗ“. При въвеждане на „ПБЗ“ на обекта 

ще присъства експерт по част Координатор по „ЗБУТ“. След заверка на протоколите 

обекта ще се инспектира от експерти по „ПБЗ“ и „ПБ“ за да се удостовери дали са 
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изпълнени всички мерки предвидени в ПБЗ, дали „селището“, строителната ограда и 

другите предвидени мерки в „ПБЗ“ са разложени на указаното място, обезопасено ли е, 

приложени ли са мерките за безопасност и здраве. 

След приключване на горепосочените дейности “ЕРОУ“ ООД ще започне контрол 

относно пълнотата и правилното съставяне на актове по време на строителство в 

изпълнение на вменените му отговорности по ЗУТ в обхвата и реквизита на Актове 

посочени в Приложенията от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

“ЕРОУ“ ООД приема отговорностите вменени му по закон и в съответствие със 

задълженията му по договор с Възложителя да упражни правата и да постанови чрез 

Заповед спиране на строеж, който се изпълнява по условията на чл. 224, ал. 1 и чл.225, ал.2 

от ЗУТ или в нарушение на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ. 

“ЕРОУ“ ООД приема да изпълни всички контролни функции относно спазване на 

изискванията за Здравословни и безопасни условия на труд в строителството и недопусне 

увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството и строителния процес. 

Да реализира контрола по изграждане на строежа съгласно закона и вменените му 

отговорности до степен на годност на строежа за въвеждането му в експлоатация. 

Отново са изброени дейностите и законовите задължения при упражняване на строителния 

надзор, като са посочени и други дейности като: 

Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи преди, по време и след 

приключване на СМР - Ще се прегледат ще се отстранят пропуските и ще се пристъпи 

към изготвянето на протоколите съгласно ЗУТ и Наредба №3 - откриване на строителните 

площадки, заверки на заповедни книги, изготвяне на периодични и ежемесечни доклади и 

отчети, изготвяне и подписване на актовете по време на строителството и изготвяне на 

актове и протоколи и технически паспорти за всички строежи. 

Одобряване на предложените от Строителя материали и оборудване - При наличие на 

несъответствия Консултантът, след съгласуване с Проектанта ще определя необходимостта 

от допълнителни лабораторни тестове, сертификати, лицензи и доказателства за годността, 

качеството и безопасността на материалите, машините и съоръженията, които окончателно 

ще се вграждат в строежа. 

Съгласуване с Възложителя на лабораториите, които ще се използват за тестване на 

материалите - Консултантът ще контролира резултатите от проведените тестове и ще 

сравнява тези резултати с изискванията на проекта. 

Консултанта има сключен договор с сключен договор за лабораторно обслужване с 

Акредитирани лаборатории за изпитване, които лаборатории Консултанта ще ползва за 

контролни лабораторни изпитвания в случай на съмнение относно верността на 

предоставените му Протоколи. 

Контрол върху качеството на материалите - В случай на доказани несъответствия на 

качеството с качеството, изисквано от Проектанта, Консултантът ще предприеме 

коригиращи действия, ще уведоми незабавно Възложителя, а при необходимост ще 

предприеме мерки за спирането със заповед на влагането на материали, изделия, машини и 

оборудване.  

Проверка на документите, издавани от Строителя - Консултантът ще извършва 
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постоянен контрол при първоначалното завеждане на обектната документация на 

Изпълнителя / Строителя: инструкции за безопасност и охрана на труда, инструкции за 

опазване на околната среда; техническа документация за състоянието на строителните 

машини, актове и протоколи; дневници; Консултантът ще следи за редовното водене на 

заповедната книга. 

Заверяване на документи, издадени от Строителя - Консултантът ще проверява, 

коригира и подписва изготвените от Строителя екзекутивни чертежи. Консултантът ще 

контролира, координира и съдейства при изготвянето на уведомителни писма до 

Специализираните държавни контролни органи. Ще се търсят постоянно нови 

възможности за най-пълно удовлетворяване на потребностите на Възложителя като се 

упражнява СН, съгласно Правилата за изпълнение и приемане на СМР, ЗУТ, Наредбата за 

актовете и протоколите, съставяни по време на строителството и всички други законови 

нормативи за проектиране и строителство. 

Текущи доклади - междинни доклади по време на срока на изпълнение на договора, 

обхващащи: фотодокументация и обстоятелствена част с препоръчителни мерки при 

необходимост за напредъка на СМР дейностите, съгласно Подробен Линеен график с 

приложена диаграма на работната ръка за изпълнение на СМР предоставен от строителя, 

като след съгласуване с възложителя да нарежда съответните изменения в графика или да 

налага съответната санкция /в смисъла на утвърждаване/ по отношение на Решения на 

такива изменения предлагани от Изпълнителя. 

Ръководител на екипа, ще бъде на разположение през целия срок на изпълнение на 

проекта. Останалите експерти ще присъстват на обекта в зависимост от изпълняваните 

строителни работи и ще бъдат ангажирани през целия период на изпълнение на работите. 

Те ще посещават площадката съгласно спецификата на тяхната работа, а именно: 

 Консултант „РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП“ - строителен инженер 

 ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ“ - Консултант по част „Геодезия“ 

 ЧАСТ „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ“ - Консултант по част 

„Инженерна геология и хидрология“ 

 ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА“ - Консултант по част „Архитектура“ 

 ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА“ - Консултант по част „Конструктивна“ 

 ЧАСТ „ВиК“ - Консултант по част „ВиК“ 

 ЧАСТ „ЕЛЕКТРО“ - Консултант по част „Електро“ 

 ЧАСТ „ОВК“ и „ЕЕ“ - Консултант по част „ОВК“ и „ЕЕ“ 

 ЧАСТ „СЛАБОТОКОВИ И ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ“ - Консултант по част 

„Електро“ и „ИБ“ 

 ЧАСТ „ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ - Консултант по част 

„Ландшафтна архитектура“ 

 „КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ“ - 

Консултант „Инженер по материалите - Контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

основните изисквания ЗУТ“ 

 ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ - Консултант по част „Пожарна безопасност“ 

 ЧАСТ „ПБЗ“ - Консултант притежаващ удостоверение по част „ПБЗ“ 
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 Част „ПУСО“ - Консултант притежаващ удостоверение по част „ПУСО“ 

Работен план за изпълнение на договор за упражняване на Независим Строителен 

Надзор в строителството на обекта. 

Пълно и достоверно информационно отразяване на фактологическото съдържание на 

строителните операции на строежа с обективно, точно и качествено измерване на видовете 

СМР. 

Документиране на операциите и видовете СМР в момента на реализацията им и 

хронологична регистрация и систематизация. 

Текущо и периодично отразяване, следене, коригиране, регистриране, и реагиране на 

положителните и отрицателните страни в процеса на изпълнение на СМР и на цялата 

реализация на строежа. 

Прецизно изпълнение на периодичните отчети за дейността към Възложителя, като за 

целта поддържа точно и системно деловодство, счетоводство и отчетност във връзка с 

извършване на дейностите по строителен надзор 

При изработване на работния план «ЕРОУ» ООД ще запази поверителния характер на 

всички факти, обстоятелства и документи свързани с договора през целия период на 

договора, както и след това, като ще издаде Заповед за неразгласяване на информация до 

всички членове на своя екип, в т.ч. технически, административен и деловоден персонал, 

станала им известна по повод изпълнение на договора, като по никой начин същите лица 

не следва да използват информацията в ущърб на Възложителя или да разгласяват 

резултати от оценки и изследвания. 

 Паспортизация на строеж - След завършване на строежа и подписването на акт 

обр.15 Консултантът ще извърши цялостна проверка и изготвяне паспорт на 

готовия строеж по реда на чл.10 до чл.15 на Наредба №5/28.12.2006г. за 

техническите паспорти на строежите на МРРБ. 

 Окончателен доклад - В срок съгласно ЗУТ след приключването на обекта 

Консултантът ще издаде доклад за приемане, с приложени сертификати за 

качеството на материалите, екзекутивни чертежи, приемателно-предавателни 

протоколи и протоколи за проби. След приключване на СМР за целия обект на 

базата на предходните доклади Консултантът ще издаде окончателен доклад до 

Възложителя, който ще бъде представен по компетенция на ДНСК, който ще 

съдържа всички технически спецификации, сертификати, лабораторни становища и 

свидетелства за качествата на вложените в обекта строителни материали, машини, 

съоръжения и инсталации. Окончателният доклад ще се представи пред ДНСК за 

назначаване на Държавна приемателна комисия за доказване и въвеждане на обекта 

в експлоатация. 

Успешна дейност по приключване на обектите и цялостната реализация, като внесе 

от имено на Възложителя писмено искане за назначаване на Държавна приемателна 

комисия, окомплектована с документите съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строително и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти и участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я 

запознае с изпълнения строеж, съгласно съставения окончателен доклад, 
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приложената документация към него, подписана протоколите от проведените 

заседания и недопуска приемането на строежа при неспазване на Нормативните 

актове. 

• Описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР 

- Необходимите входни ресурси, дейности и средства за успешното изпълнение на 

поръчката са: 

- Човешки ресурс 

- Технологичен ресурс (ноу-хау) - «ЕРОУ» ООД разполага с достатъчно изпълнени 

обекти с подобен характер, за да се гарантира правилното и качествено изпълнение на 

предвидените дейности; 

- Измервателни уреди за контрол, лаборатории и автотранспорт 

- Финансов ресурс 

- Опит 
• Предложение за подход и методология на извършваната дейност – В тази точка 

участникът отново е описал горепосочените дейности и необходимия човешки ресурс.  

• Иновативния подход към изпълнение на дейностите на Консултант, обхваща и: 

• Осигуряване на контрол на качеството при реализацията на крайния 

строителен продукт, включително за околна среда и безопасност и здраве. 

1. Описание на мониторинга на методите на изпълнение на видовете СМР 

• Описани са задължения и необходими документи, които строителят следва да 

представи на Консултанта за да може същият да даде съобщение до Възложителя и да 

представи предложения за съответствие. 

2. Описание на дейностите по съгласуване и контрол на технологичното 

оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката - произход, доставки, 

сертификати 

• Описани са задължения и необходими документи, които строителят следва да 

представи на Консултанта, включително разработен образец /бланка/ на „Форма на 

Преглед на документите“. 

• 3. Описание на метод за работа при установяване на несъответствия на 

строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол 

по подмяната и корекцията им 

- Консултантът ще извършва инспекции на обекта въз основа на исканията за 

инспекции. Исканията за инспекции се подават по формуляр, представен по-долу. 

Искането трябва да се подаде 24 часа преди исканата инспекция. Искането се подава 

придружено с Акт обр. 12 или друг за съответния вид работа (Актове по Наредба 3/2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

При отхвърляне на работата, Изпълнителят поправя отхвърлената работа и кани с Искане 

за повторна инспекция Консултанта. В случай, че дефектите не са отстранени при втората 

инспекция, Консултантът приема работите в удобно за него време, след окончателното 

отстраняване на дефектите. Дефектните работи ще бъдат описвани от Консултанта в 

Доклади за несъответствие. 

• Участникът е представил бланки на – Форма на Искане за инспекция и Доклад за 

несъответствие. 
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• 4. Контрол по отношение на опазване на околната среда 

Основният експерт в екипа на Консултанта, който отговаря за контрола по отношение 

опазване на околната среда е Ръководител екипа и ще контролира спазването от страна 

Изпълнителя на приложимите български законови разпоредби по отношение на опазването 

на околната среда, както и прилагането на мерките, залегнали в Решението по ОВОС. 

Експертът по опазване на околната среда ще следи спазването от страна на Изпълнителя на 

плана за управление и възстановяване на околната среда, одобрен от Възложителя, а също 

така дали този план се актуализира, в случаите, когато това е необходимо. 

5. Контрол по всички въпроси, свързани с безопасността и здравето 

Основният експерт в екипа на Консултанта, който отговаря за контрола по отношение на 

безопасността и здравето е Координатора по безопасност и здраве. Той ще бъде подчинен 

на Ръководител екипа, и ще упражнява надзор, ще координира и ще контролира всички 

въпроси, свързани с безопасността по време на работа, да бъдат решавани в съответствие с 

българското законодателство в областта на строителството. Разписани са и конкретни 

задължения за този експерт. 

Приложими и действащи нормативни актове към всички дейности – изброени са 

актовете, които следва да се съставят по време на строителството, включително 

представяне в табличен вид с посочване на дейността, за която се съставя съответния акт, 

страни и специалисти, които подписват акта и посочване на лицата, които следва да го 

изготвят, изисквания към формата и периода, в който се съставя. 

Изброени са нормативните актове, приложими към изпълнението на предмета на 

настоящата поръчка.  

Изпълняване на функциите на строителен надзор, в съответствие е разпоредбите на 

чл. 166, ал. 1 на ЗУТ: - описани са дейности и задължения на строителния надзор, описани 

са в отделна точка - Дейности по време на етапа на изпълнение на строителството, 

включващи дейностите по надзор и контрол на строителството, чрез ежедневни 

инспекции; контрол на мерките за осигуряване на ЗБУТ; контрол на материалите и начина 

на изпитването им; контрол относно опазване на околната среда; следене на напредъка, 

организиране на работни срещи; преглед, проверка и съгласуване на екзекутивни чертежи; 

координиране и изготвяне на актове, протоколи и всички други необходими документи, 

изисквани от българското законодателство в областта на строителството; оказване на 

съдействие на Възложителя при администрирането на гаранциите за авансово плащане; 

 участие в процедурите за изготвяне на Акт обр. 15, Акт обр. 16 и разрешението за 

ползване, както и на Сертификата за Приемане на Работите; подготовка на досието на 

строежа за Държавна приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползване; 

постоянно упражняване на надзор и съгласуване на мерките по временна организация на 

строежа и др. 

Дейности по време на Срока за Съобщаване на Дефекти: - Описани са дейности като: - 

извършване на редовни инспекции на Площадката (минимум 2 пъти годишно) и изготвяне 

на доклади за резултатите от тези инспекции; Поддържане на Застраховка; проверка и 

изпращане на уведомление до Изпълнителя за всички дефекти; изготвяне на окончателен 

доклад по ЗУТ и технически паспорт; изготвяне и предаване на Възложителя на 

заключителен доклад;координиране и изготвяне на актове, протоколи, доклади и всички 
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други необходими документи, изисквани от българското законодателство в областта на 

строителството; подаване на молба до Дирекцията за национален строителен контрол 

(ДНСК) за получаване на разрешение за ползване на строежа;издаване на инструкция към 

Изпълнителя за отстраняване на дефекти; изпълнение на всички необходими 

предварителни условия за издаване на Сертификат за Изпълнение на Работите; 

консултиране на Възложителя по отношение на освобождаването на задържаните пари, 

както и на всички останали гаранции; проверка на Отчета при завършване на Изпълнителя 

и издаване на съответния Сертификат за Междинно Плащане и др. 

Заключителни дейности: 

• издаване на Сертификат за Изпълнение на Работите; 

• проверка и одобряване на работния вариант на Окончателния Отчет на 

Изпълнителя; 

• предаване на окончателния доклад на Възложителя; 

предаване и прехвърляне на цялата документация на Възложителя в рамките на 

приключването на работата; 

• изпълнение на всякакви други дейности, възложени в съответствие с разпоредбите 

на Договора за строителство или във функцията му на строителен надзор, съгласно 

българското законодателство. 

Други ключови въпроси: - идентифицирани от участника като ключови, както следва: - 

Готовност на всички заинтересовани страни да подпомагат изпълнението на проекта и 

своевременно решаване на възникнали проблеми; Подкрепа от страна на централните 

органи; Добра координация между всички участници в проекта, за да не се допускат 

закъснения при одобрението на документи и взимането на решения; Способност на 

Консултанта да наблюдава и да докладва на Възложителя статуса и прогреса на работите, и 

добро разделение на отговорностите в екипа на Консултанта; Установяване на ясни 

процедури при стартиране на работите; Точност и пълнота на строителните документи и 

проучвания; Липса на проблеми свързани с собствеността на земята, конфликт с други 

комуникации, археологически находки и др.; Осигуряване на добри процедури за 

безопасност и здраве на работните площадки. 

Инструменти за управление на проекта: 

Те включват, но не само:  

-График за изпълнение на дейностите по проекта;  

- Типова система за отчитане и комуникация; 

- Представяне на система за контрол на документите 

- Рутинното подаване на документи като например искане за инспекция (напр. за 

инспектиране на подготовката за изпълнение на бетонови работи) 

- План за управление на качеството от Консултанта 

- Срещи 

- Срещи по напредъка 

- Докладване 

Мерки за публичност. Участникът ще следи стриктно за спазването от своя екип на 

правилата за мерките за публичност в съответствие с изискванията на Възложителя да 

прилага тези мерки. 
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Отношения и взаимовръзки с останалите участници в работата по проекта 

(Изпълнител, администрации, собственици на инженерни мрежи и пр.), както и с 

Възложителя. 

- Взаимодействие и работа между Консултанта и Възложителя 

Ще се провеждат редовни (месечни) официални и неформални срещи между 

организационните звена на всички участници в проекта. Ще бъдат изготвяни доклади за 

напредъка и други отчети, съгласно изискванията на Възложителя за изготвяне на доклади. 

Докладите ще бъдат предоставяни в срок, а когато такъв не е определен - в зависимост от 

събитието, за което се отнасят. 

- Кореспонденция 

Екипът на Консултанта ще поддържа непрекъсната връзка с Възложителя и неговите 

организационни звена (ЗИУП), като използва различни конвенционални, електронни и 

онлайн инструменти, включително: - Конвенционална поща, електронна поща и телефонни 

връзки; Куриерски услуги за предаване на документи; Регистрация на документите в 

деловодството на Възложителя; Методи за телефонни конференции и други. 

Кореспонденцията ще се осъществява съгласно процедурите, установени в плана за 

комуникация. Всички форми на комуникация също ще бъдат определени в плана, но и 

предварително съгласувани с Възложителя. 

Провеждане на срещи 

През цялото време за изпълнение на проекта се предвижда да бъдат провеждани и 

регулярни срещи. От съществено значение е т.нар. Встъпителна среща. Консултантът ще 

изготви и предаде на Възложителя План за срещи и мониторинг. При неговото изготвяне 

ще се спазват критериите, заложени по време на първоначалната среща и изискванията на 

Възложителя. 

Предвижда се да бъдат проведени срещи: - Срещи за координация; Срещи по напредъка. 

Седмичните срещи ще се провеждат едни път в седмицата. В регулярните срещите ще 

взимат участие всички експерти на Консултанта в зависимост от техните отговорности и 

задължения и по преценка на Ръководител екипа. 

Отчети и доклади за напредъка 

Форматът на всички отчети и доклади ще бъде съгласуван с Възложителя преди началото 

на дейностите на Консултанта по настоящия договор. 

Предвижда се съставянето и представянето на следните видове доклади и отчети: 

Доклади за изпълнението на договора; 

Дневник за напредъка на работите; 

Доклади от инспекции по време на ССД; 

Заключителен доклад по проекта; 

Окончателен доклад по ЗУТ и Технически паспорт; 

Окончателен доклад за изпълнение на договора; 

Доклади и становища при поискване от Възложителя. 

- Взаимовръзки, начин на взаимодействие и работа между Консултанта, 

Авторския надзор и Изпълнителя на договора за строителство 

Взаимовръзките, допирните точки, начините за взаимодействие и работа между 

Консултанта и Изпълнителя на договора за проектиране и строителство са двупосочни и 
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предполагат прозрачност, последователност на действията и тясно сътрудничество. 

Дейността на Консултанта е обяснена подробно по-горе. Изпълнителят на договора за 

СМР е длъжен да изпълнява работите в срок и при строго определените стандарти в 

проекта, съгласно одобрените чертежи и документи. 

Изпълнителят по договора за СМР ще предоставя информация, документи, проекти, които 

Консултанта следва да проверява, като при наличие на несъответствия изпълнителят 

следва да отстрани забележките, както и своевременно да отговаря на въпросите и 

коментарите на Консултанта, Проектанта, Възложителя и/или контролни органи и 

инстанции. 

Консултантът ще следи напредъка на договора за проектиране и строителство, в 

съответствие с определените индикатори за напредъка и ще прави оценка на заявените 

искания за плащания от Изпълнителя и съответствието с реално извършените работи, ще 

приема/отхвърля работа, доклади, документи и други, като се стреми професионално и 

прозрачно да излага своите аргументи и позиция пред Изпълнителя, позовавайки се на 

приети стандарти и норми. Освен това, в случаите когато има съответното основание, 

Консултантът ще се стреми да защитава интересите на Изпълнителя на СМР пред 

Възложителя при изпълнението на договора като представя аргументирано и открито 

гледните точки на страните. 

- Взаимовръзки, начин на взаимодействие и работа между Консултанта и 

външни институции и организации, компетентни и ангажирани в процеса на 

съгласуване, приемане и одобрение на дейностите и етапите па проекта 

Основните дейности, предполагащи различни нива на външни взаимодействия в процеса 

на изпълнение на договора на Консултанта са: 

-  Коригиране на части от инвестиционния проект в зависимост от опредени 

изисквания на контролни органи, експлоатационни дружества и инстанции; 

-  Издаване на становища и разрешителни; 

-  Издаване на предварителни и окончателни договори от експлоатационните 

дружества; 

-  Процедури по започване на строителството; 

Консултантът, в хода на подготовката на своето предложение, е изградил разбиране за 

сложността на проекта и за участниците в него. Съществен елемент за положително и 

своевременно решаване на задачите в рамките на договора за консултантска услуга ще 

бъде, че Консултантът се стреми към подобряване на планирането на проекта чрез 

предварително избягване или елиминиране на потенциалните проблеми от 

взаимодействието със съответните институции, които имат отношение към проекта. В тази 

връзка, Консултантът ще се стреми да изгради и поддържа партньорски взаимоотношения 

между участниците в проекта, с цел да се постигне ефективно комуникиране и 

сътрудничество, както и своевременно координиране на дейностите. 

В процеса на запознаване с документацията за участие, Консултантът е идентифицирал 

широк кръг от външни институции и организации, свързани с проекта, като е изброил 

същите. 

Взаимодействията на Консултанта с външни институции и организации, компетентни и 

ангажирани в процеса на съгласуване, приемане, одобрение и изпълнение на проекта ще се 
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регулира в рамките на Плана за комуникация и публичност по договора, като конкретния 

му обхват ще бъде определен в зависимост от обема на правомощията, предоставени от 

Възложителя. 

Времево разпределение на всички действия и дейности в изпълнение на поръчката. 

Изпълнението на дейностите от страна на Консултанта няма да се ограничат в рамките на 

нормалното работно време - 8 часа на ден, пет дни седмично (понеделник-петък), а екипа 

на Консултанта ще може да реагира по всяко време, независимо дали е почивен ден и/или 

след официалното за страната работно време. Изпълнителят ще кани Консултанта за 

инспекции и подписване на актове писмено, с 24 часово предизвестие за нормални 

инспекции и 48 часово за специални инспекции. Поканата ще бъде придружена със 

съответната документация, необходима за преглед и приемане на извършените работи 

подлежащи на приемане от Консултанта. Независимо от поканата за инспекция, 

експертите на Консултанта ще посещават обекта по всяко време и ще правят проверки на 

качеството на извършените работи. Консултанта ще следи ежедневно за качеството на 

работите и координацията на процеса. 

Стратегията на Консултанта е да съсредоточи дейностите си по проекта за срока на 

проектиране и строителството в офиса за проекта, който ще бъде осигурен с договора на 

Изпълнителя. В офиса ще се изготви доклада за оценка на инвестиционния проект със 

съществените изисквания и други дейности по координирането на договора, съгласно 

изискванията на Техническите спецификации. Съдействие и подкрепа ще се оказва от 

Централния офис на Консултанта в гр.София със своите ресурси и знания. Ръководител 

екипа, ще бъде на разположение през целия срок на изпълнение на проекта. Останалите 

експерти ще присъстват на обекта в зависимост от изпълняваните строителни работи и ще 

бъдат ангажирани през целия период на изпълнение на работите. Те ще посещават 

площадката съгласно спецификата на тяхната работа. Участника разполага с екип от над 20 

експерта от различни специалности, като от всяка ключова специалност има минимум по 2 

експерта. 

Представена е Организационна схема за оперативен контрол и управление на проекта. 

Участникът в рамките на 4 страници е изброил услугите, свързани с упражняването на 

строителен надзор но смисъла на ЗУТ и нормативните актове по неговото приложение, 

които се ангажира да предостави при изпълнение на настоящата поръчка. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ОТГОВОРНОСТИ НА 

ОТДЕЛНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В 

ПРОЦЕСА НА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ СТРАНА НА 

КОНСУЛТАНТА ПО ВРЕМЕ НА СМР 

Работен план за изпълнение на договор за упражняване на Независим Строителен Надзор в 

строителството на обекта. 

Изпълнителят разбира, че ключовите експерти имат решаваща роля за изпълнението на 

проекта и затова се е постарал да осигури специалисти с доказана квалификация и опит, 

които могат експертно да работят по проекта, предмет на поръчката. Екипът на 

консултанта включва експерти с професионални умения и опит във всички области на 

проектирането на магистрали и реализацията на договори за строителство, които биха 

били необходими за изпълнението на проект подобен на настоящия, при който ще бъде 
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упражняван строителен надзор на дейността на Изпълнителя -Строител. Там където е 

необходимо, екипът на консултанта ще разполага със следните квалификации и умения: 

• упражняване на контрол и супервизия на процеса на проектиране/преработка; 

• оценяване на съответствието на проекта с Изискванията на Възложителя и 

българското законодателство в областта на строителството; 

• подготовка на документи за издаване и/или допълване на разрешение за строеж; 

• упражняване на строителен надзор по време на етапа на изпълнение на 

строителството; 

• упражняване на супервизия при отстраняването на дефектите; 

• управление на договори; 

• планиране на изпълнението, изготвяне на графици и извършване контрол. 

№ 

Три имена па експерта Консултант по част Квалификация 

1 
Радостина Нешева 

Управител - 

Координатор 

Магистър Строителен 

инженер - ПГС 

 

2. Димитринка Тодорова Архитектура Магистър - Архитект 

 

 

3. 

Анна Стайнова Архитектура Магистър - Архитект 

4 
Николай Самарджиев Конструктивна ПГС 

Магистър Строителен 

инженер - ПГС 

5 
Анета Острева Конструктивна ПГС 

Магистър Строителен 

инженер - ПГС 

6 
Георги Паунов Електро Магистър - Електроинженер 

7 
Кирил Киров ВиК и ПУСО 

Магистър - Инженер ВиК 

ПУСО 

8 
Светлана Генова Технология 

Магистър - Инженер 

технолог 

9 

Сашко Георгиев 
Геодезия и Вертикална 

планировка 

Магистър -Инженер - 

геодезист 

10 
Тонко Петков Технология 

Магистър - Машинен 

инженер 

11 
Валери Николов Експерт юрист Магистър - Право 
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12 

Лина Кунчева ОВ, ОВК и ЕЕ 

Магистър - Машинен 

инженер Промишлена 

топлотехника 

13 

Владимир Николов 
Геодезия и Вертикална 

планировка 

Магистър -Инженер - 

геодезист 

14 

Райна Велчева - Млеканова 

Археология 

Консервация и 

реставрация 

Магистър по консервация и 

реставрация 

15 

Евтим Евтимов 
Противопожарна 

техника и безопасност 

Магистър Инженер по 

противопожарна техника и 

безопасност и ВиК инженер 

16 

Христо Христов 
Санитарно хигиенни 

изисквания и Медицина 

Магистър Трудова медицина 

и Лекар 

17 
Росица Петрова Ландшафта архитектура 

Магистър - Ландшафтен 

архитект 

18 

Силвия Новакова 
Координатор 

безопасност и здраве- 

ЗБУТ/ Конструктивна 

Магистър - Строителен 

инженер ССС и Координатор 

безопасност и здраве - ЗБУТ 

19 

Владимир Костов 
Конструктивна и 

Геология 

Магистър Строителен 

инженер ПГС; 

Специализация 

Стоманобетонни 

конструкции; Земна основа, 

фундиране и подземно 

строителство 

20 

Фредерика Жадалова 
Пътна Транспортно 

строителство 

Магистър - Инженер по 

Транспортно строителство - 

пътно строителство 

21 

Лидия Манова Електро и УО Магистър - Електроинженер 

22 

Богомил Хорозов 

Инженер по материалите 

- Контрол върху 

качеството на 

изпълнение на 

строителството, за 

съответствие на 

влаганите в строежите 

строителни продукти със 

основните изисквания 

ЗУТ ОВ и ОВК 

Магистър - инженер 

Промишлена топлотехника 
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23 

Иван Минев 
Геология, Хидрология и 

Инженерна геология 

Магистър - Строителен 

инженер Геология и 

Инженерна геология 

Ръководител на екипа, ще бъде на разположение през целия срок на изпълнение на 

проекта. Останалите експерти ще се привличат в зависимост от изпълняваните дейности и 

ще бъдат ангажирани през целия период на изпълнение на работите. Те ще извършват 

дейности по предпроектни проучвания, контрол по проектирането и/или ще посещават 

строителната площадка съгласно спецификата на тяхната работа съгласно етапа, а именно: 

-  Консултант „РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП“ - строителен инженер 

-  ЧАСТ „ГЕОДЕЗИЯ“ - Консултант по част „Геодезия“ 

-  ЧАСТ „ИНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ“ - Консултант по част 

„Инженерна геология и хидрология“ 

-  ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА“ - Консултант по част „Архитектура“ 

-  ЧАСТ „КОНСТРУКТИВНА“ - Консултант по част „Конструктивна“ 

-  ЧАСТ „ВиК“ - Консултант по част „ВиК“ 

-  ЧАСТ „ЕЛЕКТРО“ - Консултант по част „Електро“ 

-  ЧАСТ „ОВК“ и „ЕЕ“ - Консултант по част „ОВК“ и „ЕЕ“ 

-  ЧАСТ „СЛАБОТОКОВИ И ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ“ - Консултант по част 

„Електро“ и „ПБ“ 

-  ЧАСТ „ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ - Консултант по част 

„Ландшафтна архитектура“ 

-  „КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ“ - 

Консултант „Инженер по материалите - Контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със 

основните изисквания ЗУТ“ 

-  ЧАСТ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ“ - Консултант по част „Пожарна безопасност“ 

-  ЧАСТ „ПБЗ“ - Консултант притежаващ удостоверение по част „ПБЗ“ 

-  Част „ПУСО“ - Консултант притежаващ удостоверение по част „ПУСО“ 

-  Допълнителни експерти - Консултанти по част „Пътна“ и други при необходимост“ 

-  Видно от предоставения списък Консултанта разполага с експерти от всички 

задължителни специалности. Допълнителните експерти също ще участват в екипите на 

Консултанта. В зависимост от спецификата на обекта Консултанта ще сформира екипи, 

както следва: 

- Всички експерти, включени в екипа на консултанта, които ще имат значима роля по 

време на изпълнението на договора се наричат „ключови експерти“. Консултантът ще 

осигури в своя екип такива ключови експерти, които да отговарят на изискванията, 

заложени в тръжната документация. 

• Екипи които ще се заемат със задачата - Консултант СН по време на 

изпълнение на СМР: 

- Всички експерти част от екипа на участника ще присъстват на обекта в зависимост 

от сроковете, представени от Строителя. Задълженията на специалистите ще бъдат 

разпределени както следва: 

-  Ръководител екипа - Ръководителят на екипа за конкретния обект ще е експерт 
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Строителен инженер и ще отговаря за управлението на дейностите на обекта на мястото на 

извършване на строителството. Ще поддържа непрекъсната, ежедневна връзка с 

участниците в строителството. Ръководителят на екипа ще координира действията на 

останалите инженери, архитекта и контрола по ЗБУТ и Качеството в екипа. Той ще издава 

съответни инструкции и заповеди, свързани с техническите въпроси, изяснения по проекти 

и спецификациите за изпълнението на обекта. Поддържа тясна връзка с техническите 

ръководители на Строителя. Координира процедури по проби, приемателно-предавателни 

протоколи и изпитания на обекта. Ще изисква от строителя протоколи от акредитирана 

лаборатория за всички дейности. В неговите задължения ще влиза и редовното и правилно 

водене на заповедната книга на обекта 

-  Координатор по Безопасност и здраве - Да извърши правилен подбор при 

съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата 

по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и правоспособност. 

Да представи квалификационни групи по безопасност на труда при работа на площадки с 

обекти в експлоатация по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически 

уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи - Д.в. 

бр.34/2004 год; Да спазва всички ограничения и забрани за изпращане и допускане до 

работа на лица, които са предвидени в правилниците по безопасността на труда. 

Специалистът по част БЗ ще извършва инструктажи на работната група, в съответствие с 

изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и постоянно да 

упражняват контрол за спазване изискванията на правилниците и инструкциите по 

безопасността на труда от членовете на групата и да предприемат мерки за отстраняване на 

нарушенията. Да уведомява писмено Възложителя за предприетите мерки по дадени от 

него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на 

изискванията по безопасността на труда. Да осигурява безпрекословно изпълняване 

разпорежданията на упълномощените длъжностни лица от Възложителя при констатирани 

нарушения на правилата за безопасна работа. В случай на трудова злополука с лице от 

персонала, специалиста да уведомява веднага ръководството на Възложителя, след което 

да предприеме мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване на 

обстоятелствата и причините за злополуката.Описание на материалния ресурс: Работно 

облекло и лични предпазни средства в зависимост от вида и рисковете на изпълняваната 

работа; Аптечка за първа помощ 

-  Експерт по Инженер по материалите - отговаря за Контрол върху качеството 

на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите 

строителни продукти със основните изисквания ЗУТ. Експерта ще наложи режим за 

провеждане само в негово присъствие за реализиране на всички функционални проби 

пускови изпитания и пробна експлоатация доказващи годността на строежа за въвеждането 

му в експлоатация. Контрола върху качеството на материалите и качественото изпълнение 

на строителните работи ще бъде извършено в режим в пределите на чл.169а, ал.1 от ЗУТ. 

Консултантът ще контролира технологията и правилността на вземането на пробите и 

тестовете на материалите, проведени от Строителя и ще реагира съобразно с получените 
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при тестовете резултати. Той ще организира инспекции на материалите доставени на място 

за влагане в обекта и ще следи за съответствието на качеството им с изискванията на 

проекта, съответните стандарти и техническите наредби. В случай на доказани 

несъответствия на качеството с качеството, изисквано от Проектанта, Консултантът ще 

предприеме коригиращи действия, ще уведоми незабавно Възложителя, а при 

необходимост ще предприеме мерки за спирането със заповед на влагането на материали, 

изделия, машини и оборудване. Контрола върху качеството на материалите е най-важното 

и основно задължение на Консултанта/Надзорника, по смисъла на договорите за СН. 

 Експерти по качеството и количеството на изпълняваните СМР - експерти по 

различните части - Конструктивна, Архитектура, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ПБЗ, 

Пожарна безопасност, Инженерна геология и хидрогеология, Геодезия, 

Паркоустройство и благоустройство, Технологична и други) - Консултантът ще 

извършва постоянен контрол при първоначалното завеждане на обектната документация 

на Изпълнителя / Строителя: техническа документация за състоянието на строителните 

машини; актове и протоколи; дневници; Консултантът ще следи за видовете, качеството и 

количества СМР заложени в проекта (за всяка част на Проекта) и вменени в Договора за 

СМР на Строителя. Инженерът по качеството и количествата (експерти по различните 

части - Конструктивна, Архитектура, Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ПБЗ, Пожарна безопасност, 

Инженерна геология и хидрогеология, Геодезия, Паркоустройство и благоустройство, 

Технологична и други) ще извършва супервизия при отчитането и потвърждаването на 

изпълнените Работи. В допълнение към това, ще предоставя експертно съдействие по 

отношение на договорните и финансовите аспекти на реализирания проект. Постоянно ще 

съблюдава за спазването на инструкциите и правилата по охрана и безопасност на труда, 

пожаробезопасност и опазването на околната среда. Той ще упражнява постоянен контрол 

върху ежедневните доклади на Строителя, съдържащи данни за атмосферните условия, 

броя на персонала, годността и кондицията на неговите строителни машини и оборудване. 

Надзорникът ще следи за основните дейности на обекта, недостатъците и 

несъответствията, съгласно изискванията на проекта както и всички други фактори имащи 

пряко отношение към качественото и количествено изпълнение на СМР, опазване живота и 

здравето на хората и действия, които биха довели до нанасяне на големи материални щети. 

Всеки от експертите по отделните части ще отговаря за изпълнението на строежа да се 

извърши точно по изискванията на проектанта и за правилното и качествено изпълнение на 

Строително Монтажните Работи. Той ще контролира изпълнението на графика 

предоставен от строителя за конкретната част на проекта, ще присъства при изготвянето на 

екзекутивните чертежи. Той ще следи за подписването на всички актове и протоколи по 

време на строителството за конкретната част за която отговаря. Ще изисква от строителя 

Декларации за експлоатационни показатели и Декларации за съответствие на влаганите 

материали, както протоколи от акредитирана лаборатория за всички дейности за които са 

необходи. В неговите задължения ще влиза и редовното и правилно водене на заповедната 

книга на обекта. 

Експерт инженер „Геодезия“ - ще отговаря за изпълнението на строежа и ще извършва 

всички контролни замервания за достигане на проектни коти по хоризонтала и вертикала, 

както и контрола свързан с постигането на режимите по конкретните маркери за достигане 
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на денивелация и достигане на заложените в проекта параметри и проектни коти. 

Процедури за контрол при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката 

Консултантът подготвя своето Техническо предложение на основата на следните 

предпоставки: 

• Сътрудничество, ангажимент и успешно участие на Възложителя; 

• Изпълнение на задачите съгласно времевия график и бюджета 

• Съществуващата информация е предоставена своевременно от съответните власти; 

• Компетентните власти дават на време необходимите одобрения; 

• Има своевременно осигурен персонал от всички страни, участващи в проекта и 

добра координация между тях; 

• Добро управление на използването на земите и навременно разрешаване на 

процедурите по отчуждаване и въпросите, свързани със собствеността, ако има такива; 

• Въз основа на опита в подобни проекти, внимателен преглед на Техническата 

спецификация и анализ на други налични документи, проектния подход групира 

предпоставките в следните нива: 

Описание на контрола върху технологичната последователност на строителния 

процес 

-  На ниво "Дейности" - Дейности в етапа на строителство: - В тази точка участникът 

отново е изброил задълженията на строителния надзор, след което е изложил твърдения по 

отношение на собствената си организация, като: - „Така предложения екип от експерти, 

отговарят на изискванията на Възложителя.“; „Организационната структура на 

предложените екипи експерти, ангажирани в изпълнението на поръчката, е съобразена с 

предмета и обхвата на поръчката и съответства на описаната организация на процеса на 

изпълнение на поръчката.“; „Ангажираните експерти като професионална компетентност и 

численост са достатъчни за изпълнението на всяка от дейностите, с качество, 

съответстващо на изискванията на Възложителя, което е предпоставка за повишаване 

качеството на изпълнение на поръчката и за спазване на срока за изпълнение.“; „За всяка 

една дейност от предмета на настоящата поръчка е посочена управленската структура и 

начина на управление на комуникацията между експертите на изпълнителя съобразно 

уменията и опита им, както и комуникацията между участника, възложителя и 

заинтересованите страни“ и т.н. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СТРАНА НА СТРОИТЕЛИТЕ НА 

СТРОИТЕЛНАТА ПЛАЩАДКА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО, КООРДИНИРАНИ И ПРОВЕРЯВАНИ ОТ 

КОНСУЛТАНТА „КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“ 

МЕСТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ ПО БЗ 

Местата със специфични за строежа рискове са: 

1. Работа по и около скелетата; 

2. Работа около метална конструкция в процес на монтаж; 

3. Придвижване край отвори и изкопи; 

МАШИНИ И ИНСТАЛАЦИИ ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ - Ръчна бетонобъркачка; 

Електрожен; Ъглошлайф; Временни електропроводи на площадката; Всичката ръчна 

преносима механизация; Багери; Асфалтополагачи; Товарни камиони; Валяци; Грейдери; 
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Фрези и Други 

отговорни ДЛЪЖНОСТНИ лица 

1. Координатор по Здравословни и безопасни условия на труд на Строителя; 

2. Технически ръководител; 

МЕСТА ЗА СЪСРЕДОТОЧЕНА РАБОТА 

1. По време на изпълнението на всеки от етапите се налага да работят по повече от един 

строител, поради възприетата специализация и застъпванията, предвидени в комплексния 

график, както и в разчленените графици по специалности. Местата не са означени в схеми, 

защото са мобилни. 

НОРМАТИВНА УРЕДБА 

Строителят съгласувано с органите на Държавна агенция "Гражданска защита" и 

Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" да организира разработването и 

утвърждаването на: 

 План за предотвратяване и ликвидиране на пожари; 

 План за предотвратяване и ликвидиране на аварии; 

 План за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка; 

С горните планове да се запознават всички лица, допускани на строителната площадка. 

По време на строителството да се спазват изброените от участника стандарти, наредби и 

норми. 

Мерките, които Строителя следва да предвиди за осигуряване на безопасност и 

здраве при изпълнение на СМР: 

- Изготвяне на схема на местата на строителната площадка, на които има специфични 

рискове. 

- Инструктажи на Работното място в т.ч. - встъпителен, ежедневен и периодичен, 

провеждани от отговорника по ЗБУТ. 

- Изготвяне на технологични карти за видовете СМРД, в които са отбелязани възможните 

рискове и техните мерки за предотвратяване. 

- Използване на предпазни средства, в т.ч. каска, ръкавици, обувки, и други лични 

предпазни средства. 

- Изграждане на временни прегради за осигуряване на проходи за преминаващи лица. По 

време на изпълнението на СМР цялостната система за управление на дейността от страна 

на Консултанта, и безопасността на труда и противопожарната охрана, ще е подчинена на 

изискванията и стандартите свързани с въведената система за управление на организацията 

OHSAS 18001:2007 . 
 По време на строителството на обекта ще се държи отговорност на строителя да се 

спазват стриктно изискванията на действащите нормативни актове, свързани с 

осигуряването на безопасност на труда и противопожарна охрана и приоритетно: - 

участникът е изброил 12 нормативни акта, както и правила за безопасност, които следва да 

се спазват при изпълнението на СМР. 

Средства за колективна защита и лични предпазни средства на екипа на строителя 

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка да се използват 

парапети, капаци, мрежи, екрани, прилагани при обезопасяване на шахти, стълби, балкони, 

площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, използвани при обезопасяване на 
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стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, 

заготовки на материали, пръскащи и разливащи се течности, метални стружки и 

стърготини. 

Работещите да носят каски и необходимото работно облекло. 

Условия за принудително и аварийно преустановяване на работата: 

При застрашаване живота и здравето на работещите; 

При неотговарящи на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд машини, 

съоръжения, технологии, работни места или площадки. 

Мерки за оказване на първа помощ 

При станали злополуки и аварии на пострадалите лица да се оказва долекарска медицинска 

помощ на място, ако те не могат да бъдат местени или в санитарно-битовото помещение, 

което е определено и оборудвано за тази цел. Долекарската медицинска помощ да се 

оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа долекарска помощ. 

Описани са начини за оказване на първа помощ при различни ситуации. Описани са още: 

-  Мерки, които са предвидени за осигуряване на безопасност и здраве при 

използване на ръчни колички. 

-  Мерките, които са предвидени за осигуряване на безопасност и здраве при 

използване на стълби. 

-  Мерките, които са предвидени за осигуряване на безопасност и здраве при 

изпълнение на товаро-разтоварни работи. 

-  Мерките, които са предвидени за осигуряване на безопасност и здраве при 

работа с ръчни и преносими електрически инструменти, преносими лампи и 

трансформатори: 

ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ ИЛИ АВАРИИ 

- На обектите от транспортната инфраструктура не се предвижда доставка на лесно 

запалителни или взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията. Ако 

се наложи доставката на такива, с заповед или проект влагането на лесно запалими или 

взривоопасни материали ще трябва да се предпишат и съответните мероприятия, в 

съответствие с чл. 11,точка 3 от Наредба 1з-1971/2009г. 

При пожар или авария ще се действа по правилата на чл.74 от Наредба I - 1971/2009г.,като 

целта на необходими места по етажите се поставят необходимите указателни знаци от 

Приложение 2 - б на Наредба 1з-1971/2009г. за знаците и сигналите с ясни и четливи 

надписи. 

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Дружеството «ЕРОУ» ООД е сертифицирано по ISO 14001:2015 за прилагане на система за 

управление на опазване на околната среда 

Мерки за опазване на околната среда; 

В периода до започване на СМР на обекта, ще бъдат предприети следните мерки и 

дейности: 

1. Запознаване на изпълнителския персонал с политиката на Дружеството относно 

Управлението на околната среда и дейностите по управление на отпадъците и инструктаж 

относно техните задължения и отговорности, съобразно конкретните видове и обеми 

строително-монтажни работи. 
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2. Подготовка на съгласувателни и разрешителни документи, необходими за започване 

на строителните дейности. 

3. Подаване на писмена заявка до кмета на община Смолян за получаване на 

направление с определен маршрут за транспортиране на строителните отпадъци и излишни 

земни маси и изисквания за транспортните средства. 

Запознаване на изпълнителския персонал с маршрута, по който ще се движи транспортната 

техника при извозване на строителни отпадъци и излишни земни маси. 

4. Определяне на подходящи места за разполагане на химически тоалетни, контейнери 

за строителни и битови отпадъци, площадки за временно съхраняване на излишни земни 

маси, материали, опаковки и др. 

5. Проучване на необходимостта от сключване/актуализиране на договори с фирми, 

които притежават разрешение/лиценз по чл. 12 от ЗУО, за предаване на отпадъците, 

генерирани при строителството на обекта. 

6. Актуализация (при необходимост) на договора за текущ контрол и поддържане в 

техническа изправност на автотранспорта и механизацията. 

 Организацията на опазването на околната среда в периода на изпълнение на СМР 

включва, без да се ограничава до следното: 

1. Поставяне на знаци и табели за обозначаване на участъка, в който се изпълняват 

работите, с които се забранява достъпа на външни хора в този участък. 

2. Поставяне на необходимите предупредителни и указателни знаци - за поддържане 

чистотата на обекта, за указване на място за съхраняване на отпадъци и др. 

3. Разполагане на химическите тоалетни и организиране на тяхното поддържане. 

4. Разполагане на необходимите съдове (контейнери, кофи и пр.) за разделно събиране 

и временно съхраняване на генерираните отпадъци. 

5. Осигуряване при необходимост на помещения/съдове за съхраняване на 

потенциално опасни материали/отпадъци. 

6. Организиране и контрол на извършването на СМР само в границите на обекта, при 

опазване и недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в 

и около обекта на работите. 

7. Организиране изпълнението на изкопните работи така, че да не се допуска 

замърсяване на изкопаните земни маси с отпадъци, опаковки и пр. 

8. Организиране и контрол на транспортирането на излишните земни маси. 

Излишните земни маси ще се извозват своевременно до депо за земни маси или за насипи, 

рекултивация на нарушени терени и др., съгласно Направление, издадено от кмета на 

общината, в което ще бъде посочен и маршрут за транспортиране. 

9. Строг контрол на строителния процес относно прилагане на добра строителна 

практика и спазване на предвидените мерки за опазване на околната среда по време на 

строителството. 

10. Контрол при спазване на проектните изисквания, свързани с опазване на околната 

среда. 

11. Извършване на текущ контрол за поддържане в техническа изправност на 

автотранспорта и механизацията и недопускане на работа с повредени коли и машини (с 

наднормени емисии от изгорели газове, опасност от изтичане на масла, наднормен шум и 
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пр.). 

12. Контрол относно зареждането с гориво и смяната на отработените масла на 

техниката, което трябва да става на обособени за тази цел места, извън обхвата на 

строителната площадка.  

13. Обособяване (при необходимост) на места за временно съхраняване на насипни 

материали и строителни отпадъци. 

14. Организиране складирането на материали и поддържане чистотата на обекта. 

Организиране и контролиране изпълнението на мерки (временни огради, оросяване, 

покриване и пр.) за ограничаване разпиляването на складираните на открито материали, 

земни маси, строителни отпадъци и недопускане замърсяването на атмосферния въздух, 

повърхностните и подземни води, и прилежащите терени. Своевременно и надлежно 

почистване на площадките, на които са съхранявани материали или отпадъци, след 

тяхното използване или отстраняване. 

15. Организация и контрол на събирането, временното съхраняване и отстраняването на 

отпадъците, генерирани на обекта. 

16. Организиране предаването на генерираните отпадъци по реда на чл. 5 от ЗУО - въз 

основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО за отпадъци със 

съответния код съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците. 

17. Организиране на своевременното извозване на излишните змни маси и отпадъци до 

съответните депа, съгласно Направлението издадено от общината. 

18. Организиране почистването на обекта в края на работния ден от евентуално 

разпилени материали, отпадъци, земни маси или друг вид замърсител, с които волно или 

неволно е замърсена територията на обекта. 

19. Оросяване, при необходимост, на площадката или отделни участъци, източници на 

прахови емисии. 

20. Осигуряване покриването на транспортните средства, превозващи материали, 

отпадъци и земни маси. 

21. Почистване, при необходимост, на гумите на излизащите извън обекта транспортни 

и строителни машини. 

22. Контрол относно спазване условията за съхраняване на изолационни и други 

материали - в съответствие с указанията на производителя и по начин, който не допуска 

замърсяване на околната среда. 

23. Контрол на количеството на използваните природни ресурси. 

24. В случай на необходимост от работа с химикали или опасни химични вещества ще 

организира и контролира: - обучението на персонала за работа с тях; предприемането на 

предпазни мерки за намаляване на риска; спазването на изискванията за съхраняването и 

работата с химикали и опасни химични вещества, съгласно инструкциите на 

производителя; спазване изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на 

химичните вещества и препарати. 

25. Контрол относно използването на материали или технологии, увреждащи околната 

среда, което ще бъде избягвано във всички случаи, когато това е възможно. 

26. Организиране отстраняването на всички материали, машини, оборудване, отпадъци, 

санитарно оборудване и почистване на площадката след приключване на строителството. 
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- Ако се наложи мерките за опазване на околната среда ще бъдат съгласувани с 

общината и Ръководителите РИОСВ по местонахождение на обекта и стриктно ще бъдат и 

дадените от тях указания. 

Предвид спецификата на обекта, при изпълнение на СМР на Обекта е възможно да бъдат 

създадени предпоставки за неблагоприятно въздействие върху следните компоненти на 

околната среда: атмосферен въздух, води, почва, ландшафт. Факторите, които подлежат 

на управление и контрол при извършване на СМР на този обект, са: отпадъци, шум и 

вибрации. 

Атмосферен въздух: Представено е описание по отношение на: - Въздействие и Мерки 

за опазване на атмосферния въздух 

Води: Представено е описание по отношение на: - Въздействие и Мерки за намаляване 

вредното въздействие 

Почва: Представено е описание по отношение на: - Въздействие и Мерки за 

ограничаване на неблагоприятното въздействие 

Флора и фауна: Представено е описание по отношение на: - Въздействие и Мерки за 

ограничаване на неблагоприятното въздействие 

Отпадъци: Представено е описание по отношение на: - Видовете отпадъци и Мерки за 

намаляване вредното въздействие 

Шум и вибрации: Представено е описание по отношение на: - Източници на шум, 

Въздействие, Мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие, Вибрации и 

Мерки за ограничаване на неблагоприятното въздействие. 

Други мерки за опазване на околната среда 

 При започване на строителството на обекта и по време на изпълнението на 

работите, ще бъдат поставени съответните знаци за обозначаване на участъка, в който се 

изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участък. 

 При реализиране на обекта няма да се ползват природни ресурси в количества, по - 

големи от определените в проектната документация. 

 Използването на материали или технологии, увреждащи околната среда ще бъде 

избягвано във всички случаи, когато това е възможно. 

 Няма да се използват продукти, съдържащи азбест, както и други продукти, 

съдържащи познатите карцерогени. Използването им може да бъде допуснато само в 

стриктно съответствие с инструкциите на производителя и нашето одобрение. 

 По време на изпълнение на СМР, обектът ще бъде поддържан чист от строителни и 

битови отпадъци, а всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено. 

 В случай, че по време на строителството бъдат установени допълнителни източници 

на замърсяване, които са с потенциален риск за околната среда, ще бъдат предприети 

необходимите действия, за да се осигури опазването на околната среда. 

 След завършване на строителните работи, обектът ще бъде почистен окончателно, 

ще бъдат отстранени цялата строителна механизация, всички временни работи и 

съоръжения, ще се почисти и възстанови заобикалящата околната среда от евентуални 

щети, произтичащи от строителната дейност. 

Заключение 

В процеса на строителство на обекта се очаква слабо до средно локално негативно 
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влияние. При спазване на законовите изисквания и мерките за опазване на околната среда 

при строителството на обекта, това влияние ще бъде ограничено в границите на обекта. 

Не се очаква вредно влияние върху околната среда и здравето на населението, работещите 

и живеещи в районите на обектите 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

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

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

възложителя. 

Участникът е представил предвижданията си за система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка, в следния обхват: Техническото предложение на участника 

включва изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, 

съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание 

(самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните 

дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от 

периода за изпълнение на строителния надзор с посочване на концепция за организация на 

експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на договора.  

Участникът е представил подробно описание на своята визия за изпълнение на поръчката, 

като е направил подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката, както 

и на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, е в 

съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност 

съгласно техническото задание и приложенията към тях, по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите. Предложената Организация 

за изпълнение обосновават сроковете за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.  

Техническото предложение отговаря на посочените от възложителя конфигурации от 

компоненти, подлежащи на оценка съгласно утвърдената методика за оценка на офертите.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

участникът е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и е предложил ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумна степен на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 
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на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

2.2.2 „ИКАР КОНСУЛТ „  АД 

 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите документи, но 

същото не е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и 

условията на възложителя. 

Представени документи:  

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:  Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, в което са описани предвиждания на 

участника за предложената система за организацията и ефективното управление на 

човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената 

поръчка; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена 

съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно 

Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно 

Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, вкл. 

документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение 

на дейностите. 

Изпълнението на настоящата обществена поръчка, включва изпълнение на следните 

дейности: 

■ Упражняване на строителен надзор; 

■ Извършване на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни 

продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в 

съответствие с изискванията на наредбата по чл.9, ал.2, т.5 от Закона за техническите 

изисквания към продуктите; 

■ координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, 

включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните 

строителни и монтажни работи с договорите за изпълнение на строителството, както и 

други дейности - предмет на договора за строително-монтажни работи (СМР). 

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, за всеки един от обектите, 

изпълнителят следва да: 

■ Осигуряване пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 
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строителството, съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на 

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

■  «Участва в съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения 

инвестиционен проект и разрешение на строеж за изпълнение на конкретния строеж; 

■ Съставя протокол Образец 2 за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа. В 3 (три) дневен срок от съставянето на този 

протокол заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката 

уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионалната 

дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената заповедна книга; 

■ Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят 

по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или 

лице извършило проверка, или лице, в присъствието на което е съставен документът. 

■ Съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими 

документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед 

осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; 

■ Изготвя и представя на Възложителя технически паспорт за обекта и окончателен 

доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 2/31 юли 

2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. 

В съответствие с изискванията на Закон за устройство на територията, за всеки един 
от обектите, изпълнителят (лицето упражняващо строителен надзор): 

1) носи отговорност за законосъобразното започване на строежа; 
2) носи отговорност за осъществяване на контрол относно пълнота и правилно 
съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 
3) носи отговорност за спиране на строежи, които се изпълняват при условията на 
чл.224, ал.1 и чл.225, ал.2 и в нарушения на изискванията на чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ 
4) носи отговорност за осъществяване на контрол относно спазване на изискванията 
за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 
5) носи отговорност за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие 
на строителството; 
6) подписва всички актове и протоколи по време на строителството, 
необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за 
законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на 
строителството; 
7) Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, 
вписани в заповедна книга, са задължителни за строителя, предприемача и 
техническия ръководител на строежа; 
8) носи отговорност за щети, които са нанесли на Възложителя и на другите 
участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, 
причинени от неспазване на техническите правила и нормативни и одобрени 
проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки 
от гаранционните срокове в строителството; 
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9) при нарушаване на техническите правила и нормативи, е длъжен да уведоми 
регионалната дирекция за национален строителен контрол в три дневен срок от 
установяването на нарушението. 
10) след приключване на строително-монтажните работи, изготвя окончателен 
доклад до възложителя; 

Докладът следва да съдържа задължително оценка за изпълнението на следните 
условия: 
1. законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и 
условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на 
предвиденото с подробния устройствен план застрояване; 
2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 
3. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструктура; 
4 .изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ; 
5. съответствие на вложените строителни продукти с изискванията по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ; 
6. липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, 
причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти; 
7. годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 
8. изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към определени 
видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива; 
9. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на влезли в сила 
административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са 
необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната 
среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг 
специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта; 
10. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията за селективно разделяне на 
отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и дейностите по 
разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително 
рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и 
рециклиране. 

В докладът за обекта се вписва: 
1.основанието за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на 
удостоверение (лиценз), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, 
актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или 
едноличния търговец, от кого се представлява и управлява; 
2. всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, 
заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен 
вид строителни и монтажни работи); 
3. договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура; 
4. издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени 
санкции, ако има такива. 
Към окончателния доклад се прилагат: 
1. разрешение за строеж; 

2. протокол за определяне на строителна линия и ниво, е резултатите от проверките на 
достигнатите контролирани нива; 

3. констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на 
строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
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по време на строителството; 
4. документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на 

изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ и по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и 
имотния регистър за предадена екзекутивна документация, ако такава е 
необходима; 

5.заверена заповедна книга. 
 Окончателните доклади трябва да бъдат съставени и подпечатани от лицето, 
упражняващо строителен надзор, и подписан и от управителя на фирмата консултант и от 
всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните 
части. 
Към окончателният доклад се прилагат съгласувателни писма, разрешения, становища на 
специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с чл. 4, ал. 2 от 
Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, необходими за издаване на разрешение за ползване на 
строежа. 
Задължения на Изпълнителят – участникът в рамките на 4 страници е изброил дейности 
и задължения, които следва да изпълнява строителния надзор при изпълнение на услугата. 
Изискване за представяне на крайния продукт - Изпълнителят предоставя на 
Възложителя - технически паспорт, изготвен по реда и при условията на Наредба № 5 от 28 
декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите ; Окончателен доклад за 
упражнен строителен надзор на основание чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за обекта, след 
приключване на строителния процес; 
 Всички документи се представят на хартиен носител в 4 (четири) екземпляра, 
всеки от които е придружен с електронен носител във формат „pdf“ и "doc", съответстващ 
на хартиения. Електронното копие на доклада се представя на CD носител. 
 Упражняване на строителен надзор: - изпълнителят носи отговорност за 
дейностите и задълженията му като участник в инвестиционния процес, регламентирани в 
ЗУТ. Строителният надзор се изпълнява в задължителния обхват съобразно изискванията 
на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички 
законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България. 
 Въвеждане на обекта в експлоатация - Дейността се извършва при съблюдаване 
разпоредбите на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за съставяне въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, обн. ДВ, бр.72 от 15 
август 2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 65 от 19 август 2016 г. и чл. 177, ал. 3 от ЗУТ . 
При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, 
изпълнителят следва да спазва изискванията на: 

 Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 
прилагане; 

 Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му; 

 Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет 
на настоящата поръчка. 
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 Основните дейности, включени в плана на изпълнение на поръчката са, 
както следва: 
Ключови дейности, включени в обхвата на обществената поръчка упражняване на 
строителен надзор, следвайки изискванията на ЗУТ, са както следва: 
Ключова дейност: Откриване на строителната площадка и определяне на 
строителната линия и ниво за строежа, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, 
при съставяне на необходимия за това протокол по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството; 
Ключова дейност: Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване в 
7-дневен срок от заверката на Общината, специализираните контролни органи, 
Регионалната дирекция за национален строителен контрол, РСПБС и Инспекция по труда.  
Ключова дейност: Упражняване на строителен надзор по време на строителството, 
съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване), в 
задължителния обхват, регламентиран в чл. 168, ал. 1 от ЗУТ: 
- законосъобразно започване на строежа; 
- осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 
протоколите по време на строителството; 
- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 
225, ал. 2 ЗУТ и в нарушение на изискванията начл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; 
- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд в строителството; 
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 
Ключова дейност: Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 
строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за 
безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003 
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 
Ключова дейност: Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за 
етапа на строителството съгласно чл. 5, ал. 3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 
монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в 
посочената Наредба. 
Ключова дейност: Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 
от ЗУТ, за издаване на Разрешение за ползването му, включително технически паспорт 
за строежа, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите. 
Ключова дейност: Подготовка и внасяне на документите за въвеждане на обекта в 
експлоатация до получаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в 
експлоатация, в зависимост от категорията. 
Ключова дейност: Контрол на строителните продукти при упражняване на 
строителен надзор. 
Последователността на под- дейностите ще се изпълни в следния порядък: 
- Издаване на уведомително писмо за започване на проекта и Възлагателно писмо 
от Възложителя, след като е приет и одобрен Работният проект  
- Предаване на работната програма на строителя; 
- Провеждане на работна среща със всички участници в строителството; 

► Упражняване на строителен надзор 
Откриване на строителна площадка и определя строителна линя и ниво на строежа; 
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Заверка на заповедната книга; 
Контролиране изготвянето и подписването на всички актове и протоколи по време на 
строителството; 
Извършване на проби по време на строителството - единични проби на машини, водни 
проби на тръбопроводите и шахтите, водни проби на съоръжения, бетонови проби, проби 
за обратен насип, проби от асфалтовата настилка и др. 
Извършване на проби при завършване - 72-часови проби в експлоатационно състояние; 
Контрол на строителните продукти; 
Представяне на ежемесечни отчети; 
Свикване на Приемателна комисия за издаване на Протокол 15 за установяване годността 
на строежа; 
Подписване на Протокол 15 и евентуално изготвяне на Списък със забележки за 
неизвършени или лошо извършени работи, за които се дава срок за отстраняването им; 
Упражняване функциите на Координатор по безопасност и здраве; 
Изготвяне на протокол за отстранените забележки; 
Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ 

► Изготвяне на Технически паспорт на строежа; 
Внасяне на окончателен доклад и техническия паспорт; 
Свикване на Приемателна комисия за подписване на Протокол 16; 
Подписване на Протокол 16; 
Издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация; 
Издаване на Финален окончателен доклад за изпълнение на Договора от Консултанта. 
Разпределение на дейностите във времето 
При планиране на дейностите е съобразена техническата спецификация на Възложителя, 
предмета на поръчката и нашият опит при участието ни в сходни проекти. 
За начало на дейностите по настоящата поръчка условно се приема датата на 
възлагателното писмо на Възложителя 

 подготвителни дейности 
Представената работна програма от Строителя ще даде яснота на надзорният екип за 
предлаганата организацията на изпълнение на СМР. 
Работната среща преди фактическото започване на строителството цели да се установят 
всички изискуеми документи и разрешения необходими за законосъобразното започване 
на строителството, а при пропуски да се набавят необходимите такива. 

 упражняване на строителен надзор 
 Дейностите по фактическото упражняване на строителен надзор започват със 
съставянето и подписване на Протокол 2 за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво. Предаването на обекта от Строителя на 
Възложителя, става след подписване на Протокол 15 и изготвяне на Окончателен доклад за 
строежа, съгласно чл. 168, ал.6 от ЗУТ. 
► координатор по безопасност и здраве по време на строителството 
 Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд в строителството за целия период на изпълнение на СМР 

 изготвяне на технически паспорт и издаване на разрешение за ползване 
Дейността по изготвяне на техническия паспорт и организирането на приемателна комисия 
за установяване годността на строежа са последните етапи от дейността на консултанта 
преди издаването на Разрешение за ползване от ДНСК. Дейността на консултанта 
завършва с изготвяне на окончателен отчет/доклад до Възложителя. 
Обосновка относно предложената последователност на изпълнението на дейностите и 
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документиране на строителния процес: 
Изпълнението на Строителния надзор на обекта съгласно ЗУТ включва: - Участникът 
отново е описал в рамките на  7 страници задължения, отговорности и дейности, които 
следва да изпълнява лицето, упражняващо строителен надзор, включително документите и 
актовете, които следва да се съставят  по време на строителството, с посочване на 
необходимо съдържание и ролята на участниците в строителството при съставянето им.  
Приложимо законодателство и документи 
При изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да спазва стриктно приложимата 
нормативна уредба, която определя реда за извършване на оценка на съответствието, 
строителен надзор, изпълнение на мерки за енергийна ефективност и опазване на околната 
среда, а именно: - Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни 
актове по неговото прилагане; Законът за опазване на околната среда; Законът за 
енергийната ефективност и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Методическите указания към нея. 
Изготвяне на технически паспорт на обекта 
След завършване и приемане на строителните работи ще се изготви Технически паспорт на 
обекта, съгласно чл.176 на ЗУТ, в съответствие с изискванията на Наредба №5 от 
28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. 
Участникът е изброил в 23 точки отговорностите  на Консултанта по време на изпълнение 
на ключовите дейности, както и нормативните актове, които ще се спазват при изпълнение 
на поръчката. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕВ В ЕКИПА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ОТГОВОРНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. КОМУНИКАЦИЯ. 
1. Организационни решения и отговорности на екипа относно контрол и наблюдение върху 
извършените СМР 
Всеки от експертите в екипа е независим и без конфликт на интереси в отговорностите си. 
Екипа е от технически правоспособни лица, съгласно изискванията на Наредба за 
условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за съответствието на 
инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор. 

Всеки един от ключовите експерти ще отговаря за работата и на другите експерти 
при изпълнение на определени задачи и при необходимост ще провежда насочващо 
допълнително „менторство” с цел осигуряване качествено изпълнение на поставените 
задачи. 

Вътрешният контрол и комуникационните връзки в екипа ще бъдат важен 
инструмент за управление на договора. 

За нуждите на изпълнението, съгласно изискванията на Възложителя е сформиран 
експертен екип по съответните инженерни части, като всички експерти, притежават 
необходимия опит и квалификация за предоставянето на съответната услуга. Отличават се 
с инициативност и умение за работа в екип. Придържа се към строго професионалните 
критерии, приложени към членовете на екипите. 

Осигуряването на добра комуникация както вътре в екипа, така и с 
Възложителя/Звеното за изпълнението на проекта, е от особена важност за успешното 
изпълнение на договора, предмет на поръчката, а от тук и на проекта.  

Още в самото начало на стартиране на изпълнението на договора ще бъде 
организирана работна среща с всички ключови експерти в екипа, на която ще бъдат 
запознати експертите с техните задължения по отношение на изпълнението на 
задълженията и функциите на консултанта по договора, ще бъдат обсъдени и ще бъдат 
разпределени задачите и отговорностите. 
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За осигуряване на ефективна координация и комуникация между експертите се 
предвиждат работни срещи на екипите за изпълнение на проекта от страна на Възложителя 
поне веднъж седмично, а когато се налага и по-често за разрешаване на конкретен въпрос. 
Разпределение на задачите и отговорностите м/у експертите 
Ръководител екип 

Екипът на Консултанта ще бъде оглавяван от Конструктор, чийто принос ще оказва 
основно влияние върху целия проект, особено силно в ранните му етапи. Той ще носи 
обща отговорност и ще бъде в постоянен контакт с Възложителя при разрешаването на 
възникналите въпроси по време на изпълнението на обществената поръчка и в частност, 
при всички въпроси относно резултатите от проекта. Той ще носи отговорност за 
своевременно осигуряване на необходимите експерти, навременното изпълнение на 
задачите, както и ще съблюдава дали целите на проекта са постигнати. Ще е отговорен за 
ежедневното управление на проекта, качеството на предоставяните услуги и резултатите 
от тях. В допълнение, експертите ще провеждат редовни срещи с него за анализиране на 
краткосрочните резултати и ще координират намирането на решения при възникване на 
проблеми. 

Основните задължения на ръководителя на екипа са следните: 
• Всички задължения и цялостна отговорност по отношение на ангажиментите на 
Консултанта за изпълнението на договорите за авторски надзор и изпълнение на СМР; 
• Подпомагане на Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителите на 
договорите за строително-ремонтни работи и авторският надзор; 
• Административно управление на Договора за услуги, включително координация на 
дейностите на екипа; 
• Комуникация и отговорност пред Възложителя; 
Освен горепосочените, ще изпълнява и следните допълнителни задължения: 
• Осъществява обмена на информация между Консултанта и Възложителя; 
• Подпомага Възложителя при управлението на Договора; 
• Управлява и координира дейностите на експертите от екипа; 
• Подготвя ежемесечните и окончателните отчети до Възложителя; 
• Изготвя доклад за оценка на съответствието на проекта 
• Съгласува Окончателния доклад до Възложителя за готовността на обекта за 
въвеждане в експлоатация; 
• Инициира, организира и подготвя всички документи за срещите; 
• Присъства при откриването на строителната площадка и определянето на 
строителната линия и нивото; 
•  Информира Възложителя за възникнали проблеми и дава предложение за 
преодоляването им; 
• Съгласува дейността си и с координатора на проекта и се съобразява с неговите 
мнения; 
• Изпълнява и всички други дейности, които са в полза на Проекта и Възложителя, 
съответстват на договорите за строителство и не противоречат на българското 
законодателството. 
Ръководителят е отговорен за общото изпълнение и реализация на проекта. Ключовите 
експерти ще му докладват, но ще имат и правомощия да отговарят директно на въпроси на 
Възложителя и одобряващите органи. 
Той ще е на разположение през цялото време на изпълнение на Договора - от 
уведомлението на Възложителя до издаването на Удостоверение за въвеждане в 
експлоатация. 
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Ключов експерт „Конструкции” 
• Инициира, организира и подготвя всички документи за ежемесечните срещи; 
• Присъства при откриването на строителната площадка и определянето на 
строителната линия и нивото; 
• Контролира законосъобразното започване на строежа; 
• Изисква от изпълнителя необходимата технология за изпълнение на строителните 
работи, по част Конструктивна 
• Осъществява цялостен контрол при изпълнението на част „Конструктивна ”; 
• Съблюдава спазването на условията на безопасен труд и опазване на околната 
среда; 
• Съставя актове и протоколи по време на строителството; 
• Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения инвестиционен 
проект 
• Подава необходимата информация за изготвянето на изискуемите доклади по 
Договора 
• Участие в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на Окончателен 
доклад за годността на строежа и издаване на УВЕ 
Експерт „Архитектура” 
• Контролира законосъобразното започване на строежа; 
• Изисква от изпълнителя необходимата технология за изпълнение на строителните 
работи, по част “Архитектурна“ 
• Осъществява цялостен контрол при изпълнението на част “Архитектурна“ 
• Съблюдава спазването на условията на безопасен труд и опазване на околната 
среда; 
• Съставя актове и протоколи по време на строителството; 
• Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения инвестиционен 
проект; 
• Оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; 
• Подава необходимата информация за изготвянето на изискуемите доклади по 
Договора 
• Осъществява пряк контакт с проектанта по част “Архитектурна“ 
• Заверява по установения ред екзекутивната документация; 
• Консултира и съдейства на клиента за подсигуряване на необходимите становища; 
• Участие в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на Окончателен 
доклад за годността на строежа и издаване на УВЕ 
Ключов експерт Експерт „ВиК” 
• Инициира, организира и подготвя всички документи за ежемесечните срещи;  
• Контролира законосъобразното започване на строежа; 
• Изисква от изпълнителя необходимата технология за изпълнение на строителните 
работи, по част “ВиК”; 

• Осъществява цялостен контрол при изпълнението на част “ВиК”; 
• Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения инвестиционен 
проект; 
• Участва и подписва протоколи свързани с пусково-наладъчните работи и 72-
часовите проби; 
• Подава необходимата информация за изготвянето на изискуемите доклади по 
Договора 
• Консултира и съдейства на клиента за подсигуряване на необходимите становища 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

97 

 

и договори за присъединяване; 
• Участие в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на 
Окончателен доклад за годността на строежа и издаване на УВЕ 

Ключов експерт - Експерт „ОВиК” 
• Контролира законосъобразното започване на строежа; 
• Изисква от изпълнителя необходимата технология за изпълнение на строителните 
работи, по част “ОВ и К” 
• Осъществява цялостен контрол при изпълнението на част “ОВ и К” 
• Участва и подписва протоколи свързани с пусково-наладъчните работи и 72-
часовите проби 
• Съблюдава спазването на условията на безопасен труд и опазване на околната 
среда; 
• Съставя актове и протоколи по време на строителството; 
• Съблюдаване изпълнението на строежа да е съобразно одобрения инвестиционен 
проект; 
• Осъществява пряк контакт с проектанта по част “ОВ и К” 
• Консултира и съдейства на клиента за подсигуряване на необходимите становища; 
• Участва в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на Окончателен 
доклад за годността на строежа и издаване на УВЕ. 

Ключов експерт - Експерт „Електро” 
• Инициира, организира и подготвя всички документи за ежемесечните срещи; 
• Контролира законосъобразното започване на строежа;  
• Изисква от изпълнителя необходимата технология за изпълнение на строителните 
работи, по част “Ел. инсталации“ 
• Осъществява цялостен контрол при изпълнението на част и „Ел.инсталации”; 
• Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения инвестиционен 
проект; 
• Предоставя информация за изискуемите доклади по Договора. 
• Осъществява пряк контакт с проектанта по част “Ел.инсталации”; 
• Участва и подписва протоколи свързани с пусково-наладъчните работи и 72-
часовите проби; 
• Заверява по установения ред екзекутивната документация; 
• Консултира и съдейства на клиента за подсигуряване на необходимите становища и 
договори за присъединяване; 
• Участие в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на Окончателен 
доклад за годността на строежа и издаване на УВЕ 

Ключов експерт Експерт „Пожарна безопасност” и Пожароизвестяване 
• Инициира, организира и подготвя всички документи за ежемесечните срещи; 
• Контролира законосъобразното започване на строежа; 
• Изисква от изпълнителя необходимата технология за изпълнение на строителните 
работи, по част “ПБ 
• Осъществява цялостен контрол при изпълнението на част “ПБ”; 
• Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения инвестиционен 
проект; 
• Предоставя информация за изискуемите доклади по Договора. 
• Осъществява пряк контакт с проектанта по част “ПБ 
• Заверява по установения ред екзекутивната документация; 
• Консултира и съдейства на клиента за подсигуряване на необходимите становища и 
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договори за присъединяване; 
• Участва в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на Окончателен 
доклад за годността на строежа и издаване на УВЕ; 
• Спазване изискванията на Наредба № 13-1971 от 29 октомври 2009 г. За 
Строително- технически правила и норми за Осигуряване на безопасност при пожар 
• Изпълнява и други задачи възложени от Ръководителя на екипа 

Експерт „ПУСО”, притежаващ необходимата квалификация 
• Контролира законосъобразното започване на строежа; 
• Съблюдава спазването на условията на безопасен труд и опазване на околната 
среда; 
• Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения инвестиционен 
проект по част ПУСО 
• Предоставя информация за изискуемите доклади по Договора. 
• Осъществява пряк контакт с проектанта по част “ ПУСО 
• Заверява по установения ред екзекутивната документация, при необходимост 
• Участие в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на Окончателен 
доклад за годността на строежа и издаване на УВЕ 
• Изпълнява и други задачи възложени от Ръководителя на екипа 
Ключов експерт „Координатор по безопасност и здраве” 
• следи за изпълнението на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената 
Наредба; 
• следи за изпълнението на Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово 
правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.); 
• следи за изпълнението на Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и 
опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 
работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др. 
• следи за изпълнението на проекта по част ПБЗ и мерките за безопасност и здраве; 
• извършва периодична проверка на използваните инструменти и машини; 
• предлага и прилага мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания на 
законодателството по ЗБУТ и при неизпълнение на определени задължения; 
• организира проверката на изправността на средствата за колективна и индивидуална 
защита. 
Изпълнителят на поръчката ще извърши всички необходими действия по реда на чл. 11 от 
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи за етапа на изпълнение 
на Строежа, а именно: 
• координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност 
съгласно ЗЗБУТ при: 
а) вземане на техническото последователно извършване на етапите и видовете СМР; 
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете 
СМР; 
• координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на 
плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите 
и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи 
трудова дейност; 
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• актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т.З 
при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР; 
• организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и 
включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, 
осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на 
работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при 
необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова 
дейност; 
• координира контрола по правилното извършване на СМР; 
• предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 
лицата, свързани с осъществяване на строителството. 

Изпълняване функциите на „Координатор по безопасност и здраве" чрез лице с 
необходимата квалификация според нормативната уредба, и осигуряване съответното лице 
да бъде квалифицирано, вкл. чрез периодично поддържане на квалификацията, през целия 
срок на изпълнение на настоящата поръчка. 

Експерт по качество на материалите 
• извършва преглед на предложените от Строителя методи на изпълнение на СМР и 
методите за изпитване на качеството на извършените работи (уплътнение на обратна 
засипка, хидравлично изпитване на водопровода, пътна настилка и други); 
•  контрола на всички влагани от Строителя строителни материали; 
• контрол на експлоатационната пригодност и целесъобразност на използваното 
оборудване; 
• изисква списък на сертифицираните лаборатории, които ще провеждат контрол 
относно качеството на влаганите материали и качеството на изпълняваните работи. 
• следи за влагането, само на предварително одобрени материали; 
• подпомага работата на ключовите експерти. 
• Когато възниква необходимост от нареждания по проблеми, неуредени в проекта, 
незабавно да уведоми за това Възложителя и Проектанта; 
• Да не допуска промени в проекта без съответно съгласуване с Възложителя и 
предписание на проектанта; 
• При установяване на закъснения по работния график за извършване на 
строителството, незабавно писмено да обърне внимание на Строителя и да уведоми 
Възложителя за документиране на закъснението; 
 
• Проверка на доставяните на обекта материали и оборудване за съответствие с 
нормативните и други приложими изисквания; 
• Незабавно писмено да уведомява страните в случай на констатирани от него 
закононарушения, отклонения от проекта и другата относима към договора строителна 
документация, както и за всякакви други нарушения по време на строителството, от който 
и да е от участниците в него; 
• Да съдейства за осъществяването на комуникацията между участниците в 
строителния процес, в това число по своя инициатива, след съгласуване с възложителя 
• да организира извънредни срещи и оперативки за разрешаване на нетърпящи 
отлаганевъпроси; 
• Да поддържа непрекъсната комуникация с представителите на строителя и 
проектанта, с оглед на осъществяване на контролните функции на Възложителя, относно 
развитието и напредъка на строителния процес; 
• Да осъществява контрол относно пълното и правилно съставяне на актовете и 
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протоколите по време на строителството и да участва в тяхното съставяне,там, където е 
необходимо; 
• Да поиска съставяне на акт или протокол в случаите, когато друг участник в 
строителния процес има това задължение, но не го е изпълнил в срок 
• Да уведомява своевременно Възложителя за необходимостта от промени или 
замени /в количества, материали, техника, нива, стандарти, методи, персонал, време, 
проби/; 
• Да уведомява своевременно Възложителя за всички промени в строителния процес, 
водещи до промяна на стойността на Договора за изпълнение на СМР и удължаване срока 
на строителството; 
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА – представена схематично. 
2. Организационни решения и отговорности на екипа относно контрол и наблюдение 
върху строителните материали, както и тяхното съответствие 
Надзорът върху строителните продукти, които се пускат на пазара или се влагат в 
строежите, включително проверката за наличие на декларация за съответствие, на 
маркировка за съответствие и на указания за прилагане на български език, се осъществява 
от органите за надзор на пазара, определени с Наредбата за условията и реда за 
извършване на надзор на пазара. 
Процедурите за оценяване и методите за контролиране на съответствието са:
 1.първоначално изпитване на типа на строителния продукт от производителя или от 
лице, получило разрешение за оценяване на съответствието; 2. изпитване на взети от 
производството пробни образци в съответствие с предписания план от производителя или 
от лице, получило разрешение за оценяване на съответствието; 3. контролно изпитване 
(одит) на взети от производството, от пазара или от строителната площадка пробни 
образци от производителя или от лице, получило разрешение за оценяване на 
съответствието; 4. изпитване на пробни образци от партида, която е подготвена за 
експедиране или вече е доставена от производителя или от лице, получило разрешение за 
оценяване на съответствието; 5. производствен контрол; 6. първоначален контрол (одит) на 
производството и на производствения контрол от лице, получило разрешение за оценяване 
на съответствието; 7. постоянен контрол (надзор) и оценка на производствения контрол от 
лице, получило разрешение за оценяване на съответствието. 
Възможните системи за оценяване на съответствието са: сертификация на съответствието 
на строителния продукт от лице, получило разрешение за оценяване на съответствието 
(лице за извършване на сертификация и декларация от производителя за съответствие на 
продукта със съществените изисквания. При оценяване съответствието на строителните 
продукти се отчита и тяхната дълготрайност по отношение на продукта като цяло или на 
отделни негови експлоатационни характеристики, които имат значително влияние за 
удовлетворяване на съществените изисквания към строежа през целия му експлоатационен 
срок. 
Отговорност за удостоверяване съответствието на строителния продукт носят 
производителят или негов представител или лицата, които извършват действия, с които 
могат да повлияят върху съответствието на продукта със съществените изисквания. 
Участникът е описал необходимото съдържание на Декларацията за съответствие и 
Сертификатът за съответствие на строителния продукт. 

3. Иновативни и /или ефективни организационни методи и/или решения , 
касаещи изпълнение на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за 
изпълнение на строителния обет при спазване на качеството на строителството 

Подходът в работата ще се основава върху следните обобщени ключови елементи: 
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Професионализъм - успешната реализация на всеки проект е свързана с професионалния 
подход при изпълнението на работата, непрекъснат контрол и постоянно подобряване на 
резултатите при изпълнението на всяка фаза. Водещ принцип в практиката на всички 
експерти е професионализмът и постигането на максимални резултати. Експертите са 
задължени да следят всички изменения в нормативната база, както и да усвояват и 
внедряват всички новости в областта на строителството и в частност на транспортната 
инфраструктура. Изпълнителят ще разработи детайлен набор от методи и инструменти, 
свързани със спецификата на всяка една дейност в рамките на проекта. Методите и 
инструментите ще са съобразени с предвиденото в добрите практики на ЕС. 
капацитет - за успешното постигане на целите на Проекта Изпълнителят счита за 
особено важно изграждане на детайлно конструирана организационна схема между всички 
участници в проекта и особено комуникацията с Възложителя. Ще се осигури 
непрекъсната двустранна връзка с възможност за ежедневен обмен на информация в двете 
посоки и взаимодействие при управление на дейностите и при решаване на възникнали 
проблеми. Организационната схема ще се съгласува и детайлизира с Възложителя веднага 
след стартиране на Проекта. 
Коректност и откритост - много важно за успеха на проекта е коректното и честно 
отношение между участниците в Проекта. Още на първата среща Консултантът ще 
предложи да се спазва етичен кодекс от участниците в Проекта. 
Ключови фактори и начини за постигане на целите на договора. 
При изпълнението на дейностите по проекта „ИКАР КОНСУЛТ”АД ще се съобрази с 
всички изисквания на Възложителя, с европейските стандарти за ефективно и ефикасно 
управление. Освен това, в специфичните области като качество на крайния продукт ще 
бъдат приложени и специфични методи, инструменти и техники. 
Основният подход и начин за постигане на целите на договора се изразява в пълно 
обхващане на всички дейности на работния цикъл чрез активно съдействие и участие от 
страна на участниците във всички фази на изпълнение на дейностите. 
Взаимовръзките и зависимостите са представени на графика: 

Стратегията за изпълнение се основава на следните основни принципи и начини за 
постигане на целите на договора, а именно: 
Ефективни и интегрирани услуги с акцент върху устойчивото развитие, предоставяни от 
специално подбран екип от специалисти за изпълнение на конкретния договор, предмет на 
поръчката; 
Ефикасност и ефективност, както и високото ниво на професионализъм на извършваните 
услуги, ще бъдат от изключително значение за постигане на целите и очакваните крайни 
резултати в рамките на определения срок. Успешното изпълнение на задачите ще зависи 
до голяма степен от способността да се установи и осигури интегрирано, ефективно, 
отворено и доверено сътрудничество не само в рамките на екип за изпълнение на 
поръчката, но и на основните заинтересовани страни по обществената поръчка; 
Акцент върху взаимодействието със съществуващите познания - концепцията поставя 
акцент върху добрите практики, както в старите държави-членки на ЕС, така и в България. 
В този контекст, се предвижда преглед и определяне на "Добри практики" на Европейско 
равнище; 

o Балансиран трансфер на ноу-хау - изграждането на капацитет и трансфер на ноу-
хау е от голямо значение за успешното изпълнение на този договор. За да се гарантира 
устойчивост в бъдеще е важно, заинтересованите страни да са мотивирани и да участват 
пълноценно и активно в процеса на изпълнението и управлението и осъществяването на 
контрол по проекта. 
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За постигане на очакваните резултати и предоставяне на свързаните отчетни данни в 
срок и с изискваното качество, има няколко ключови фактори, които са задължителни за 
успешното изпълнение на проекта и постигане на поставените цели: 
- Постоянно и фокусирано управление на проекта за ефективно управление, 
координация на различните експерти и техния принос по проекта. Ще се изискват 
съществени умения по управление на проекти за осигуряване постигането на 
широкообхватните и разнообразни цели по проекта; 
- Ефективна координация между координаторите на проекта от страна на 
Възложител, Изпълнители и заинтересовани страни; 
- Взаимосвързаност на различните мерки и входни ресурси за осигуряване на 
обосновано и балансирано развитие на проекта; 
- Екип по проекта с възможности за висока гъвкавост, с желание за промени и 
адаптация спрямо обстоятелствата, когато е необходимо, или по стилови, или лични, или 
промени по фокуса на дейностите; 
- Ангажирането и успешното управление на местни експерти е от съществено 
значение за цялостния успех на проекта; 
- Значителен опит на подобни проекти 

Прилагане на Система за управление на качеството, като така се осигурява високо 
качество на отчетните материали, осигуряване на достатъчни допълнителни експертни 
познания, когато е необходимо, подробен контрол на проекта, включително човешки и 
финансови ресурси. 
Основни елементи за постигане на очакваните резултати от изпълнение на услугата. 
За успешната реализация на услугата е разработен подход, състоящ се от отделни елементи 
и задачи, свързани помежду си. Отговорното и професионално отношение към тези 
елементи ще доведе до успешното изпълнение на проекта. 
Комуникации 
Комуникацията вътре в екипа, както и комуникацията с Възложителя е от съществено 
значение за осъществяване на безпроблемното изпълнение на проекта. 

Ще бъдат спазвани ясни линии на комуникация между всички участници в 
инвестиционния проект. По време на изпълнение на проекта ще бъде установена добра 
координация между всички участници с цел максимално използване на договореното 
време и постигане на ефективни резултати. Ще се изгради ясна регламентирана схема за 
комуникация на екипа на Възложителя - вътре в самия екип, пряка комуникация с 
Възложителя за недопускане на дейности извън правомощията на Консултанта. Като 
особено важен, ключов момент в дейността се счита изграждането на добри, 
професионални и колегиални отношения с всички участници в изпълнението на проекта за 
постигане на крайната цел в зададения времеви хоризонт и при добро финансово 
управление. 
Консултантът е изградил организационна структура, изразяваща общо връзките в проекта, 
както следва: 

 Ръководителят на екипа под пряко подчинение на Възложителя осъществява 
връзките с останалите участници според дадените правомощия; 

 Останалите членове на екипа контактуват с останалите участници според дадените 
им правомощия; 

 При необходимост Ръководителят на екипа има правомощия да привлича и други 
експерти от общия списък на фирмата. 
Въпреки съществуването на подчиненост и необходимост от официален формат на 
комуникация, експертите се насърчават, както за постоянен контакт с ръководителите на 
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проекта, така и помежду си. Това улеснява екипната работа и решаването в работен 
порядък на повечето въпроси. Държи се както на формалната, така и на неформалната 
комуникация с оглед своевременно и оперативно решаване на евентуални проблеми. 
Ще бъде създадена деловодна система, която ще регистрира всяка входяща и изходяща 
поща. Цялата кореспонденция ще се класифицира по подходящ начин. Кореспонденцията 
може да бъде във вид на писма, факсове, електронни съобщения. Когато е необходимо 
кореспонденцията на хартиен носител ще бъде сканирана за по-лесно разпространение 
между страните. 
За бързо решаване на евентуални възникнали въпроси Консултантът разчита по скоро на 
оперативното им решаване в работен порядък, отколкото на разменяне на кореспонденция. 
При изпълнението на проекта ще се разчита на постоянен контакт с Възложителя. По 
отношение на комуникацията се счита, че предлаганите седмични срещи между екипите на 
Възложителя и Консултанта също са от съществено значение. Въпреки че се разчита 
голяма част от проблемите да бъдат своевременно решавани в работен порядък, 
седмичните и месечни срещи са важни по отношение на обобщаването на информацията, 
колективното решаване на въпроси и избягването на допускане на грешки. Съставяните 
протоколи от работните месечни срещи ще бъдат изпращани на всички участници за 
съгласуване. 
Информация 
За осигуряването на очакваните резултати от изпълнението на Договора, изходната 
информация е от съществено значение за правилното изпълнение на поставените задачи и 
за коректността на предоставените от Консултанта услуги. Консултантът осъзнава, че 
неточности и грешки в проектите и тръжната документация биха довели да значителни 
времеви и финансови последици за Възложителя 
Високото качество на подготвените проекти ще осигури своевременно одобрение от страна 
на Възложителя. Това от своя страна ще доведе до навременно постигане на поставените 
от Възложителя задачи. 
Документация 

Възложителят ще бъде натоварен с множество искания за одобрения и 
съгласувания, каквато е практиката при изпълнението на договорите. Консултантът преди 
всяко одобрение от страна на Възложителя ще прави анализ и ще дава становище относно 
целесъобразността на това одобрение. 

Основно значение за реализацията на поръчката има, както качествената и 
навременна подготовка на документите свързани с изпълнението на настоящите 
инвестиционни проекти, така и сроковете за тяхното одобрение. Предлага се тези срокове 
да бъдат съгласувани с всички заинтересовани страни по време на встъпителната среща за 
стартиране на дейностите по изпълнение на договора, при, което Консултанта ще направи 
своите предложения. 
Освен това Консултантът ще следи и за стриктното водене на строителната документация, 
включваща протоколите по „Наредба 3 за изготвяне на протоколи по време на 
строителството”, документацията за приемане и монтажа на оборудването, 
документацията за единичните и 72-часовите проби и други проби, указани в Договора, 
документация за въвеждането им експлоатация и издаването на съответните сертификати. 
Съгласуване с експлоатационните дружества 
Консултантът ще бъде в постоянна връзка с експлоатационните дружества и засегнатите 
обществени и частни организации на територията на Университета при изпълнение на 
дейностите по настоящия проект. Това ще осигури опазване и поддържане на нормалното 
обслужване от организациите, които биха били засегнати от строителните дейности и ще 
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съкрати времето за изпълнение на проекта. 
Основен момент, които трябва да се съблюдава, е при изпълнението на СМР стриктно да 
бъде спазвана и Наредба № 8 от 28 юли 1999 г. за Правила и норми за разполагане на 
технически проводи и съоръжения в населени места, за което Консултанта ще отдели 
необходимия човешки ресурс. 
Доклади 

По време на изпълнението на Договора, Консултантът ще изготвя и представя 
доклади, както на хартиен, така и на електронен носител. Консултантът ще изготвя 
месечни доклади за периода на изпълнението и Окончателни доклади съгласно ЗУТ и за 
изпълнението на Договора. 
Консултантът ще изготвя и Протоколи от работни срещи между отделните участници, 
както и допълнителни доклади, ако такива са необходими, за да се информира 
Възложителя по определени въпроси или ако му бъде наредено да анализира определени 
теми, които не са включени в други доклади. Те може да обхващат всички основни 
въпроси възникнали по време на работни срещи, преди започването, по време на 
изпълнението или завършването на останалите договори за изпълнение. Предварително 
Консултантът ще подготвя дневен ред за тези срещи и ще го изпраща предварително към 
всички страни. Отделни доклади ще бъдат направени за исковете на Изпълнителите или за 
предложените промени или алтернативни решения, които ще бъдат представени на 
Възложителя. 
Контрол по отношение на строителните работи 

По време на изпълнението на проекта Консултантът стриктно ще следи за 
качеството на изпълнение на всички видове работи - строителни и монтажни. Това ще 
става чрез постоянен мониторинг на място на изпълнението на строителните и монтажните 
работи, което ще включва както проверка за съответствие с работните проекти, така и 
контролни замервания на място. Строго ще спазва редовното изготвяне на строителната 
документация. Консултантът ще спазва следния план за контрол на качеството на 
изпълнените видове работи: 
- Протоколи по Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството - 
ще се подписват само след покриване на всички изисквания, както по отношение на 
проектната документация, така и след контролни замервания на видовете работи на място. 
- Строителни материали - ще се влагат само след проверка и одобрение на техническата 
документация. При готови продукти (бетон, тръбопроводи, изолации) ще се проверяват и 
производителите, както и тяхното оборудване да съответства на европейските стандарти. 
- Скрити работи - ще се допуска да се продължава със строителство само след одобрение 
на работите и подписване на Протокол 12 за скрити работи. 
- Монтажни работи - преди започване на монтажни работи задължително ще се проверява 
техническата документация. Всички монтажни работи ще се приемат с протокол. Няма да 
се допускат монтажни работи при незавършени строителни работи и несъответстващи на 
проектната документация 
- Водни проби - ще се допуска да се продължава със строителство само след успешно 
изпитание на водопроводните участъци за водоплътност и подписване на Протокол за 
водна проба. 
- Единични проби - всяка единица оборудване ще се приеме само след успешни единични 
проби и подписване на съответните протоколи. 
- 72-часови проби - обектът ще се приеме само след успешно извършени 72-часови 
изпитания и подписване на Протокол за 72-часови проби. 
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- Безопасност на труда - от съществено значение за качественото изпълнение на 
строителните работите е работна среда с осигурени здравословни и безопасни условия на 
труд. Само при такава среда работния състав ще изпълнява качествено и в срок своите 
задължения. Ето защо Консултантът стриктно ще следи за спазване на всички 
здравословни и безопасни условия на труд. Ще се прави редовен преглед на съответната 
документация - като протоколи за инструктажа и др. 
- Строителна механизация - за качественото изпълнение на строителните работи е нужна 
надеждна и модерна строителна механизация. Консултантът ще изисква всички документи 
на използваната строителна механизация, като при констатиране на нередности ще спира 
от работа съответните машини. Няма да се допуска механизация, изискваща одобрението 
на Държавния технически надзор, без наличието на такава. 
- Спиране на строителните работи - Консултантът ще спира незабавно всички 
некачествено изпълнени строителни работи, като веднага ще информира официално както 
Строителите, така и Възложителя. 

Контрол по отношение на финализиране на договора 
След като завършат строително-монтажните работи на обекта, Консултантът изготвя 
Окончателен доклад, с който възложителят кандидатства пред ДНСК за издаване на 
Разрешение за ползване. Консултантът ще изготви техническите паспорти и за четирите 
обекта. 
По отношение на вътрешния контрол 
„Икар консулт”АД има разработени и внедрени системи за следните стандарти: Система 
за управление на качеството съгласно БДС ЕИ1БО 9001:2015, Система за управление 
на околната среда, съгласно БДС EN 1БО 14001:2015 и Система за управление на 
здравословни и безопасни условия на труд, съгласно ОНБАБ 18001:2007. 
Конкретно изискване на системата за качество за този проект ще бъде строгият контрол 
върху документооборота. Консултантът ще установи стриктна система за управление на 
документите и ще следи за регистриране на всички документи в съответствие с 
процедурите по системата за качество. Ще бъде възприет Стандартен формат на 
документите и докладите. 
Основните цели на системата за качество на Консултанта са: - Да гарантира ефективно 
управление на проекта спрямо изискванията на Възложителя, и спрямо валидните норми и 
стандарти; Да гарантира спазването на съответните законодателни изисквания, стандарти и 
спецификации; Да гарантира използването на оптимални методи и добри решения в 
извършването на дейностите по проекта. 
Качеството на изпълнение на поръчката ще бъде гарантирано чрез: - Навременно 
докладване на Възложителя; Прозрачна и регулярна комуникация с Възложителя, ОПУ и 
други;Добра комуникация между членовете на екипа на Консултанта; Регулярно 
наблюдение на изпълнението на дейностите по проекта на базата на изготвения план, за 
тяхното навременно изпълнение, идентифициране и докладване на Възложителя на всяко 
отклонение от работния план, и навременна намеса за наваксване на изоставането; 
Осигуряване на наличността на Ръководителя на екипа и останалите експерти на 
Консултанта; Определяне на отговорници, които ще осигуряват качеството на 
подготвяните документи. Това ще са високо професионални експерти с доказан опит и 
познания в съответната област; Регулярна вътрешна оценка на работата на експертите на 
Консултанта, която ще се изготвя в сътрудничество с Възложителя; Добро управление на 
документооборота със систематизирано архивиране на договора, кореспонденцията, 
технически и финансови доклади и др. документи. 
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План за осигуряване на качеството 
Планът за осигуряване на качеството описва програмата на Консултанта за 

постигане на определеното ниво на качество на услугите и спазване на изискванията на 
одитиране на качеството. Той включва описание на дейностите и процедурите на 
одитиране на качеството за всеки етап на предоставянето на услугите, заетия ключов 
персонал и сроковете за изпълнение на дейностите. Описани са подробно дейностите и 
процедурите, които трябва да се извършат от Ключовия персонал и експертите за 
постигане на желаното ниво на качество на услугите и постигане на съответствие за 
изискванията на плана за осигуряване на качеството. 

Одит на качеството 
Периодът трябва да обхване дейностите, извършени от експертите осигуряващи 

качеството в централата на Консултанта с цел качествена оценка на всяка професионална 
сфера, за да се гарантира качество на услугите, изпълнени от Ключовия персонал и на 
съответните екипи по осигуряване на качеството в офиса и в съответната сфера. По време 
на изпълнението на проекта Консултанта ще прилага и спазва изискванията на Етичния 
кодекс. 
4. Иновативни и /или ефективни организационни методи и/или решения , касаещи 
изпълнение на дейностите по строителен надзор, който ще допринесат за предотвратяване 
на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес 
Предложения и промени 
Винаги по време на изпълнението на подобни обекти по обективни причини се налага да се 
правят промени или алтернативни решения, в резултат на възникнали грешки в 
документирането. Съществуват процедури за оценка и възлагане на такива промени. Те 
могат да бъдат промени в дадена характеристика на работата, отпадане на работа или 
допълнителни работи свързани с основното строителство. 
Случай, при който Консултантът ще демонстрира своя опит при оценката и възлагането на 
такива промени, е при: 
•Ускорено завършване на работите, или; 
• Намалени разходи на Възложителя за изпълнението, поддръжка или експлоатация 
на работите, или; 
• Повишена рентабилност или стойност на завършените Работи за Възложителя, или; 
• Друга полза за Възложителя; 
Изключително важно е при управлението на процеса на инициализиране и одобрението на 
промените е да се спазват правилата за приемливост на разходите. 
Нередности и измами 
Бенефициентът и администрацията трябва добре да познават определенията за нередност, 
да не допускат при изпълнението на проектите подобни грешки и ако се натъкнат на 
такива индикатори да следват процедурите за докладването и разследването им. 
Терминът „нередност“ е широко понятие, което включва както умишлени нередности, така 
и нередности, неволно допуснати от икономическите субекти. 
Съгласно условията на договора за изпълнението на настоящата обществена поръчка, 
Консултантът ще приложи система за управление и контрол, с което да се сведе до 
минимум вероятността от „нередност” или „измама”. 
Съдействие на Възложителя 
Консултантът е наясно с процедурите по контрол на изпълнението на проекти 
финансирани със средства от ЕС и ще оказва съдействие на Възложителя при проверки от 
страна на контролиращи и одитни органи, чрез предоставяне на необходимата информация 
и действия. 
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Архивиране на документацията 
Консултантът ще разработи система за архивиране и съхраняване на всички документи , 
която да обхваща: - Текущото съхранение на документацията; Създаването на архив; 
Структура на архива; Служители, отговорни за архива; Период за съхранение на 
документите в архива; Регистър на документите в архива; Предаване на документите 
между Възложителя и отделните инстанции; Съхранение на документите и осигуряване на 
физическата им сигурност; Подготовка и изпълнение на Проекта; Мониторинг и контрол 
на проектите; Докладване на нередности открити при изпълнението /при наличие на 
такива/. 

За целите на архивирането на документацията генерирана по време на изпълнението 
на Проекта, Консултантът ще ползва специална информационна система за управление на 
данни, която ще се основава на стандарта ISО 9001. След успешното приключване на 
проекта, цялата информация качена в информационната система ще бъде предадена на 
Възложителя. 
За всеки договор ще бъде изпълнена следната информационна система за управление на 
данни, която ще бъде разделена на следните нива: 
1. Техническо ниво, съдържащо: 
1.1. Проекти / идейни и/или технически и/или работни /, 
1.2. Технически спецификации и норми, 
1.3. други. 
2. Договорно ниво, съдържащо: 
2.1. Договорни условия, 
2.2. Инструкции и задачи, издадени от Възложителя и Консултанта, 
2.3. Доклади и протоколи от работните срещи 
2.4. Материали по мерките за публичност на проектите 
3. Финансово ниво 
3.1. Финансови документи и списъци 
3.2. Актове за плащане ; 
3.3. Други 

Информационна система за управление на данни, ще подпомогне работата на 
Възложителя, както и тази на Консултанта, което ще спести време за търсене и достъп до 
информация и ще повиши възможността за управлението на всички проекти. 
5. Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, начин на 
взаимоотношение между тях, вкл. механизми за осигуряване на качеството на изпълнение 
на поръчката 

 Консултантът ще извършва управление и контрол на разходите по проекта, ще 
оценява всички промени в количествата и цените и когато те се различават от тези в 
проектните разработки ще ги предоставя на Възложителя за одобрение, заедно с 
препоръки за контрол на разходите по проекта. 
В процеса на своята дейност се задължава да се съобразява и да прилага действащите в 
Република България нормативни актове - законови и подзаконови, регламентиращи този 
род дейност. 
- Да извършва контрол на количествата и цените на обекта, съгласно действащата 
нормативна уредба в страната; в обхвата на задълженията като Консултанти по 
строителния надзор и съгласно изискваната на възложителя Ще следи в задължителен 
обхват – участникът е изброил задълженията си. 

Представена е принципна схема за организация на дейността на участника, както и 
схема на предвижданията за Взаимодействие между отделните участници при изпълнение 
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на дейностите и управление на процесите. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

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

е съобразена с изискванията, определени от възложителя. 

Съгласно утвърдената от възложителя методиката за оценка се предвижда следното: 

Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в 

случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

 Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в 

обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ 

от ЗОП, в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за 

изпълнение на поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми 

и стандарти; предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на 

Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за участие; 

 Липсва/т компонент/и в техническото предложение, така че да не е отговорено 

на нито една от посочените конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка. 

Отново в методиката е посочено, че за получаване на минималния брой точки (1) 

техническото предложение е необходимо да отговаря на следните изисквания.  

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено изпълнението 

на поръчката, осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, 

посочени в Техническото задание, а именно:  

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с 

експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с 

останалите участници в процеса на реализация на проекта. 

В предложението на участника няма описание на всички дейности, които следва да 

бъдат изпълнени. Участникът изброява задължения на лицето, упражняващо строителен 

надзор, съгласно изискванията на нормативната уредба и техническото задание, но липсват 

част от дейностите, които следва да бъдат изпълнени.  

Изискването на методиката по първото предложение е кумулативно наличие на 

описание на всички дейности, с приложено описание на всяка от тях, описание на 

документацията на обекта, както и описание на последователността на изпълнение на 

дейностите, липсата на което и да е от трите изисквания, прави предложението 

неотговарящо минималните условия на документацията. 

Участникът е изброил дейности, които следва да изпълнява лицето упражняващо 

строителен надзор. Идентифицираните от участникът дейности са изброени в раздел 

„Описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, вкл. документацията, 

която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение на дейностите“, 

които обаче не обхващат всички задължения на строителния надзор съгласно ЗУТ и 
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техническата спецификация. В техническото задание възложителят е формулирал в 30 

точки задълженията на лицето, упражняващо строителен надзор, част от тези задължения 

са изброени от участника, като дейности, които следва да се изпълняват, но изцяло липсват 

предвиждания за изпълнение на дейностите съгласно: 

- изискването по т. 3 от Техническото задание -  „Подава искане в съответната 

администрация (общинската администрация) в 7-дневен срок преди датата за 

съставянето на протокола откриването на строителната площадка и определянето 

на строителната линия и ниво.“ 

- изискването по т. 8 от Техническото задание – „При достигане на проектните нива 

изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради (съответно при ниво изкоп, преди 

засипване на новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за 

заснемане в специализираните карти и регистри, проектна нивелета с възстановена 

или изпълнена настилка) преди да разреши изпълнението на следващите ги 

строителни и монтажни работи извършва проверка и установява съответствието 

на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж и 

протокола за определяне на строителна линия и ниво, като при ниво изкоп е 

задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и 

проектанта на конструктивната част.“ 

- изискването по т. 9 от Техническото задание – „Отразява резултата от извършената 

проверка при достигане на контролираните нива в протокола за определяне на 

строителна линия и ниво, включително отбелязва, че подземните проводи и 

съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните карти и регистри, 

и в тридневен срок изпраща заверено копие от протокола на съответната 

администрация (общината).“ 

- изискването по т. 10 от Техническото задание – „В тридневен срок от завършването 

на строителните и монтажните работи по фундаментите на строежа отправя 

искане до съответната администрация (общинската администрация) длъжностно 

лице в състава й да извърши проверка за установяване съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е 

приложен по отношение на застрояването.“ 

В раздела „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите участникът е 

посочил задължения на ръководителя на екипа, който е и експерт конструкции. За 

експертите по отделните части са изброени общо задължения и отговорности, които са 

почти идентични за всички - Контролира законосъобразното започване на строежа;  

Изисква от изпълнителя необходимата технология за изпълнение на строителните работи, 

по съответната част; Осъществява цялостен контрол при изпълнението на съответната 

част; Съставя актове и протоколи по време на строителството; Подава необходимата 

информация за изготвянето на изискуемите доклади по Договора; Участва в 

окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на Окончателен доклад за 

годността на строежа и издаване на УВЕ и т.н.  
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Дублирането на дадени отговорности и задължения на експертите е допустимо и логично, 

като например контрол при изпълнението на съответната част, съобразно експертния 

профил, участие при окомплектоване на досието, участие в срещи, но дублирането на 

дадени отговорности е нелогично и би довело невъзможност за качествено и срочно 

изпълнение на съответната дейност, като например за: - експерт „Конструкции”, Експерт 

„ВиК”, Експерт „Електро”, Експерт „Пожарна безопасност” и Пожароизвестяване е 

предвидено задължението да: - „Инициира, организира и подготвя всички документи за 

ежемесечните срещи“. Нелогично е всеки месец четирима експерти едновременно или 

последователно да инициират и организират ежемесечни срещи, като всеки от тях ще 

подготвя всички документи, липсват предвиждания за съгласуване на дата за провеждане 

или дейности по организацията им, а като резултат всички документи, следва да бъдат 

изготвяни 4 пъти от 4 различни лица и съответно в 4 варианта, като не е ясно кой от тях ще 

бъде предоставен на възложителя /ако е приложимо/. По своята същност тази дейност е 

свързана с административното управление, координация на дейностите и комуникация 

между участниците в проекта, които са вменени като отговорности на ръководителя, 

поради което освен, че е нелогично да бъдат възлагани на Експертите „ВиК”, „Електро” и 

„Пожарна безопасност” и Пожароизвестяване, те не са съобразени и с експертния им 

профил.  

Освен описание на задълженията на експертите, участникът е представил схематично: - 

„Организационна структура“ и  схема на „Взаимодействие между отделните участници 

при изпълнение на дейностите и управление на процесите“, където екипът отново е 

представен.  

Организацията на екипа, обаче не може да бъде установена и от изложеното в тези схеми, 

като са налице и противоречия между отделните части на офертата по отношение на броя и 

експертния профил на специалистите, които участникът възнамерява да ангажира за 

изпълнение на поръчката. В описателната част участникът е предвидил екип, начело с 

ръководител, който е отговорен за общото изпълнение и реализация на проекта и на който 

всички експерти докладват. Съгласно организационната структура ръководителят, заедно с 

всички останали експерти е подчинен на изпълнителния директор на дружеството, за който 

не са предвидени отговорности във връзка с изпълнението на настоящия договор.  

Съгласно тази част от офертата екипът включва: - Ръководител, който е и ключов експерт 

по част „Конструкции“, Експерт „Архитектура”, Ключов експерт Експерт „ВиК”, Ключов 

експерт - Експерт „ОВиК”, Ключов експерт - Експерт „Електро”, Ключов експерт Експерт 

„Пожарна безопасност”, Експерт „ПУСО”, Ключов експерт „Координатор по безопасност 

и здраве”, Експерт по качество на материалите, а съгласно схемата за взаимодействие 

между участниците, екипът вече не включва Експерт „Архитектура” и Експерт „ПУСО”, 

но е записан Ключов експерт по част „Геодезия“, който не фигурира в останалата част от 

офертата и за който не са разписани задължения и отговорности. 

От изложеното се вижда, че не е отговорено на изискванията на методиката за 

допустимост на техническото предложение до оценка в частта относно показване на 

разпределянето на отговорностите на експертите по изпълнението на дейностите, тъй като 

е предвидено отделните експерти да изпълняват идентични отговорности и задължения, 

без да се прави разграничение между спецификите на задълженията на отделните 
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длъжности, като са налице и противоречиви предвиждания относно броя и вида на 

експертите, които ще бъдат ангажирани за изпълнението на настоящата поръчка. Липсата 

на посочения компонент прави техническото предложение неотговарящо на минималните 

изисквания.  

Освен посочените по-горе несъответствия с одобрената от възложителя методика за 

оценка, техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на 

възложителя за минимално съдържание, формулирани в т. 6.5. от Раздел V Указания за 

подготовка на офертата от документацията за поръчката, а именно: “… Техническото 

предложение на участника трябва задължително да включва изложение на цялостната 

методология за осъществяване предмета на поръчката, съобразена с нейния характер и 

сложност, представляваща детайлно описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на 

всички процеси, съставящи отделните дейности, вкл. дейностите, подлежащи на 

съгласуване и контрол на всички мероприятия от периода за изпълнение на строителния 

надзор с посочване на концепция за организация на експертите от екипа за качествено и в 

срок изпълнение на договора. Участникът следва да е представил подробно  описание на 

своята визия за изпълнение на поръчката. Следва да се направи подробно описание на 

всички дейности по изпълнение на поръчката, както и на организацията на персонала, на 

който е възложено изпълнението на поръчката. Предложение, което не отговаря на 

горепосочените изисквания и на изискванията на възложителя, посочени в техническото 

задание, методиката за оценка и в другите части на документацията подлежи на 

отстраняване..“. В техническото предложение на участника липсва подробно/детайлно 

описание на всички процеси, съставящи отделните дейности, вкл. дейностите, подлежащи 

на съгласуване и контрол на всички мероприятия от периода за изпълнение на строителния 

надзор с посочване на концепция за организация на експертите от екипа за качествено и в 

срок изпълнение на договора. На практика липсва описание на процесите, свързани с 

изпълнение на дейностите по поръчката. Описани са общи и принципни задължения на 

лицето упражняващо строителен надзор. Липсва и детайлно описание на задълженията и 

отговорностите на членовете на екипа във връзка с организацията на работа и 

осигуряването на качествено и навременно изпълнение на конкретната поръчка. Описани 

са общи и принципни организационни задължения и отговорности на членовете на екипа. 

Описаните задължения и отговорности са общи и относими към всяка една поръчка за 

строителен надзор, без да се направи връзка с предвидените за изпълнение по поръчката 

дейности и задачи.  

Водена от горните мотиви комисията счита, че техническото предложение на участника не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно - Липсва компонент 

в техническото предложение, така че да не е отговорено на нито една от посочените 

конфигурации от компоненти, подлежащи на оценка; Не е представено описание на всички 

процеси, съставящи отделните дейности и не е предоставено описание на концепцията за 

организация на експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на конкретния 

договор. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 
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оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 

2.2.3. „ДЖИ ЕНД АЙ„ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

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 № 2, в което са описани 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

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

труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Описание на дейностите, които следва да бъдат изпълнени, включително описание на 

документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение 

на дейностите, предмет на обществената поръчка: 

1. Описание на дейностите, които следва да бъдат изпълнени от лицето, упражняващо 

строителен надзор по ОП2: 

Дейност 1 - Предоставяне на услуги и изпълняване задълженията чрез упражняване на 

строителен надзор по смисъла на чл.166 , ал.1 от ЗУТ за строежите в съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти, техническа спецификации, техническа оферта, 

договора за изпълнение на строителството и други изисквания за изпълнение на 

обществената поръчка, чрез използване на квалифицирани специалисти, определени за 

надзор по съответните части, с доказан професионален опит и компетентности, 

включително: 

Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве, съгласно минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи; 

Изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за 

кадастъра и имотния регистър, съгласно с изискванията на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ; Съставяне 

на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; 

Дейност 2 - Изготвяне на Технически паспорт на строежа, съгласно чл. 176а и 1766 от ЗУТ 

и Наредба № 5/28.12.2006г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 

7 от 23.01.2007 г.); 

Дейност 3 - Отчитане хода на изпълнение на извършените СМР;. 
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Дейност 4- Координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация; 

Дейност 5 -Проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, 

с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие 

с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към 

продуктите; 

Дейност 6-Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в 

договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите 

разпоредби. 

Разяснения на основните дейности, които Консултантът ще извърши по време на 

изпълнението на проекта: 

Дейност 1: Строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията 

на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове: 

Изпълнителят на настоящата поръчка ще упражнява строителен надзор по смисъла на ЗУТ. 

При упражняването му той ще изпълнява следните дейности: 

• Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво за 

строежите, в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и съставяне на 

необходимите за това протоколи по Наредба N93 от 2003г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с означение на регулационните и нивелетните 

репери и отразени мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, 

безопасността на движението и опазването на съседните сгради (ако има такива), 

заварените сгради, мрежи и съоръжения в имотите, които се запазват по време на 

строителството и след него (ако има такива), както и едроразмерната дървесна 

растителност, която не подлежи на премахване; 

• Проверка за съответствието на строежите с одобрените инвестиционни проекти, 

разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при 

достигане на проектните нива, в присъствието на извършилия геоложкото проучване 

инженер-геолог/ или правоспособен такъв/ и проектанта на конструктивната част при ниво 

изкоп; 

• Проверка за съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, 

разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво при 

достигане на проектните нива изкоп; 

• Съставяне на протоколи за определяне на строителна линия и ниво по чл. 157, ал.2 

от ЗУТ с отразяване в тях на резултатите от извършените проверки при достигане на 

контролираните нива и отбелязване, че подземните проводи и съоръжения преди 

засипването им са отразени в специализираните карти и регистри, и изпращане на заверено 

копие от съответния протокол в тридневен срок след съставянето му в общината; 

• Спиране на строителството със заповед, вписана в заповедната книга на строежа, в 

случай на установени съществени отклонения от строителните книжа при проверката на 

достигнатите проектни нива, съставяне на протокол за установените отклонения и 

изпращане на същия в тридневен срок в Регионалната дирекция за национален строителен 
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контрол; 

Съставяне, попълване, прошнуроване и номеране на страниците на Заповедната книга на 

строежа (Приложение № 4 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството), в тридневен срок от съставянето на раздел II 

"Определяне на строителна линия и ниво на строежа" (Приложения № 2 и 2а към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г.); 

Заверка на Заповедната книга на строежа и писмено уведомяване на Възложителя, 

РДНСК и специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен 

срок от заверката; 

• Предоставяне на Заповедна книга на строежа за заверка и регистрация в ДНСК, в 

тридневен срок от съставянето на раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на 

строежа" на Приложения № 2 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

• Участие в съставянето на всички изискуеми актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност 

и за законосъобразно изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

• Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и 

протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., въз основа на данни от 

строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от 

договора, свързан с проектирането и изпълнението на строежа и от констатациите при 

задължителни проверки, огледи и измервания на място; 

• Съставяне съвместно с останалите участници в строителството на актовете и 

протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г., непосредствено след 

извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати 

изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ за съответните извършени 

строително-монтажни работи; 

• Осигуряване на технически правоспособните физически лица от екипа му, 

определени за надзор на строежа по съответните проектни части, за съставянето на 

актовете и протоколите, регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; 

• Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството и тяхното изпълнение; 

• Упражняване контрол върху своевременното съставяне на актовете и протоколите, 

регламентирани с Наредба № 3 от 31.07.2003г., включително и чрез отправяне на искане за 

съставяне на акт или протокол, когато друг участник в строителството - заинтересована 

страна има това задължение, но не го е изпълнил; 

• Съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 от 31.07.2003г., но необходими 

актове, протоколи и други документи за контрол и приемане на строителни и монтажни 

работи при изпълнение на строежа, съгласно изискванията на действащата нормативна 
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уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, както и указания на 

производители за изпълнение и сертифициране на определени видове СМР и оборудване; 

• Съхранение на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на 

строителство на обектите в обхвата на настоящата поръчка; 

• Решаване на споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между 

участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по 

проектирането и строителството и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ в 

етапа на изпълнение на строежа; 

• Упражняване контрол по отношение законосъобразното започване на строежите; 

• Спиране на строежа, ако са налице условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 от ЗУТ 

и при нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ; 

• Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството; 

• Упражняване контрол по отношение недопускането на увреждане на трети лица и 

имоти вследствие на строителството; 

• Уведомяване на Регионалната дирекция за национален строителен контрол при 

наличие на нарушение на техническите правила и нормативи, в 3-дневен срок от 

установяване на нарушението; 

• Контрол на влаганите в строежа строителни продукти и материали по отношение 

съответствието им със съществените изисквания към строежите, определени със Закона за 

техническите изисквания към продуктите и чл.169 от ЗУТ, както и с Техническите 

спецификации към Договора за инженеринг; 

• Инспектиране и провеждане при нужда на заводски тестове за материалите и 

оборудването, планирани за доставка, с цел да се гарантира съответствието с изискванията 

на Възложителя; 

• Разпореждане при необходимост на допълнителни тестове за изпълнените 

строително- монтажни работи и премахване на тези, които не отговарят на изискванията на 

Възложителя или стандартите; 

• Издаване на предписания и заповеди относно строежите, вписване на същите в 

Заповедната книга на строежа и упражняване на последващ контрол върху изпълнението 

им; 

• Контрол върху изпълнението на заповеди и предписания, вписани в Заповедните 

книги на строежа от други компетентни органи и лица; 

• Изпълнение на задълженията, произтичащи за лицето, упражняващо строителен 

надзор, от разпоредбите на Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в 

строителството; 

• Заверка на екзекутивната документация, когато същата отговаря на изискванията на 

ЗУТ и изпълнените строително-монтажни работи; 
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• Организиране провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия като 

част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на 

комисия, 

• подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-

часова проба при експлоатационни условия (Приложение № 17 към Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 

• Изключителна отговорност на Изпълнителя е осигуряването на високо качество на 

изпълнените СМР при изпълнението на Договора за инженеринг, което включва: 

- Качеството на материалите, изделията и оборудването, влагано в процеса на 

строителството; 

- Работа на квалифицирани специалисти, където се налага / електромонтажници, 

монтажници на тръби и др. / 

- Работа на подходяща строителна механизация и подходящи съоръжения и 

приспособления към нея; 

- Спазване на технологията на изпълнение, която включва указания на проектантите, 

указания на производителите, указания на нормите за проектиране и изпълнение, 

резултати от опитни участъци и одобрена технология. Строителният надзор може да 

изисква писмено разясняване на начина на изпълнение на някои специфични видове 

СМР за одобряване; 

• Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве: В изпълнение на 

Чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г., за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд, Възложителят определя Консултанта по този 

договор за Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежите, 

когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който 

наема подизпълнител/и. Изпълнителят ще извърши необходимата координация на мерките 

по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл.11 на Наредба №2 

от 22 март 2004 год. за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, такива като: 

• Координация при осъществяването на общите принципи за превантивност и 

безопасност съгласно ЗБУТ при: вземане на технически и/или организационни решения за 

едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР; оценяване на 

необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР; 

• Координация осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на 

плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите 

и, при необходимост от защита на работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи 

трудова дейност; 

• Изискване на актуализация на плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и 

информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на 
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СМР; 

• Организиране на съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и 

включилите се впоследствие в работата строители (ако такива са допустими по сключения 

договор), на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и 

координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови 

злополуки и професионални болести, като при необходимост включва в този процес и 

лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност; 

• Координиране на контрола по безопасното извършване на СМР; 

• Предприемане на необходимите мерки за допускане на строителната площадка само 

на лицата, свързани с осъществяване на строителството. 

• Функциите на Координатор безопасност и здраве ще се изпълнят от експерт 

координатор БЗ, но не само: за безопасността на площадката ще бъде отговорност на 

Ръководител на екипа и на всички експерти, които имат отношение към проверка на 

качеството и начина на изпълнение на работите. 

• Изготвяне на документация и осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за 

кадастъра и имотния регистър, съгласно с изискванията на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ: 

Изпълнителят ще извърши пълно геодезическо заснемане на обекта, за да направи 

отразяване в кадастралната карта във връзка с издаване на удостоверение по чл.52, ал.5 от 

Закона за кадастъра и имотния регистър и ще се увери, че е издадено Удостоверение от 

Агенция по кадастър; 

• Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ в обхват 

и съдържание съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 от 31 юли 2003 

г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти след приключване на строително-монтажните работи на обекта. 

Окончателният доклад се представя на Възложителя в срок до 28 дни след получаването на 

заявлението на Изпълнителя по договора за инженеринг за приемане на обекта. 

• Участие в работата на Държавната приемателна комисия по установяване годността 

за ползване на строежа, включен в обхвата на поръчката, и неговото приемане. 

• Да изпълнява и други задължения, неупоменати изрично по-горе, но предвидени в 

българското законодателство. 

• Да контролира отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. При ненамеса на строителя за отстраняването им да информира писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Дирекцията за национален строителен контрол; 

• Изпълнителят на настоящата обществена поръчка изготвя "Окончателен доклад на 

лицето, упражняващо строителен надзор" по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 2. 

• Окончателният доклад ще бъде съставен на български език, подписан и подпечатан 

от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните 
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физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части. 

• Окончателният доклад съдържа задължително оценка за изпълнението на следните 

условия: 

- законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и 

условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание на предвиденото с 

подробния устройствен план застрояване; 

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 

- свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и 

съоръженията на техническата инфраструктура; 

- изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ; 

- вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените 

изисквания към строежите; 

- липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, 

причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти; 

- достъпност на строежа, вкл. и за лица с увреждания; 

- енергийна ефективност; 

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация. 

• В окончателния доклад се вписват: 

- основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата 

на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти съгласно 

заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото 

лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява; 

- всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, 

дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на 

съответен вид строителни и монтажни работи); 

- договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на 

техническата инфраструктура; 

издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, 

ако има такива. 

Към окончателния доклад се прилагат: 

- разрешение за строеж (акт за узаконяване); 

- протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на 

достигнатите контролирани нива; 

- констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на 

строежа, Приложение № 15 към Наредба № 3; 

- документ от компетентния орган за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 

ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима; 

- заверена заповедна книга. 

Изпълнителят представя на Възложителя окончателния доклад, описан в настоящата точка 

в 3 (три) оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител, включително 

подготвено Искане за издаване на разрешение за ползване по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 2 от 

31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
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минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. 

Дейност 2: Изготвяне на технически паспорти. 

Техническият паспорт е част от строителните книжа на строежа. 

В изпълнение на изискванията на чл. 176а и 1766, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006г. 

за техническите паспорти на строежите Изпълнителят ще изготви технически паспорти за 

всички обекти. Във връзка с изискванията на чл. 4, ал. 1 от наредбата, техническите 

паспорти на всички обекти и подобекти от строежа трябва да обхващат следните части: 

• част А "Основни характеристики на строежа"; 

• част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти"; 

• част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация"; 

В техническият паспорт на строежа ще се определят сроковете за извършване на основните 

и текущите ремонти и ще се съдържат данни за всички издадени сертификати на строежа 

изискващи се от други нормативни актове. 

Изпълнителят ще представи на Възложителя техническия паспорт, описан в настоящата 

точка в 2 (два) оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител. 

Възложителят предоставя заверено копие от техническия паспорт на Агенция по геодезия, 

картография и кадастър. 

Дейност 3: Отчитане хода на изпълнение на извършените СМР: Информирането 

на Възложителя е от съществено значение за постигане на поставените резултати от 

проекта. Изискванията за обхвата на необходимите отчети и доклади са изчерпателно 

описани в раздел V - Технически спецификации, т. 6 - „Отчети и доклади". Ще бъдат 

изготвени: Първоначален доклад и Месечни доклади за напредъка на изпълнявания 

инвестиционен проект. Освен това ще бъдат изготвени План за осигуряване на качеството, 

обхващаш дейностите на Консултанта и план за управление на рисковете, в който ще се 

обхванат всички възможни рискове, които могат да се появят при изпълнението на проекта 

до въвеждане в експлоатация, както и начините за тяхното преодоляване. Консултантът ще 

се придържа стриктно към изискванията на Възложителя за съдържанието и времевата 

рамка на изготвяне на докладите. 

Дейност 4. Координация на строителния процес до въвеждането на обекта в 

експлоатация: Изпълнение на функциите на цялостен контрол по изпълнението на 

договора за строителство от името на Възложителя, което се изразява най-общо, без да се 

ограничава, в: проверява, издава становища, издава одобрения за изготвените графиците на 

изпълнителя, финансовите планове; контролира ежедневно процеса на изпълнение; изготвя 

актове за плащане на изпълнителя; издава съгласия за извършване на доставки и др. 

необходими операции; издава указания и предложения, необходими и законосъобразни за 

управление на процеса на изпълнение; издава разпореждания и др. 

Дейност 5. Проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни 

продукти, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в 

съответствие с изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите 

изисквания към продуктите: Персоналът на Консултанта по време на времетраенето на 

договора ще извършва оценяване на доставените материали за тяхното съответствие с 

одобрените инвестиционни проекти, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати 
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и протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и 

съответствието им с нормите на безопасност; 

Дейност 6. Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, 

предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството 

и законовите разпоредби. 

2. Описание на документацията, която следва да бъде изготвена: 

2.1. Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила 

разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1). 

2.2. Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна 

линия и ниво (Приложение № 2 и 2а). - С него "стартира" строителството и датата на 

съставянето му се смята за начало на строежа, а когато такъв акт не се изисква за строежа - 

датата на заверка на заповедната книга. За да бъде издаден този протокол, лицето, което 

упражнява строителен надзор, или техническия ръководител (за строежите от пета 

категория) следва да подаде искане в общината 7 дни преди съставянето му. Протоколът се 

състои от три раздела, като се съхранява безсрочно в архива на издалия разрешението за 

строеж административен орган. 

2.3. Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на 

застрояването (Приложение № 3) - Констативният акт се съставя от длъжностно лице от 

общинската (районната) администрация по искане на лицето, упражняващо строителен 

надзор (техническия ръководител за строежите пета категория). След проверка на строежа 

длъжностното лице установява с акта, че СМР по фундаментите на строежа са завършени, 

строежът (не) съответства на издадените строителни книжа и (не) са допуснати отклонения 

(ако има такива се описва какви са те), както и дали подробният устройствен план (не) е 

приложен по отношение на застрояването. 

2.4. Заповедна книга на строежа (Приложение № 4) - Тя се поддържа от лицето, 

упражняващо строителен надзор (техническия ръководител за строежите пета категория). 

В нея се съдържат данни относно: местоположението и наименованието на строежа; 

участниците в строителния процес (имена, ЕГН, адреси и телефони, номер на диплома, 

данни за юридическите лица и лицата, които ги представляват, в т.ч. съдебна регистрация, 

данъчен номер и БУЛСТАТ); всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на 

строежа, издадени от компетентните органи, както и несъществените изменения на 

одобрените проекти. 

2.5. Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен 

проект и даване на основен репер (геодезически знак, който служи като изходна точка при 

измервания, нивелиране или нанасяне на точки и линии от план на местността.) на строежа 

(Приложение N9 5). 

2.6. Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни 
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работи (Приложение № 6). - Съставителите извършват оглед на земната основа в 

извършения изкоп и могат да предпишат мерки в случаи на отклонения от проектната 

документация, вкл. спиране на строителството при необходимост от друго проектно 

разрешение. 

2.7. Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи 

на строителната конструкция (Приложение № 7) - Съставителите извършват преглед на 

строителната конструкция по нива и елементи и установяват извършените СМР в 

съответствие с работните проекти. 

2.8. Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за 

монтаж на конструкции, машини и съоръжения (Приложение № 8) - С него се установяват 

извършените фундаменти и се предават на изпълнителя на монтажните работи за 

извършване на монтаж на описаните в акта конструкции, машини и съоръжения. 

2.9. Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (Приложение № 9) - С него 

се описват машините и съоръженията, които възложителят предава на изпълнителя на 

монтажните работи (брой, състояние, наличие на счупвания, дефекти, пукнатини, повреди, 

документацията към тях и др.) 

2.10. Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството 

(Приложение № 10) - Основания за спиране на строителството са: искания за изменения в 

проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне 

доставката на машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки условия; смяна 

възложител, строител и лице, упражняващо строителен надзор или по друга причина. В 

акта се посочват точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове СМР, за 

доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които подлежат 

на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и пространствената 

устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите допълнителни проекти, 

експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите материали и 

съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, както и др. 

изисквания и мерки за замразяване на строителството. 

2.11. Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи 

при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и 

предвидените в т. 10 други случаи (Приложение № 11) - След отстраняване на причините, 

довели до спиране на строителството с него се установява състоянието на строежа 

(изпълнените СМР, наличните инвентар, съоръжения, материали и др., извършените 

работи, които подлежат на събаряне и ремонт и др. констатации и изисквания към 

строежа) преди продължаване на СМР. 

2.12. Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи 

на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Приложение № 

12) - Той съдържа данни за всички извършени строителни и монтажни работи (скрити 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

122 

 

работи), чието количество и качество по-късно не може да бъде установено при 

закриването им с последващите технологични операции, процеси, работи. 

2.13. Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др. 

(Приложение № 13) - Той съдържа описание на причинените щети, напр. при наводнение, 

на строежа и строителната площадка и както и необходимите СМР за възстановяването им. 

2.14. Акт за приемане на конструкцията (Приложение № 14) - Този акт съдържа 

констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от съставената 

предходна документация и се съставя след като е завършен "грубият строеж" (изпълнени 

са ограждащите стени и покривът на сградата/постройката, без или с различна степен на 

изпълнени довършителни работи). С него се удостоверява, че конструкцията е годна да 

понесе всички предвидени по проект натоварвания при експлоатация и се разрешава 

изпълнението на довършителни СМР. 

2.15. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 

15) - След завършване на строежа с него се извършва предаването на строежа и 

строителната документация от строителя на възложителя. Съдържа описание на цялата 

документация, съставена по време на строителния процес; доказателства, че строежът е 

изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, въз основа на които съставителите 

установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него; данните от огледа 

на място и околното пространство - възстановени ли са в състоянието преди започване на 

строежа, описание на неизвършените работи, които до подаване на искане за издаване на 

разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат 

отстранени. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, 

упражняващо строителен надзор (той се представя пред Държавната приемателна комисия 

при издаване на разрешение за ползване). 

2.16. Акт № 16 - разрешение за ползване на строеж. 

2.17. Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Приложение 

№ 17) - Извършената експлоатационна проба от специално назначена от възложителя 

комисия има за цел да установи дали строежът има отклонения от изискванията за 

безопасност на сградата, хигиенните норми, опазването на околната среда, пожарната 

безопасност и т.н. Най-общо казано се извършват технически натоварвания и се изпробват 

ОВК инсталациите в сградата (отопление, вентилация, климатизация). 

2.18. Съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 от 31.07.2003г., но необходими 

актове, протоколи и други документи за контрол и приемане на строителни и монтажни 

работи при изпълнение на строежа, съгласно изискванията на действащата нормативна 

уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, както и указания на 

производители за изпълнение и сертифициране на определени видове СМР и оборудване. 

Последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка - 

Предмет на договора за обществената поръчка е предоставянето на услуги, свързани с 

упражняването на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията 

(„ЗУТ") и нормативните актове по неговото приложение, наричани за краткост „Услугите". 
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3.1. Анализ на изходната ситуация - Проверява се за налични одобрена проектна 

документация, и/или издадено Разрешение за строеж на обекта, и/или сключени договори с 

изпълнители на СМР, и/или сключени договори за авторски надзор и др. Необходими 

документи.След издаденото Разрешение за строеж, евентуални изменения в одобрения 

инвестиционен проект се допускат по искане на Възложителя, придружено от нотариално 

заверено съгласие на заинтересованите лица, въз основа на одобрен инвестиционен проект 

към издаденото Разрешение за стоеж. Тези изменения се отразяват с Заповед към 

издаденото Разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им. 

3.2. Начално (стартово) съвещание с Изпълнителя на СМР - Началното (стартово) 

съвещание ще бъде проведено с Изпълнителя възможно най-рано след като Изпълнителят 

получи уведомление, посочващо „Началната Дата". 

Основната цел на стартовото съвещание е да се установят формалните процедури и да се 

определят ролите и отговорностите на участващите страни. Специалните теми и въпроси, 

които обикновено се включват в това стартово съвещание са персонал по договора, 

комуникации , екип и т.н. 

3.3. Преди започване на строителството на конкретният обект лицето, упражняващо 

строителен надзор подава искане в съответната администрация за съставяне на протокол за 

откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво. 

3.4. Присъства и участва при откриване на строителната площадка. 

3.5. Съхранява препис от протокола за откриване на строителна линия и ниво. 

3.6. Осигурява присъствие на експертите си. 

3.7. Присъства на срещи/заседания между участниците в строителния процес, докладва 

за основни дейности от обекта, за които до момента е осъществен строителен надзор, 

докладва за съставени документи, актове, протоколи, докладва за възникнали проблеми и 

мерки за решаването им. 

3.8. Извършва проверки и установява съответствието на строежа с одобрените 

инвестиционни проекти, разрешение за строеж и протокол за определяне на строителна 

линия и ниво при достигането на проектни нива изкоп, цокъл, корниз и било и т.н., като 

при необходимост осигурява присъствието на инженер-геолог. 

3.9. Отразява резултата от извършените проверки по горната точка в необходимия 

протокол. 

3.10. След завършването на СМР по фундаментите на строежа отправя искане до 

съответната администрация за извършване на проверка за съответствие на строежа с 

издадените строителни книжа и че ПУП е приложен, чрез подписване на съответния акт. 

3.11. При установяване на съществени отклонения по горната точка строителството се 

спира чрез заповед, която се вписва в заповедната книга. 

3.12. Лицето упражняващо строителен надзор подписва всички актове и протоколи 

съставяни по време на строителството, съгласно Наредба 3 от 31.07.2003г. за съставяне на 
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актове и протоколи по време на строителството. 

3.13. Проверява и подписва акт19 и сметки обр.22. 

3.14. Съгласува с възложителя всяко свое решение/предписание относно промени в КСС. 

3.15. Контролира съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с 

одобрените строителни книжа и количествени сметки и следи за хода на изпълнение на 

строителството съгласно графика на строителя. 

3.16. Контролира реално извършените видове и количества строителни работи и подготвя 

съответните актове. 

3.17. Упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството в пълния обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

3.18. Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектантите, строителя и възложителя 

възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството  

3.19. Контролира качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с 

действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност. 

3.20. Издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са 

задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. 

Възражения срещу тези предписания могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на 

Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството 

се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол 

издават задължителни указания. 

3.21. При нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява регионалната 

дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на 

нарушението. 

3.22. Осъществява проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни 

продукти с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по 

чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията и съответствие с изискванията, 

определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-

1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите 

на Република България. 

3.23. Извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежа в 

експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на 

изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на 

строителството, както и други дейности - предмет на договори, имащи отношение към 

извършването на строителството на обекта. 

3.24. Заверява заедно с възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски 
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надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна", 

екзекутивната документация съгласно изискванията на чл.175, ал.2 от Закона за устройство 

на територията, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените 

строителни и монтажни работи, и носи отговорност за правилното й окомплектоване. На 

заверка подлежат поне по 4 (четири) пълни комплекта екзекутивна документация за 

строежа. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа. 

3.25. Участва след завършване на строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя 

в съставянето на констативен акт, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен 

съобразно одобрения/те инвестиционен/ни проект/и, заверената екзекутивна 

документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на 

територията и условията на сключения договор. 

3.26. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички 

писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното 

изпълнение и по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за 

строежа в срока съгласно договора за изпълнение в 3 (три) оригинални екземпляра на 

хартиен носител и в 2 (два) екземпляра на електронен носител;  

3.27. Съставя в срока съгласно договора за изпълнение технически паспорт за строежа 

след завършване на строителството, преди издаване на разрешение за ползване, при 

спазване на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 

строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Не се 

съставят технически паспорти за строежите по глава трета, раздел VII и VIII от Закона за 

устройство на територията. 

3.28. Извършва съвместно със строителя необходимите действия за получаване на 

становища от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на 

строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация. 

3.29. Извършва от името на възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта 

в експлоатация до получаване на разрешение за ползване. 

3.30. Лицето осъществяващо строителен надзор контролира и носи отговорност за: 

- Законосъобразно започване, изпълнение и завършване на строежа; 

- Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; 

- Спиране на строежа, ако се изпълняват при условията на чл.224, ал.1 и чл.225, ал.2 

от Закона за устройство на територията и в нарушение на изискванията на чл. 169, 

ал.1 и 3 от същия закон; 

- Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството; 

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;  

- Щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и 
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солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на 

техническите правила и нормативи и одобрения/те проект/и. Отговорността по 

договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове 

в строителството. 

II. Организация на експертите в екипа, описание как се разпределят отговорностите 

по изпълнение на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт 

са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини 

за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на 

реализация на проекта: 

1. Организация на експертите в екипа: 

Един от ключовите въпроси за постигане на ефективна организация за изпълнение на 

договора е ясно и точно разпределение на задълженията и отговорностите в рамките на 

екипа, чрез разпределяне на отговорностите и делегиране на правомощия по конкретни 

задачи в съответствие с изискванията на Възложителя. Въпреки, че основната отговорност 

е на Ръководител екип, той има възможност да делегира част от властта си на различни 

членове на екипа. Разпределението на правомощията следва да бъде направено с ясна 

йерархична структура, начин на докладване и нива на отговорности и области на 

овластяване. 

Екипът ще бъде организиран, следвайки следните принципи: 

- Ясно разграничаване на задълженията и отговорностите на всеки експерт в екипа; 

- С цел оптимизиране разпределението на задачите между членовете на екипа и ефективно 

използване на ресурсите ще бъде извършено очертаване функциите, отговорностите и 

правомощията за всеки член на екипа; ще бъдат зададени специфични процедури за 

проверка и сертифициране, за контрол на качеството, за контрол на безопасността и 

здравето, инструкции за регистриране и отчитане, и координация на екипа с трети страни. 

2. Описание как се разпределят отговорностите по изпълнение на дейностите: 

За конкретната обособена позиция екипът на строителният надзор ще разполага със 

следните експерти със съответните задължения и отговорности: 

Експерт 1 - Ръководител екип - Ръководителят на екипа ще организира извършването на 

работите и услугите във връзка със Строежа от страна на Консултанта и ще бъде в пряка 

връзка с Възложителя по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на 

Консултанта по този Договор. Ръководителят на екипа ще извършва дейностите по 

договора и ще бъде на строежа съгласно необходимостта от неговото присъствие при 

изпълнение на задълженията му по договора и изискванията за ежедневен контрол. 

Имайки предвид сложността на проекта и различните участници, привлечени към него, 

Ръководителят на екипа ще бъде на разположение на проекта и ще отговаря основно за 

установяването на ясен и ефективен канал за комуникация с Възложителя и всички други 

заинтересовани страни, за да се гарантира безпроблемното реализиране на проекта на 

място с цялата съответстваща инфраструктура. Изпълнителят предвижда този експерт да 

присъства непрекъснато на обекта по време на целия строителен период. 

Общата ключовата роля на Ръководителят на екипа е да гарантира, че: 

- Подходът, възприет от екипа ни е в съответствие с целите на Възложителя;  
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- Постигане стойност за вложените инвестиции, когато това е възможно; 

- Членовете на екипа и персонала поддържат връзка с Възложителя и всички 

страни комуникират своевременно помежду си; 

- Възложителят се информира редовно за напредъка и по някои въпроси, които 

възникват в хода на изпълнение проекта, в допълнение към представянето на 

докладите в съответствие с графика, посочен в техническото задание. 

Специфичните задачи на Ръководителят на екипа включват следното: 

- Административно управление на договора за услуги; 

- Установяване на процедури за контрол и изпълнение на договора; 

- Представяне на докладите по Договора за услуги; 

- Представляване на Консултанта пред Възложителя, включително издаването на фактури 

и осъществяването на одит; 

- Гарантиране, че всички строителни дейности са осъществени в съответствие с 

разпоредбите на Договора и в пълно съответствие с всички приложими регламенти на 

Европейския съюз и българските политики, законодателство, правила и нормативна 

уредба, които са в сила; 

- Информиране и консултиране на Клиента по всички въпроси, свързани с изпълнението на 

договора и изпълнение на строителните работи, включително, но не само за контрол на 

качеството, напредък на строителните работи, проблеми по изпълнението, разрешаване на 

спорове, и т.н.; 

- Наблюдение и координация на всички дейности, предвидени по този проект, и по-

специално дейността на консултанта, както и да координира и контролира дейността и 

приноса на експертите. 

Ръководителят на екипа може да делегира някои от своите правомощия по договора на 

екипа си, след координация с директора на проекта, за да се гарантира устойчивостта на 

резултата от действията му. 

Задължения на Ръководителя на екипа 

- Носи пълна отговорност и ръководи целия екип на строителния надзор за 

конкретния обект 

- Отговаря за изпълнението на дейностите съгласно утвърдените графици и програми 

- Организира първоначална среща с всички заинтересовани страни, участници в 

реализацията на проекта 

- Изработва график за разпределение на персонала, съобразен с Линейните 

календарни планове на различните обекти и видовете СМР, които ще се извършват и 

график за изпълнение на договора, произтичащ от задълженията му по договор 

- Изготвя поименни Длъжностни характеристики за всеки експерт, които ще 

включват задачите, които ще изпълнява, отговорностите, които ще поема Контролни 

функции върху работата на експертите Определя необходимостта от допълнително 

кадрово подсигуряване 

- Организира цялата необходима логистика за ефективно и продуктивно участие на 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

128 

 

експертите в проекта 

- Обезпечава екипа с цялата проектна и друга документация, необходима за 

изпълнение на задълженията на експертите 

- Изготвя графици за срещи и мониторинг 

- Упражнява контрол на плана за изпълнение на качеството  

- Представлява екипа на консултанта пред държавните и контролни органи 

- Координира всички дейности по изпълнението на създадената организация на 

работа на екипа на консултанта  

- Контрол по законосъобразно започване и изпълнение на строежа  

- Контрол по съставяне на актове и протоколи по време на строителството  

- Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения проект  

- Съблюдава спазването на условията за безопасен труд и опазване на околната среда 

- Участва в окомплектоване на досието на строежа и в изготвянето на окончателен 

доклад за годността на строежа за свикване на Държавна приемателна комисия и 

издаване на Разрешение за ползва и Технически паспорти 

Отговорности на Ръководителя на екипа: 

- Цялата отговорност по изпълнението на Договора с Възложителя  

- Цялата отговорност по координация на строителния процес от започване на 

строителството до въвеждането му в експлоатация  

- Законосъобразно изпълнение на строежа 

- Отговаря за спиране на строителството във всички случаи предвидени в ЗУТ, като 

изпълнява уведомителни процедури по законоустановения ред  

- Отговаря за окомплектоването на строителното досие на обекта с всички 

необходими документи - актове и протоколи по време на строителството, сертификати, 

контролни измервания и др. 

Експерт 2 - Експерт по част „Геодезия" 

Задължения на експерт Геодезия 

- Да дава строителна линия и ниво, да извършва проверка на контролните нива, да 

участва при трасиране на съоръжения, да дава становища по въпроси, касаещи част 

„Геодезия". Да участва в проверка на актове, изготвяне на плащания за строителството, да 

участва в срещи и изготвяне на доклади  

- Контролиране законосъобразно започване на строежа  

- Осъществяване на цялостен контрол при изпълнение на част „Геодезия" 

- Проверка на съставените актове и протоколи по време на строителството 

- Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения проект 

-  Осъществява пряка комуникация с проектантите по част „Геодезия" 

- Подготвяне на необходимата информация за изготвяне на изискуемите доклади по 

договора 
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- Заверка по установения ред на екзекутивната документация 

- Съблюдава спазването на условията за безопасен труд и опазване на околната среда 

- Участва в окомплектоване на досието на строежа и в изготвянето на окончателен 

доклад за годността на строежа за свикване на Държавна приемателна комисия и 

издаване на Разрешение за ползва и Технически паспорти. 

Отговорности на експерт Геодезия 

- Цялата отговорност по спазване на одобрения проект по част „Геодезия"  

- Законосъобразно изпълнение на строежа 

- Отговаря за спиране на строителството във всички случаи предвидени в ЗУТ, като 

изпълнява уведомителни процедури по законоустановения ред  

- Отговаря за окомплектоването на строителното досие на обекта с всички 

необходими документи - актове и протоколи по време на строителството, 

сертификати, контролни измервания и др. 

Експерт 3 - Експерт по част „Конструктивна" 

Задължения на експерт по част Конструктивна 

- Контрол по изпълнението на строителни работи по част „Конструктивна". 

- Да участва в проверка на актове, изготвяне на плащания за строителството, да участва в 

срещи и изготвяне на доклади  

- Контролиране законосъобразно започване на строежа 

- Осъществяване на цялостен контрол при изпълнение на част „Конструктивна"  

- Проверка на съставените актове и протоколи по време на строителството  

- Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения проект  

- Осъществява пряка комуникация с проектантите по част „Конструктивна"  

- Подготвяне на необходимата информация за изготвяне на изискуемите доклади по 

договора 

- Заверка по установения ред на екзекутивната документация 

- Съблюдава спазването на условията за безопасен труд и опазване на околната среда 

- Участва в окомплектоване на досието на строежа и в изготвянето на окончателен доклад 

за годността на строежа за свикване на Държавна приемателна комисия и издаване на 

Разрешение за ползва и Технически паспорти. 

Експерт 3 - Експерт по част „Конструктивна" 

Отговорности на експерт по част Конструктивна 

- Цялата отговорност по спазване на одобрения проект по част „Конструктивна" 

- Законосъобразно изпълнение на строежа 

- Отговаря за спиране на строителството във всички случаи предвидени в ЗУТ, като 

изпълнява уведомителни процедури по законоустановения ред  

- Отговаря за окомплектоването на строителното досие на обекта с всички 

необходими документи - актове и протоколи по време на строителството, сертификати, 

контролни измервания и др. 

Експерт 4 - Експерт по част „Архитектура" 
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Задължения на експерт по част Архитектурна 

- Контрол по изпълнението на строителни работи по част „Архитектура". 

- Да участва в проверка на актове, изготвяне на плащания за строителството, да участва в 

срещи и изготвяне на доклади  

- Контролиране законосъобразно започване на строежа  

- Осъществяване на цялостен контрол при изпълнение на част „Архитектура"  

- Проверка на съставените актове и протоколи по време на строителството  

- Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения проект  

- Осъществява пряка комуникация с проектантите по част „Архитектура"  

- Подготвяне на необходимата информация за изготвяне на изискуемите доклади по 

договора 

- Заверка по установения ред на екзекутивната документация 

- Съблюдава спазването на условията за безопасен труд и опазване на околната среда 

- Участва в окомплектоване на досието на строежа и в изготвянето на окончателен доклад 

за годността на строежа за свикване на Държавна приемателна комисия и издаване на 

Разрешение за ползва и Технически паспорти 

Отговорности на Експерт по част „Архитектура" 

- Цялата отговорност по спазване на одобрения проект по част „Архитектура"  

- Законосъобразно изпълнение на строежа 

- Отговаря за спиране на строителството във всички случаи предвидени в ЗУТ, като 

изпълнява уведомителни процедури по законоустановения ред  

- Отговаря за окомплектоването на строителното досие на обекта с всички необходими 

документи - актове и протоколи по време на строителството, сертификати, контролни 

измервания и др. 

Експерт 5 - Експерт по част „Електро" 

Задължения на Експерт по част „Електро"- Контрол по изпълнението на 

строителни работи по част „Електро".; Да участва в проверка на актове, изготвяне на 

плащания за строителството, да участва в срещи и изготвяне на доклади Контролиране 

законосъобразно започване на строежа; Осъществяване на цялостен контрол при 

изпълнение на част „Електро"; Проверка на съставените актове и протоколи по време на 

строителството; Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения проект; 

Осъществява пряка комуникация с проектантите по част „Електро"; Подготвяне на 

необходимата информация за изготвяне на изискуемите доклади по договора;  Заверка по 

установения ред на екзекутивната документация; Съблюдава спазването на условията за 

безопасен труд и опазване на околната среда; Участва в окомплектоване на досието на 

строежа и в изготвянето на окончателен доклад за годността на строежа за свикване на 

Държавна приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползва и Технически 

паспорти. 

Отговорности на Експерт по част „Електро" - Цялата отговорност по спазване на 

одобрения проект по част „Електро"; Законосъобразно изпълнение на строежа; Отговаря за 

спиране на строителството във всички случаи предвидени в ЗУТ, като изпълнява 

уведомителни процедури по законоустановения ред; Отговаря за окомплектоването на 

строителното досие на обекта с всички необходими документи - актове и протоколи по 
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време на строителството, сертификати, контролни измервания и др. 

Експерт 6 - Експерт по част „ВиК" 

Задължения на Експерт по част „ВиК" - Контрол по изпълнението на строителни работи 

по част „ВиК"; Да участва в проверка на актове, изготвяне на плащания за строителството, 

да участва в срещи и изготвяне на доклади; Контролиране законосъобразно започване на 

строежа; Осъществяване на цялостен контрол при изпълнение на част „ВиК"; Проверка на 

съставените актове и протоколи по време на строителството;  Съблюдава изпълнението на 

строежа да е съобразно одобрения проект Осъществява пряка комуникация с проектантите 

по част „ВиК"; Подготвяне на необходимата информация за изготвяне на изискуемите 

доклади по договора; Заверка по установения ред на екзекутивната документация; 

Съблюдава спазването на условията за безопасен труд и опазване на околната среда; 

Участва в окомплектоване на досието на строежа и в изготвянето на окончателен доклад за 

годността на строежа за свикване на Държавна приемателна комисия и издаване на 

Разрешение за ползва и Технически паспорти. 

Отговорности на Експерт по част „ВиК" - Цялата отговорност по спазване на одобрения 

проект по част „ВиК"; Законосъобразно изпълнение на строежа; Отговаря за спиране на 

строителството във всички случаи предвидени в ЗУТ, като изпълнява уведомителни 

процедури по законоустановения ред; Отговаря за окомплектоването на строителното 

досие на обекта с всички необходими документи - актове и протоколи по време на 

строителството, сертификати, контролни измервания и др. 

Експерт 7 - Експерт по част „ОВиК" 

Задължения на Експерт по част „ОВиК"- Контрол по изпълнението на строителни 

работи по част „ОВиК"; Да участва в проверка на актове, изготвяне на плащания за 

строителството, да участва в срещи и изготвяне на доклади; Контролиране 

законосъобразно започване на строежа; Осъществяване на цялостен контрол при 

изпълнение на част „ОВиК"; Проверка на съставените актове и протоколи по време на 

строителството Съблюдава изпълнението на строежа да е съобразно одобрения проект 

Осъществява пряка комуникация с проектантите по част „ОВиК"; Подготвяне на 

необходимата информация за изготвяне на изискуемите доклади по договора; Заверка по 

установения ред на екзекутивната документация; Съблюдава спазването на условията за 

безопасен труд и опазване на околната среда; Участва в окомплектоване на досието на 

строежа и в изготвянето на окончателен доклад за годността на строежа за свикване на 

Държавна приемателна комисия и издаване на Разрешение за ползва и Технически 

паспорти. 

Отговорности на Експерт по част „ОВиК" 

Цялата отговорност по спазване на одобрения проект по част „ОВиК"; Законосъобразно 

изпълнение на строежа; Отговаря за спиране на строителството във всички случаи 

предвидени в ЗУТ, като изпълнява уведомителни процедури по законоустановения ред;  

Отговаря за окомплектоването на строителното досие на обекта с всички необходими 

документи - актове и протоколи по време на строителството, сертификати, контролни 

измервания и др. 

Експерт 6 - Експерт по част „План по безопастност и здраве" 

Задължения - Контрол върху спазване на изискванията за здравословни и безопасни 
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условия на труд в строителството; Осъществява функции на координатор по безопасност и 

здраве; Отговорности на Експерт по част „План по безопасност и здраве"; Цялата 

отговорност по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в 

строителството; Да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строително - монтажни работи 

Експерт 7 - Инженер Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за 

съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания 

за безопасност - Задължения и отговорности - Контрол на вложените материали в 

съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;Контрол на монтираното 

оборудване в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към 

продуктите и подзаконовите нормативни актове по неговата прилагане; 

Контрол по спазване на технологията за изпълнение видовете строително - монтажни 

работи; 

Експерт 8 - Инженер по част „Управление на отпадъците" със следните основни 

задължения и отговорности: - Периодични проверки на изпълнителя, особено що се отнася 

до изпълнение на изискванията за селективно разрушаване и разделно събиране и 

съхраняване на СО по начин осигуряващ тяхното рециклиране; Периодични проверки на 

данните за количествата на СС; Периодични проверки на отчетността (съгласно 

изискванията на Наредбата) и особено съхранение на документи, с които се доказва 

изпълнението на целите за рециклиране и влагане; Проверка на редовността на 

разрешителните документи на лицата извършващи дейности с отпадъци; 

Експерт 9 - Експерт по част „ПБ" със следните основни задължения и отговорности: 

- Да съблюдава спазването на НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и 

нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. 

3.Начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса: 

КОМУНИКАЦИЯ, ЛИНИИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, ЙЕРАРХИЯ – представени 

схематично. 

За осъществяване на адекватна и бърза комуникация отговорност носи Ръководителят на 

екипа. Членовете на екипа от специалисти, ангажирани в изпълнението на поръчката 
комуникират помежду си и докладват на Ръководителя на екипа. 

Ръководителят на екипа осъществява връзка както между отделните членове на екипа, така 

и между отделните участници в строителния процес. 

ЙЕРАРХИЯ 

Ръководителят на екипа има пълни правомощия над останалата част от екипа. 

Основните функции на Управителя на фирмата се определят като следва: - Подписване на 

договор за изпълнение на обществената поръчка и всеки друг акт и декларация към него; 

Подписване на документи свързани с изпълнението на договора; Упълномощаване на 

трети страни по силата на своите изключителни правомощия Вземане на стратегически 

решения 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА. 

Изпълнението проекта започва след получаване на възлагателно писмо от Възложителя, 
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придружено от цялата актуална информация свързана с обектите. Предаването се 

извършва чрез приемо-предавателни протоколи. 

Установените липсващи документи или информация, която е от значение за реализиране 

на задълженията на Консултанта ще се изискват от последния по официален начин от 

Възложителя. 

По същия ред Консултанта ще получава или изисква информация и от другите участници в 

строителния процес - Изпълнител, Проектант, други Консултанти. 

III. Концепция за организация на персонала, при която са налични следните 

обстоятелства за изпълнение на поръчката: 

1. Организационни решения и отговорности на екипа за непрекъснат постоянен 

текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи. 

При осъществяване на непрекъснат контрол върху количеството и качеството на 

извършените СМР, персонала на консултанта ще има следните задължения: 

- да следи за последователноста на изпълнение на видовете работи и съответствието им с 

одобрените инвестиционни проекти; 

- да изисква от Изпълнителите на СМР да създават и водят ежедневно дневниците на 

обектите, включващи информация за работещата техника, персонал и обстоятелства, 

включително открити и причинени аварии на обектите; 

- да изисква от Изпълнителите на СМР подробен оглед за установяване на съответствието 

на извършеното строителство с издадените строителни книжа; 

- да разрешава бетониране и монтажи, само след приемане на изпълненото строителство 

със съставените за това актове и протоколи съгласно Наредба № 3; 

- да изисква от Изпълнителите на СМР представяне на подробни методи за изпълнение на 

по-важните строителни и инсталационни работи, както и обхватът им, преди тяхното 

започване; 

- да определи правилата за контрол на измерването на извършените СМР; 

- да одобри програмата на Изпълнителите на СМР за провеждане на всички тестове и 

изпитвания на завършеното строителство; 

- да проверява протоколите от изпитване на изпълненото строителство; 

- да изисква Сертификата за акредитация на съответната изпитвателна лаборатория; 

- да сигнализира своевременно Възложителя при некачествено изпълнение на СМР и да 

предприемем необходимите действия за отстраняването им; 

- да контролира изпълнението на възстановителните работи при завършване на 

строителството и т.н. 

В изпълнение на задълженията си по договора, персонала на Консултантът ще 

осъществява контрол на строителния процес до въвеждане на обектите в експлоатация, 

която включва: 

- Изготвяне на протоколи от работни срещи с участниците в строителството: Отговорни 

експерти: Ръководител екип; 

Необходим ресурс: Работни срещи с участниците в строителството, Одобрена строителна 

документация, 

• Контролиране на изпълнението на СМР, като дава мотивирани писмени указания на 

изпълнителя по Договора за СМР да забави началото или хода на изпълнение на СМР, 
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както и да спре строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат 

осигурени оптимални условия за качественото изпълнение на Строежа: 

Отговорни експерти: Ръководител екип,; 

Необходим ресурс: Работна комуникация, Договорна документация, Одобрена строителна 

документация, 

• След като предварително уведоми Възложителя, да поиска отстраняване в 3- дневен 

срок от направеното искане, на служител или работник на изпълнителя по Договора за 

СМР от Строителната площадка, който се държи недисциплинирано, проявява 

некомпетентност или небрежност при изпълнение на задълженията си; 

Отговорни експерти: Ръководител екип,; 

Необходим ресурс: Комуникация между Възложител, Изпълнител и Консултант, 

• Да наблюдава, контролира и отчита статуса на физическия напредък на 

изпълнението на договора за строителство, в съответствие с изготвената от Изпълнителя на 

строителния договор програма за изпълнение и да препоръчва всякакви действия, които са 

необходими за спазване на заложените срокове: 

Отговорни експерти: Ръководител екип,; 

Необходим ресурс: Комуникация между Възложител, Изпълнител и Консултант, 

Договорна документация, График на Изпълнителя, 

• Да следи за поддържане на валидността и коректността на застраховките, които 

изисква Възложителя, съгласно договора за строителство и приложимото законодателство: 

Отговорни експерти: Ръководител екип,; 

Необходим ресурс: Комуникация между Възложител, Изпълнител и Консултант, 

Договорна документация, Документи (застраховки) на Изпълнителя, 

• Да следи за поддържане валидността на всички изискуеми гаранции, описани в 

договора за строителство. 

Отговорни експерти: Ръководител екип; 

Необходим ресурс: Комуникация между Възложител, Изпълнител и Консултант. 

2. Организационни решения и отговорности на екипа за непрекъснат постоянен 

текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия и тяхното 

съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, също и по отношение 

на ритмичността на тяхното доставяне, съхранение, влагане изпитване. 

Като консултант - строителен надзор екипът има отговорност да следи за влаганите 

строителни продукти и тяхното съответствие с предписанията на проектантите в 

одобрения инвестиционен проект. Този контрол се осъществява на място на строителната 

площадка. 

Изключителна голяма отговорност ще има и при съблюдаването върху качеството 

на влаганите строителни материали и съответствието им с техническите изисквания на 

проекта. 

В случай, че се установи различие в съответствието на материала, то незабавно ще 

се иска спиране на изпълнението до момента на изясняване на проблема. Възможността да 

се стигне до това обаче, е малко вероятна, тъй като всеки строителен материал, оборудване 
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и продукт, който ще се влага в обекта, ще бъде предварително съгласуван с Консултанта и 

Възложителя, и след одобрението му, Строителя ще може да направи съответната 

доставка. Изискването за предварително одобрение (съгласуване) е полезно за всички 

участници в строителния процес, по този начин се изключва вероятността, на обекта да не 

се допусне влагане на материали не съответстващи на техническите изисквания, 

спецификации и стандарти. Това е метод, който не позволява и на Строителя за извърши 

доставка/покупка на материал, който не е годен за използване. 

Контролът ще се осъществява и чрез представени от страна на доставчиците на 

Декларации за съответствие или други производствени документи, регламентирани по 

Закона за качеството и Наредбите към него. 

• Контрола на качеството на изпълнените СМР се осъществява чрез ежедневно 

приемане на СМР от специалистите от екипа на Консултанта и съставяне на необходимите 

актове и протоколи, които ги регистрират. 

• Като Консултант ежеседмично ще съставя доклад за изпълнените СМР, вложените 

материали и съставените документи на строежа, както и за възникналите проблеми и 

необходимостта от допълнителни действия. 

• Ръководителя на екипа ще обобщава проблемите и ще се предприемат коригиращи 

действия или съответните законови, ако се налага. 

• Месечно докладите се обобщават и ще се предоставят на Възложителя. 

3. Иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи 

дейностите по изпълнение на строителен надзор, които ще допринесат за 

изпълнението на строителния надзор при спазване на качеството на строителство. 

Консултантът ще определи експерти от своя страна, които ще отговарят за контрола на 

качеството и ще проучват предварително всички характеристики на предложения 

материал, ще следят за ритмичността на доставките и ще докладват за констатациите си 

пред целия екип на Консултанта и Възложителя, и след вземането на единодушно 

решение, ще бъде позволено на Строителя да достави съответното количество материали. 

Това е метод, който не позволява и на Строителя за извърши доставка/покупка на 

материал, който не е годен за използване. 

4. Иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, касаещи 

дейностите по изпълнение на строителен надзор, които ще допринесат за 

предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния 

процес. 

Някои основни рискове и грешки, които се идентифицират при изпълнение на проекти от 

подобен характер и, които биха могли да доведат до затруднения при изпълнение на 

задачите, са: 

• Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните 

компетентни органи/заинтересовани страни; 

• Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа за управление на 

проекта, създаден в рамките на общината; 

• Липса на информация или недостатъчна информация необходима за изпълнение на 
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задачите. 

• Забавяне или липса на финансиране; 

• Процедурата за избор на Изпълнители на строително-ремонтните работи няма да 

приключи едновременно с процедурата за избор на Консултант; 

• Промяна на законодателната рамка в строителния сектор по време на изпълнение на 

обекта; 

• Закъснение поради бездействие на Изпълнителя; 

• Закъснение поради необичайно неблагоприятни климатични условия по време на 

строителството. 

С цел минимизиране на риска за проявяване на гореописаните грешки, консултантът 

предлага мерки за управление на риска. 

За ефективното и качествено изпълнение на настоящата процедура са необходими 

следните основни предпоставки: 

• Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички 

заинтересовани страни, в рамките на проекта; 

• Своевременно извършване на плащанията към Консултанта и Изпълнителя на СМР 

при осигурено финансиране; 

• Осигурен пълен достъп на Консултанта до наличните данни, които са необходими 

за успешно изпълнение на задълженията му; 

• Консултантът ще има осигурен офис и обзавеждане, предоставени от Изпълнителя 

на СМР; 

• Изпълнителят и Консултантът имат свободен и своевременен достъп до всички 

строителни площадки и места, свързани с изпълнение на проекта; 

• изпълнение на строителните работи да се изпълняват съгласно предвидения график 

за дейностите с предвидените финансови средства; 

• В състава и отговорностите на страните, участващи в изпълнението на обекта, няма 

да настъпят съществени промени; 

• С цел минимизиране и предотвратяване на рискове за здравето и живота на 

участниците в строителството, Консултантът предлага контрол по прилагане на мерките за 

безопасност и здраве. 

• Съгласно одобреният «План за безопасност и здраве» за етапа на изпълнение на 

строежа, съгласно чл. 11 на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършването на строителни и монтажни работи, ние ще следим за 

осъществяването на изискванията за ЗБУТ и на плана за безопасност и здраве (ПБЗ) от 

Изпълнителите на СМР и техните служители, както и: 

• ще се изисква спазването на мерките по здравословни и безопасни условия на труд в 

строителството в съответствие с условията на Закона за здравословни и безопасни условия 

на труда, изм. и доп. ДВ бр.7 от 24.01.2012 г.; 
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• ще се следи за недопускане на увреждане на трети лица вследствие на 

строителството; 

• ще се изисква от строителя допускането на обекта само на подходящо 

квалифициран и екипиран персонал; 

• ще се следи за координацията между Изпълнителите на СМР, подизпълнителите и 

други на строителна площадка по отношение спазване изискванията за ЗБУТ с цел 

недопускане на трудови злополуки; 

• ще се следи за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с 

осъществяване на строителството; 

• ще се следи за наличие на инструкции и предупредителни табели на обекта; 

• ще се следи за воденето на началния и ежедневен инструктаж за всички лица 

работещи и посещаващи строителната площадка; 

• ще се следи за поставянето на всички необходими предпазни огради и парапети, 

обезопасяване на изкопи и др.; 

• ще се следи за използването на лични предпазни средства от всички лица работещи 

и посещаващи строителната площадка  

5. Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и 

начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на 

качествено изпълнение на поръчката. 

С цел изпълнение на задълженията на консултанта е необходимо да бъде приложена 

стройна схема за контрол и мониторинг на персонала, ангажиран с изпълнението на 

поръчката. 

Начини на взаимодействие между екипа от експерти и процедури по комуникация - 

Официалната кореспонденция между участниците в строителния процес следва да се 

осъществява в писмена форма, с препоръчана поща, факс или в деловодството на адресата. 

Ежедневната работна кореспонденция може да се осъществява по факс, електронна поща, 

деловодство на адресата и/или заповедната книга на строежа. 

Комуникацията с контролните институции ще се осъществява чрез: 

- Писмена кореспонденция, заведена в деловодството; 

- Кореспонденция па факс; 

- Кореспонденция по електронна поща; 

- Работни срещи за презентиране на проектите и решенията; 

- Всички други допустими действия съгласна Административно — процесуалния кодекс; 

- Организационни решения и отговорности на екипа за непрекъснат постоянен текущ 

контрол и наблюдение върху извършваните СМР.Договорна документация, Документи 

(гаранции) на Изпълнителя. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

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

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

възложителя. 
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Участникът е представил предвижданията си за система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка, в следния обхват: Техническото предложение на участника 

включва изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, 

съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание 

(самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните 

дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от 

периода за изпълнение на строителния надзор с посочване на концепция за организация на 

експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на договора.  

Участникът е представил подробно описание на своята визия за изпълнение на поръчката, 

като е направил подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката, както 

и на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, е в 

съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност 

съгласно техническото задание и приложенията към тях, по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите. Предложената Организация 

за изпълнение обосновават сроковете за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.  

Техническото предложение отговаря на посочените от възложителя конфигурации от 

компоненти, подлежащи на оценка съгласно утвърдената методика за оценка на офертите.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

участникът е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и е предложил ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумна степен на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

2.2.4. "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:  
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Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническото задание и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, в което са описани 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

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

труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

I. ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТА 

Участникът е представил описание на съществуващото състояние на сградата, 

предвидените за изпълнение строителни дейности включително: предвидените 

енергоспестяващи мерки, ремонтни дейности по различните части, благоустрояване на 

имота, осигуряване на достъпна среда и т.н. 

В 30 точки участникът е описал задълженията и отговорностите, при предоставянето на 

услугите, свързани с упражняването на строителен надзор по смисъла на Закона за 

устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение. 

II. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  

Консултантът трябва да осигури изпълнението на проекта в рамките на договореният срок 

и в пълно съответствие с изискванията на Възложителя. 

Той е отговорен за цялостното изпълнение на обекта, в т.ч. спазване на одобрената 

проектна документация с всички детайли и елементи към нея, недопускане на изменения 

по нея, спазване на изискванията на Възложителя и всички действащи нормативни 

разпоредби. Негова е отговорността за влагането на качествени строителни материали и 

продукти, които са от съществено значение за по-нататъшната експлоатация и годност на 

обекта и още редица други. Консултанта следва да осигури високо-квалифициран и добре 

подготвен екип, който да изпълнява необходимия контрол на обекта и да гарантира за 

качественото изпълнение на всички предвидени дейности и работи. 

Стратегията за реализирането на дейностите на проекта ще бъде ориентирана към:- 

постигане целите на проекта; - добро управление на ресурсите и перфектна организация на 

работа; - подход за изпълнение, в т.ч. контрол върху развитието на проекта във всеки един 

от етапите; основни принципи при работа и опростено планиране и отчитане. 

Фактори, на които ще се базира подхода за изпълнение: 

- Планиране, при което се подбират целите и се съставя плана за тяхното постигане. 
- 

Организация, чиято задача е разпределението на необходимите функции и тяхното 

взаимодействие между отделните експерти. 

- Ръководство, целящо мотивиране на изпълнителите за успешно осъществяване на 

запланираните действия и постигането на поставените цели. 

- Контрол, при който се съотнасят реално постигнатите резултати със запланираните, с цел 

да се внесат необходимите корекции. 

1. Описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, включително 
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документацията, която следва да бъде изготвена и последователност на изпълнение 

на дейностите, предмет на обществената поръчка. 

Строителният надзор ще се изпълнява в задължителния обхват, съобразно 

изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове. 

Изпълнителят ще извършва надзор по време на строителството върху всички видове 

СМР, които се изпълняват от строителя на съответния обект, в съответствие със 

законовите права и задължения на изпълнителя като лице, упражняващо строителен надзор 

на строеж. 

Съгласно чл.168 от ЗУТ Изпълнителят ще носи отговорност за: 

1. законосъобразно започване на строежа; 

2. осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; 

3. спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, 

ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ; 

4. осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството; 

5. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

Изпълнителят ще носи отговорност и за щети съгласно чл. 169, ал.7 от ЗУТ, които 

са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна 

отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и 

нормативи и одобрените проекти до изтичане на гаранционните срокове. 

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ ИЗПЪЛНИ КОНСУЛТАНТА 

1. Предоставя услугите и изпълнява задълженията си в уговорените срокове и качествено, 

като упражнява строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от Закона за устройство на 

територията за строежа/обекта в съответствие с одобрените за него инвестиционни 

проекти, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на 

строителството и останалите изисквания за изпълнение на договора за обществената 

поръчка и въвеждане на обекта в експлоатация чрез квалифицирани специалисти, 

определени за надзор по съответните проектни части, с доказан професионален опит и 

технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите по упражняване 

на строителен надзор. 

 Дейността се осъществява от всички определени експерти за изпълнение на 

конкретния договор; 

2. Осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

3. Подава искане в съответната администрация (общинската администрация) в 7-

дневен срок преди датата за съставянето на протокола откриването на строителната 
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площадка и определянето на строителната линия и нивото. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

4. Присъства и участва при откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят, от геодезиста и от 

представляващият дружеството; 

5. Съхранява препис от протокола за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

6. Осигурява присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

7. Присъства на всички заседания/срещи между участниците в строителния процес, 

независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва 

за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен 

текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за 

възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят, като при необходимост участват 

и останалите експерти от екипа, или конкретни лица; 

8. При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради 

(съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни 

проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна 

нивелета с възстановена или изпълнена настилка) преди да разреши изпълнението на 

следващите ги строителни и монтажни работи извършва проверка и установява 

съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж 

и протокола за определяне на строителна линия и ниво, като при ниво изкоп е 

задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и 

проектанта на конструктивната част. 

 Дейността се осъществява от инженер-геодезиста и Ръководителя; 

9. Отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива 

в протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че 

подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните 

карти и регистри, и в тридневен срок изпраща заверено копие от протокола на съответната 

администрация (общината). 

 Дейността се осъществява от инженер-геодезиста и Ръководителя; 

10. В тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по 

фундаментите на строежа отправя искане до съответната администрация (общинската 

администрация) длъжностно лице в състава й да извърши проверка за установяване 

съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният 
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устройствен план е приложен по отношение на застрояването. 

 Дейността се осъществява от инженер-геодезиста и от Ръководителят; 

11. В случай че при проверката на достигнатите проектни нива се установят 

съществени отклонения от строителните книжа, спира строителството със заповед, която 

вписва в заповедната книга на строежа, и съставя протокол за установените отклонения, 

който в тридневен срок изпраща в регионалната дирекция за национален строителен 

контрол. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

12. Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, 

съгласно действащото законодателство, в това число Закона за устройство на територията 

и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, за 

които актове и протоколи е оправомощен да бъде съставител и/или лице, извършило 

проверка, и/или лице, в присъствието на което е съставен документът. 

 Дейността се осъществява от всички експерти по отделните проектни части, в 

зависимост от това, какъв вид работа се приема и за какви СМР се съставят 

съответните документи; 

13. Проверява и подписва всички актове обр. 19 и сметки обр. 22, включително и 

всичко актове и протоколи, които подлежат на подписване съгласно договора за 

строителството на обекта. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

14. Съгласува с възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване 

на работи, водещи до промяна в количествено-стойностната сметка. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

15. Контролира съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с 

одобрените строителни книжа и количествена сметка и следи за хода на изпълнение на 

строителството съгласно графика на строителя, като при установяване на забава - определя 

конкретни мерки за преодоляването й. 

 Дейността е комплексна, всеки експерт ще следи по своята си част 

изпълнението на предвидените СМР и ще докладва на ръководителя си; 

16. Контролира чрез необходимите проверки и измервания реално извършените видове 

и количества строителни работи, които на съответния етап от изпълнение на 

инвестиционните проекти се удостоверяват от строителя с акт. След извършените 

проверки на място и установено съответствие подписва съответния акт. 

 Дейността е комплексна, всеки експерт ще следи по своята си част 

изпълнението на предвидените СМР и ще подписва съответните актове и 

протоколи и ще докладва на ръководителя си; 
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17. Упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството в пълния обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

 За тази дейност има определен конкретен експерт притежаващ съответното 

удостоверение за упражняване на дейността. 

18. Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектантите, строителя и възложителя 

възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят, в случай на необходимост кани и 

съответните специалисти; 

19. Контролира качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с 

действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност. 

 За тази дейност има определен конкретен експерт притежаващ съответното 

удостоверение за упражняване на дейността. 

20. Издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са 

задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. 

Възражения срещу тези предписания могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на 

Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството 

се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол 

издават задължителни указания. 

 Дейността е комплексна, всеки експерт ще следи по своята си част 

изпълнението на предвидените СМР и в случай, че установи проблем ще 

докладва на ръководителя и съвместно с него ще дава предписания; 

21. При нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява регионалната 

дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на 

нарушението. 

 Отговаря Ръководителя; 

22. Осъществява проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни 

продукти с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по 

чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията и съответствие с изискванията, 

определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02- 

20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България. 

 За тази дейност има определен конкретен експерт притежаващ съответното 

удостоверение за упражняване на дейността. 

23.  Извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежа в 

експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на 
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изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на 

строителството, както и други дейности - предмет на договори, имащи отношение към 

извършването на строителството на обекта. 

 Отговаря Ръководителят; 

24. Заверява заедно с възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски 

надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, 

екзекутивната документация съгласно изискванията на чл.175, ал.2 от Закона за устройство 

на територията, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените 

строителни и монтажни работи, и носи отговорност за правилното й окомплектоване. На 

заверка подлежат поне по 4 (четири) пълни комплекта екзекутивна документация за 

строежа. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа. 

 Всеки конкретен специалист заверява екзекутивите по своята част; 

25. Участва след завършване на строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя 

в съставянето на констативен акт, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен 

съобразно одобрения/те инвестиционен/ни проект/и, заверената екзекутивна 

документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на 

територията и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за 

успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се 

извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. 

 Отговаря целият екип; 

26. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички 

писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното 

изпълнение и по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за 

строежа в срока съгласно договора за изпълнение в 3 (три) оригинални екземпляра на 

хартиен носител и в 2 (два) екземпляра на електронен носител; 

 Отговаря ръководителят; 

27. Съставя в срока съгласно договора за изпълнение технически паспорт за строежа 

след завършване на строителството, преди издаване на разрешение за ползване, при 

спазване на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 

строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Не се 

съставят технически паспорти за строежите по глава трета, раздел VII и VIII от Закона за 

устройство на територията. 

 Отговаря ръководителят; 

28. Извършва съвместно със строителя необходимите действия за получаване на 

становища от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на 

строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация. 

 Отговаря ръководителят; 

29. Извършва от името на възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта 
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в експлоатация до получаване на разрешение за ползване. 

 Отговаря ръководителят; 

30. Контролира и носи отговорност за: 

- Законосъобразно започване, изпълнение и завършване на строежа; 

- Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството; 

- Спиране на строежа, ако се изпълняват при условията на чл.224, ал.1 и чл.225, ал.2 

от Закона за устройство на територията и в нарушение на изискванията на чл.169, 

ал.1 и 3 от същия закон; 

- Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството; 

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; 

- Щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и 

солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите 

правила и нормативи и одобрения/те проект/и. Отговорността по договора за строителен 

надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Набора от документи, който трябва да бъде съставен по време на строителния процес и 

задължително се съдържа в досието на обекта е следният: 

1. Протокол обр.1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за 

строеж за изпълнение на конкретния строеж; 

- В съставянето участват: Възложител, Строител, Проектант и Консултант 

(строителен надзор); 

- Консултанта преглежда подробно представената проектна документация за пълнота 

и липси, както и издаденото разрешение за строеж за срок на валидност и заверка, че е 

влязло в сила. След като е извършил проверката пристъпва към откриването на 

строителната площадка. 

2. Протокол 2 за откриване на строителна площадка на строежа и приложенията към 

протокола - част III - съответно констатации от достигнати нива; 

Съставя се от Консултанта с участието на: Съответните технически правоспособни 

лица от строителния надзор по съответните части; Възложител, Строител, Служител 

по чл.223, ал.2 от ЗУТ от общината и Проектанти по съответните части; 

Консултанта преди откриването на строителната площадка — уведомява писмено 

Възложителя за планираната дата за събитието. 

Отговорен за тази задача е Ръководителя на екипа и експерта по част Геодезия; 

3. Заверка на Заповедната книга (Образец 4) на строежа в тридневен срок от 

подписването на Протокол 2, съгласно издаденото Разрешение за строеж и категорията на 

строежа. 

Съставя се от Консултанта (строителен надзор). Заверената заповедна книга се представя 
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на строителя (на обекта) и се съхранява от отговорния технически ръководител на обекта, 

за да може да бъде предоставяна на проектантите и/или надзорниците в случай на 

необходимост от вписване на заповед при извършване на проверките. 

Отговорен за тази задача е Ръководителя на екипа 

4. Изпращане на писмени уведомления в седемдневен срок от заверката на 

заповедната книга до общината, специализираните контролни органи и регионалната 

дирекция за национален строителен контрол, подготовка на информационна табела по 

ПБЗ. 

Ангажимент на Консултанта (строителен надзор); 

- Отговорен за тази задача е Ръководителя на екипа 

5. Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването - Акт 

обр.З, ако е приложимо; 

6. Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен 

проект и даване на основен репер на строежа - Приложение № 5, ако е приложимо; 

7. Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни 

работи - Приложение № 6, ако е приложимо; 

8. Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на Строителната 

конструкция - Приложение № 7, ако е приложимо; 

9. Акт за приемане и предаване на бетонови, стоманобетонови и други фундаменти за 

монтаж на конструкции, машини и съоръжения - Приложение № 8 ако е приложимо; 

10. Акт за установяване на всички видове СМР подлежащи на закриване - Приложение 

№12; 

11. При необходимост могат да се съставят акт обр.10 за спиране на строителство, 

както и акт обр.11 за започване на строителството; 

12. Набор от измервателни протоколи от лицензирани лаборатории или акредитирани 

органи; 

13. Набор от съпътстващи документи - декларации за експлоатационни показатели 

и/или техническите характеристики на вложените материали и продукти и др; 

14. Съставяне съвместно със страните по Договора и подписване на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Акт № 15; 

В съставянето участват всички страни взели участие в строителния процес - 

възложител, Строител, Строителен надзор(всички правоспособни физически лица по 

съответните части) и Проектанти (всички проектанти по съответните проектни 

части); 

15. Съставяне на Окончателния доклад, който се изготвя и се представя на 

Възложителя в съответствие с §3, ал.1 и 2 от „Допълнителните разпоредби” към Наредба 

№2 от 31.07.2003г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
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съоръжения и строителни обекти, в изпълнение на чл. 4, т.2 от Наредба № 2 на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на 

разпоредбите на ЗУТ; 

- Отговорен за тази задача е Ръководителя на екипа 

16. Изготвяне на технически паспорт на строежа в срок съгласно чл. 176а и чл.176б от 

ЗУТ и подзаконовите нормативни актове; 

17. Участие в заседанията на ДПК и подписване на протокол обр.16, ако обекта е от I до 

III категория; 

2. Организация на експертите в екипа, разпределение на отговорностите по 

изпълнението на дейностите, предмет на поръчката между тях, като за всеки експерт 

са предвидени отделни задачи, съобразени с експертния му профил, както и начини 

за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на 

реализация на проекта. 

1. Архитект, който ще изпълнява и функции на ръководител 

2. Електроинженер 

3. ОВК инженер 

4. ВиК инженер 

5. Инженер - геодезист 

6. Инженер-конструктор 

7. Инженер Пожарна безопасност 

8. Координатор по безопасност и здраве 

9. Експерт по качество на материалите 

Разпределение на задачите и отговорностите между експертите 

Ръководството ще носи обща отговорност и ще бъде в постоянен контакт с 

Възложителя при разрешаването на възникналите въпроси по време на изпълнението на 

обществената поръчка и в частност, при всички въпроси относно резултатите от проекта. 

Той ще носи отговорност за своевременно осигуряване на необходимите експерти, 

навременното изпълнение на задачите, както и ще съблюдава дали целите на проекта са 

постигнати. 

Ръководителят на екипа ще е отговорен за ежедневното управление на проекта, 

качеството на предоставяните услуги и резултатите от тях. В допълнение, експертите ще 

провеждат редовни срещи с него за анализиране на краткосрочните резултати и ще 

координират намирането на решения при възникване на проблеми. 

Ръководителя е отговорен за общото изпълнение и реализация на проекта. 

Експертите по отделните части ще докладват на Ръководителя на екипа, но ще има и 

правомощия да отговарят директно на въпроси на Възложителя и одобряващите органи. 

Ръководител на екипа – Архитект - Изпълнява водеща роля в процеса. Разписани са 

подробно правата и задълженията на експерта като ръководител и като архитект. 

Участникът е разписал подробно правата и задълженията на следните ключови експерти: 

- Инженер – геодезист 

- Електроинженер 
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- ОВК инженер 

- ВиК инженер 

- Инженер „Пожарна безопасност“ 

- Координатор по безопасност и здраве 

- Експерт по качество на материалите 

Разпределението на основните задачи и отговорности на екипа на Консултанта е 

обобщено в таблица, в която участникът е представил основните етапи на строителството, 

с посочване на: - описание на задачата, посочване на отговорниците за изпълнението и, 

както и продължителност на заетостта на експертите.  

Начини на комуникация 

Участници в комуникационния процес на етап строителство са: 

- Възложител; - Строител; - Строителен надзор; - Проектантски екип; - 

Представители на държавни институции; - Представители на общински 

институции; - Представители на контролни органи (в случай на необходимост). 

При изпълнение на строителството се използва похвата на „Планиране на комуникациите“ 

при който се извършват следните дейности: 

- Определяне нуждите на Изпълнителя, Възложителя и заинтересованите страни 

от информация и комуникации: кой от каква информация се нуждае, как ще я 

получи и от кого. Нуждата от предоставяне на информация за Договора е 

общовалидна, но информационните нужди и методите на разпространение са 

различни между съответните страни по Договора. Идентифицирането на 

нуждата от информация и разпространяването й по подходящ начин е важен 

фактор за успеха на Договора. 

- Разпространение на информацията - определяне на подходящи канали на 

комуникация; 

- Своевременното достигане на информацията до Изпълнителя, Възложителя и 

заинтересованите страни. Включва прилагането на Плана за комуникация и 

откликването на неочаквани искания на информация. 

Предлага се комуникацията с Възложителя да се осъществява по няколко основни 

направления, които са се доказали като успешна практика при изпълнението на подобни 

обекти: 

Вербална комуникация 

Вербалната комуникация, когато не е протоколирана е част от неофициалните способи на 

комуникация между Изпълнител, Възложител и Строител. Предвижда се вербалната 

комуникация да се използва при решаване на уточняващи въпроси между представители 

на страните, които нямат официален характер. Още вербалната комуникация в хода на 

изпълнение на настоящият обект при решаване на неотложни проблеми възникнали в 

процеса на изпълнение, които отхвърлят възможността за отлагане на решението във 

времето - скъсани комуникационни връзки, аварии, открити археологически ценности, 

проблеми с местното население, злополуки, бедствия и др. 
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Предвиждат се две форми на вербална комуникация - Лице в лице и Посредством мобилни 

разговори; 

Невербална комуникация 

Невербалната комуникация има официална и полуофициална форма. Изпълнителят 

предвижда следните форми на невербална комуникация между Изпълнител и Възложител: 

 Писма - официалната кореспонденция, която ще остане част от обекта, се 

предвижда да бъде водена в писмена форма, чрез изпратени и получени писма по 

куриерска фирма на официалните адреси на Изпълнителя и Възложителя, чрез 

посочени в договора официален факс между двете страни и др.подобни. Допуска се 

след съгласие от страна на Възложителя да се води кореспонденция и по 

официалните електронни адреси на двете страни. Задължително при използването 

на тази форма на комуникация е необходимо съставените документи да съдържат 

входящ и изходящ номер за по-добра прегледност и проследяемост на 

документацията на обекта.  

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 съответната дейност. 

За улесняване на комуникацията между различните екипи на обекта, както и тази между 

Възложителя, ползвателите на отделните обекти и Изпълнителя, и специалистите от 

различните екипи ще бъдат в непрекъсната връзка помежду си (редовни работни срещи). 

На ежеседмично провежданите вътрешни срещи на екипа текущо ще бъдат дискутирани 

проблеми, свързани със статуса на дейностите по обекта, евентуалните забавяния, 

пречките пред изпълнението, както и мерките за преодоляването им. Допълнително ще се 

идентифицират и обсъждат текущи проблеми и задачи на членовете на екипа. Въз основа 

на уточнените план-графици по отделните дейности ежемесечно ще бъдат съставяни 

индивидуални доклади на експертите. Вътрешните работни срещи ще се провеждат: 

1) един път дневно при нормални обстоятелства; 

2) извънредно при необходимост. 

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. 

Срещите ще бъдат провеждани на базата на план, предоставен на Възложителя. Дневният 

ред на срещата ще бъде изпращан предварително на страните в деня, предхождащ 

провеждането на срещата. Работните срещи между представителите на Възложителя, 

ползвателите на обектите и Изпълнителя ще се провеждат на съответното определено 

място за това между страните. Вътрешните оперативни срещи между членовете на екипа 

ще се провеждат в офиса на Изпълнителя. 

Решенията взети на срещите ще се документират в писмена форма с Протокол от 
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работните срещи по Договора - официални и вътрешни. В протокола ще бъде вписано 

името на експерта отговарящ за извършване на съответната Задача и крайния срок за 

извършване на Задачата. Екземпляр от протокола ще бъде предоставян на всички 

заинтересовани лица. 

Комуникацията с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на екипа, 

предвижданията са представени на Схема. 

1. Ключовите експерти от екипа на надзора, докладват за своята работа на 

ръководителя на екипа. 

2. Ръководителя на екипа докладва работата на Възложителя. 

3. В случай на възникнали проблеми ръководителя уведомява Възложителя и 

организира работна среща на която да бъдат решени проблемите и съответно да се вземат 

необходимите становища. 

4. На работните срещи задължително трябва да присъстват всички заинтересовани 

страни в процеса. Срещите ще бъдат протоколирани, така че да може да се проследи 

решението на всеки един проблем и съответно кой е бил отговорен за решаването му. 

5. Контрола при изпълнение на задачите се осъществява по същия начин - 

ръководителя на екипа контролира изпълнението на поставените задачи от членовете на 

надзорния екип. 

Представена е и Условна схема на взаимодействие с възложителя и останалите 

участниците в процеса 

II. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, ПРИ КОЯТО СА НАЛИЧНИ 

ПЕТ ОТ СЛЕДНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 

1. Организационни решения и отговорности на предложения от участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително- 

монтажни работи. 

Всеки един експерт от екипа ще има ясни и точни отговорности и задължения, които ще 

изпълнява. Работата на експертите ще бъде подчинена изцяло на изискванията на 

действащата нормативна уредба, която регламентира спецификата на надзорната дейност. 

Всяко действие и решение, метод и похват на работа на всеки един експерт ще бъде 

подчинено на следните принципи: 

 Стриктно спазване на техническите спецификации, изискванията на Възложителя и 

нормативната уредба 

 Спазване на времевия график за изпълнение на дейностите 

 Внимателно планиране на всяка фаза на проекта 

 Надграждане върху съществуващия опит 

 Непрекъснат диалог и партньорство 

 Приоритизация на дейностите 

 Гъвкавост и отзивчивост 

Концепцията за успешното изпълнение на проекта се изгражда на: 
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 отлична комуникация с всички участници в строителния процес; 

 ясно изяснена йерархичност в системата; 

 добра организация на работа; 

 точно дефинирани задължения и отговорности на всички експерти; 

 навременно докладване при възникване на евентуални проблеми и търсене на 

начини за тяхното решаване; 

Представена е Схема на осъществяваният вътрешен контрол на договора по настоящата 

обществена поръчка. 

2.Организационни решения и отговорности на предложения от участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и 

изделия, както на тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, 

така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин 

на влагане, изпитания и др. 

Дружеството ще осигури постоянен контрол върху изпълнението на тази дейност, 

чрез осигуряване на конкретен експерт, който ще отговаря за качеството на влаганите 

материали и продукти на строежа.  

Консултанта ще следи са стриктното спазване на: 

- Действащото законодателство в Р.България; 

- Европейските и международните стандарти; 

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, 

посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и 

информация за безопасност на български език. В зависимост от техническите 

спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите 

са: 

- декларация за експлоатационни показатели (ДЕП) 

- декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП) 

- декларация за съответствие е изискванията на инвестиционния проект 

за конкретния строеж или заявката на клиента - за строителни продукти, 

произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане 

в един единствен строеж. 

1. Предварителен контрол и съгласуване на всички доставки. 

Консултанта ще изисква от изпълнителя (Строителя) да представя за предварително 

съгласуване всички доставки на материали, като той ще се задължи да предостави мостра 

със съответните придружителни документи, и едва след одобрението им да направи 

доставката със съответното количество. 

Консултанта ще следи условията по договора и ако в него се правят указания за 

специфични стандарти и нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните 

материали, а също така извършената работа или проби, той стриктно ще следи и 

контролира спазването им. Няма да се допуска влагането на строителни продукти, които не 

са одобрени предварително. 

2. Метод на работа при установяване на несъответствие на строителните 
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материали и изделия е техническите изисквания на проекта и контрол при 

подмяната и корекцията им 

За всички случаи на вложени материали и продукти и изпълнени СМР, които излизат 

извън техническите изисквания, Изпълнителят следва да ги отстрани от Строежа за своя 

сметка. В случай, че строителя иска да промени някои строителни продукти, които ще се 

влагат в строежа, то промяната може да се извърши само в случай, че същите съответстват 

на изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в 

Проектната документация и Техническата спецификация, и за които строителя представи 

надеждни доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за 

качество и други, и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените 

строителни продукти, и за които писмено уведоми предварително Консултанта и 

Възложителя. 

В случай, че се установи различие в съответствието на материала, то незабавно ще се спре 

изпълнението до момента на изясняване на проблема. 

Специалистът по качество на материалите ще проучва предварително всички 

характеристики на предложения материал, и ще докладва за констатациите си пред целия 

екип на Консултанта и Възложителя, и след вземането на единодушно решение, ще бъде 

позволено на Строителя да достави съответното количества материали. 

При несъответствие на влаганите материали и изделия: 

- Съответствието на материалите трябва да бъде доказано с придружаващи 

декларации и сертификати и съответните лабораторни изпитвания, проведени на 

место. 

- Ще бъде наредено писмено на Изпълнителя тяхното отстраняване и 

заменянето им със строителни материали отговарящи на техническите изисквания 

на проекта. 

При несъответствие на ритмичността на доставяне влаганите материали и изделия и 

начина на складиране: 

- Изпълнителят ще предоставя програма на Строителния надзор във форма, 

включваща схема на основните дейности. Като основни строителни дейности ще се 

тълкува и доставката на основни части от оборудването или строителни  материали, 

които ще бъдат вложени при изпълнение на строителните работи. 

- Не по-късно от 5 работни дни след изтичането на всеки месец Изпълнителят 

трябва да представя обновена програма за изпълнение на работите на Строителния 

надзор. Тя трябва да показва като минимум: 

-  Постиженията за изминалия месец, сравнени с планираните цели;  

- Дейности, влизащи в плана за следващите три месеца. 

При несъответствие на начина на изпитване на доставените материали: 

- Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, 

специфициран в проектната документация. Като минимум българските стандарти и 

разпоредби винаги ще бъдат спазвани. /Други международно приети стандарти и 
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разпоредби могат да бъдат използвани само ако са в по- голяма степен или еднакво 

стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или за 

съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби. 

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро 

качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата 

тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от 

Строителния надзор и писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят трябва 

да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на 

Строителния надзор. В случай, че Строителният надзор сметне, че стандартите и 

разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро 

качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, 

посочени в настоящата тръжна документация. 

Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в 

съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той трябва да 

предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на Строителния надзор 

заедно с издържан превод на български език. 

3. Представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения, 

касаещи изпълнението на дейностите по строителен надзор, които ще допринесат за 

изпълнението на строителния обект нри спазване на качеството на строителството. 

Самият процес „строителен надзор“ е дейност, която се осъществява за да бъде осигурен 

траен и положителен ефект от това, което се изпълнява като проект и СМР. Процеса 

изисква постоянни наблюдения, осъществяване на пълен контрол по отношение на 

качество и количество, по отношение на правилното изпълнение на процесите, по спазване 

на изискванията и самата технология на изпълнени, по спазване на действащите правила и 

норми и т.н. 

Организационните методи, които се предлагат и които ще допринесат изпълнението на 

обекта да се осъществи с необходимото качество са следните: 

1. Осигуряване на добре подготвен екип от експерти - професионалисти с богат опит в 

изпълнение на подобни задачи; 

2. Осигуряване на възможно най-подходящи ръководители, притежаващи 

необходимите организационни качества, които имат харизмата да бъдат такива, 

комуникативни, общителни и умеещи да ръководят екип; 

3. Осигуряване на перфектни условия за работа на екипа в т.ч. 

- Дружествени автомобили за екипа - предвидени са два служебни автомобила 

за нуждите на екипа; 

- Мобилни телефони с постоянна връзка между експертите, както и достъп до 

интернет пространството, което ще спомогне за незабавен обмен на информация; 

- Ресурсна обезпеченост - техника, инструменти за геодезически замервания, 

осигуряване на обзаведени фургони с оборудвани работни места, които ще се 
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разположат в близост до обекта; 

Осигуряването и създаването на горе-посочените условия за работа на експертите, 

гарантира, че при наличието им ще се повиши ефективността при изпълнението на 

възложените им задължения и това ще ги мотивира и стимулира да изпълняват съвестно 

и отговорно поставените им задачи. 

Професионалната компетентност и организацията на работата за изпълнение на всяка една 

дейност от поръчката, която се осигурява може да бъде обобщено по следния начин и това 

гарантира ефективност на изпълнение на задачите, които гарантират качествено 

изпълнение на поръчката: 

- Ангажираните експерти като професионална компетентност и численост 

са достатъчни за изпълнението на всяка от дейностите, с качество, 

съответстващо на изискванията на Възложителя. 

- Описаните задължения и отговорности на членовете на екипа, ангажиран в 

изпълнението на поръчката, са съобразени с професионалната компетентност на 

експертите и покриват изпълнението на всички дейности по поръчката, 

произтичащи от нейния обхват и предмет. 

- За всяка една дейност от предмета на настоящата поръчка е посочена 

управленската структура и начина на управление на комуникацията между 

експертите на изпълнителя съобразно уменията и опита им, както и 

комуникацията между участника, възложителя и заинтересованите страни. 

- Аргументи как предложените методология и организация на работа 

гарантират качественото и навременно изпълнение на дейностите. 

4. Представени иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения 

на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението 

и документирането на строителния процес. 

Иновативността в конкретния случай се изразява в предложени ефективни 

механизми и методи на работа, които да допринесат за предотвратяване на всички 

възможни грешки, а това от своя страна означава да се намери правилната формула за 

идентифициране на евентуалните рискове, които може да възникнат и да се намери начин 

за решаването им. 

Новостта в този процес, който се предлага е свързан с прилагане на механизми за 

своевременно идентифициране и незабавно елиминирани на потенциални рискове и 

проблеми, които могат да възпрепятстват постигането на желаните резултати и 

удовлетворяване на нуждите на Възложителя и това се изразява в следното: 

Въвеждане на процедури за самоконтрол между отделните експерти от екипа; 

Своевременно идентифициране на рисковете, които могат да възникнат на обекта, 

предвид характера на самите обекти; 

Методите за идентифициране на рисковете са: 

- Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат 

пряка или косвена зависимост с резултати от Договора; 

- Следене за възникване на събития, свързани с: други Договори; с други 
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изпълнители по Договора; промени в законодателството; отклонения от 

спецификациите.  

- предоставяне на информация необходима на резултатите/продукт на 

Договора; 

- взимане на решения; 

- отделени ресурси и внимание от участниците в Договора;  

- промени в процедурите;  

- техническата среда;  

- сигурност на информация 

- Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат, 

влияние, взаимна връзка между отделните рискове. 

5. Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката. 

Мерките за вътрешен контрол при организацията на работата на екипа, които консултантът 

ще прилага, при изпълнение на конкретната задача по договора, са следните: 

- Изпълнение на всички дейности по договора съобразно конкретно заложени 

и специално разработени системи от правила и процедури, съобразени със 

спецификата на поръчката; 

- „Правилата за вътрешен мониторинг”, които ще приложи консултанта 

осигуряват условия за прозрачност и спазване на нормите и правилата на 

Европейския съюз при реализация на подобни консултантски услуги при тяхното 

завършване. Целта е чрез методите на мониторинг да се осигури планирано, 

синхронизирано и контролирано изпълнение на дейностите и отговорностите на 

експертите от екипа на Консултанта по време на целия инвестиционен процес. 

- Ръководителят на екипа ще осъществява непрекъснато наблюдение и 

контрол на действията на членовете от екипа на Консултанта. 

Мониторингът ще се основава на следните принципи: 

• Спазване на принципите на разделение на отговорности;  

о Принципа е подчинен на обстоятелството, че всеки един експерт съблюдава отговорно и 

професионално изпълнението на дейностите по неговата конкретна част и тъй като 

процеса е свързан, всеки експерт уведомява колегите си и ръководителя на екипа за 

констатациите си и в случай на констатирана неточност алармира ръководителя незабавно. 

Ръководителя свиква екипа и се взема решение, така че да бъдат предотвратени евентуални 

рискове и проблеми на обекта. 

• Документиране и съхраняване на необходимите доказателства; 

• Осъществяване на контрол от висшестоящ към низшестоящ съгласно схемата за 

осъществяване на координация между експертите в екипа, която сме дало по-горе; 

• Определяне на достъп до ресурси и информация само на лицата, отговорни за 
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съответните ресурси и информация; 

• Точно докладване на извършените контролни дейности и резултатите от тях; 

• Ясно дефинирани мерки за предотвратяване на нередности и докладване на открити 

нередности; 

 Целите на мониторинга са: 

• Чрез текущо и систематично набиране и анализ на информация (доказателства) да 

се подпомогне управлението, контролът и взимане на решение за осигуряване доброто 

изпълнение на дейностите по Договора; 

• Оценка дали планираните и одобрени дейности водят до постигане на очакваните 

резултати и цели на Договора; 

• Идентифициране възможни проблеми и съответно предприемане на необходимите 

корективни действия; 

• Наблюдаване на заложените базисни показатели, входни данни за резултати и цели 

на проекта при изпълнение на Договора; 

• Наблюдаване на графика на изпълнение като се сравнява напредъка му с 

предварително зададените показатели и график за изпълнение. 

 Основните задачи на мониторинга са: 

•  Проверка и гарантиране на стриктното спазване на законовите и подзаконовите 

нормативни актове, Договора за изпълнение и техническата спецификация; 

• Гарантиране, че настоящата Консултантска услуга се реализира с необходимите 

човешки ресурси; 

• Проверка за коректност, валидност и надеждност на създадената документация, 

както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по Договора; 

• Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и 

техния принос за изпълнението на целите на услугата; 

• Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на поръчката са надлежно 

документирани и при поискване са на разположение на Възложителя; 

• Обезпечаване на своевременна идентификация на потенциални проблеми и 

трудности при изпълнението на Консултантската услуга; 

• Подпомагане на Възложителя чрез предложения, препоръки и предприемане на 

корективни мерки при необходимост; 

- Начини и методи за контрол на изпълнението. Като дейности за осъществяване на 

методологията са предвидени следните основни стъпки при реализирането й: 

- Изследване и проучване; 

 Обмисляне; 

 Предполагане; 

 Проверяване; 

 Преценка и реализация. 

През цялото време на проекта, следва да бъдат разчетени и реализирани дейности по: 
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Планиране на работата - основа за постигане в максимална степен целите и задачите на 

проекта. 

Подготовка за изпълнението на дейностите - добрата подготовка на дейностите води до 

постигане на добри резултати, както в технически план така и от безопасност и добра 

организация и минимално затруднения на околното пространство. 

Разработване на дейности и процедури - предварителната добра разработка на дейности 

и процедури, гарантира добра координираност на проекта, недопускане на изменения без 

съгласуваност, недопускане на некачествени работи, водене на коректна и точна 

документация като необходимо условие за добра отчетност и яснота във финансов аспект.  

Изпълнение на дейности и процедури - доброто изпълнение на дейностите в 

съответствие с разработените процедури е гаранция за получаването на възможно най-

добър резултат.  

Обобщения и изводи - непрекъснатото анализиране на извършената работа, обобщенията 

от нея и съответните изводи са в пълна степен гаранция за недопускане на грешни 

действия и изпълнения и е основа за добрата планировка на последващи действия и в 

крайна сметка получаване добри резултати и изпълнението на поставените пред проекта 

цели и задачи.  

Основните елементи, които са заложени при изпълнението на стратегията за настоящия 

проект и които като цяло ще доведат до увеличаване на капацитета на Възложителя са 

следните: 

- Яснота - всички дейности, решения и изпълнения да са ясни, разбираеми и приети 

от всички участници в реализирането инвестиционния проект. 

- Съгласуваност - всички дейности, решения и изпълнения да са съгласувани и 

приети от всички участници в реализирането инвестиционния проект. 

- Съвместимост с околната среда - всички дейности, решения и изпълнения да не 

водят до негативни последици на околната среда, като това не включва само природата а и 

урбанизирана част и население. 

- Обезпеченост с ресурси - всички дейности и изпълнения да са планирани при 

пълна обезпеченост, като съгласуваност между участници и институции, документална 

част, материална, техническа, човешки ресурси и финанси. 

- Оценена степен на риска - всички дейности и изпълнения да се реализират при 

извършена оценка на риска при приемливи за всички участници допуски за риск. 

- Приложимост - всички решения и изпълнения да се реализират при висока степен 

на приложимост, както и с оглед на бъдеще и перспектива. 

- Концентрация и гъвкавост - всички решения и изпълнения, както и необходими 

дейности при промяна и необходими за това процедури да се извършват в условията на 

максимална концентрация и необходимата гъвкавост и разбирателство между участниците 

в инвестиционния процес. 

- Координирано и отговорно ръководство - всички действия и взимане на решения 

да се взимат при максимална степен на координираност и отговорност с цел постигане в 
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максимална степен целите и задачите на проекта. 

Резултати от изпълнението на предложените методи за контрол: 

- Създадена ефективна организация на работа за изпълнение на всяка една 

дейност от предмета на поръчката; 

- Оптимално разпределение и организация на ресурсите, необходими за 

изпълнение на всяка една дейност от поръчката; 

- Създадени ясни отчетни и контролни процедури; 

Ефективна комуникация, координация и съгласуване на дейностите вътре в екипа 

Дружеството ще прилага установените системи за наблюдение и оценка на екипа по 

отношение на: 

• Ефективно управление на работата. Това е много важна предпоставка за доброто 

изпълнение на договора, която се концентрира върху неговата специфика и реализирането 

на очакваните резултати. В тази връзка още в много ранна фаза дружеството ще дискутира 

в най-малки детайли и съгласува с Възложителя приоритетите, акцентите и очакваните 

резултати от работата. 

• Ефективно управление на ресурсите. При изпълнението на договора е необходимо 

да се приложи подход за балансирано управление на ресурсите. Затова подходът, който 

дружеството ще въведе, ще се фокусира върху балансирано управление на човешките 

ресурси. 

• Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и 

постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка. Предвиждане 

и осигуряване на постоянен вътрешен контрол на три нива при изпълнението на всяка от 

описаните дейности - самоконтрол на лицата, отговарящи за изпълнението на дейностите 

по изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти, за изпълнение на 

строителния надзор и за изготвяне на необходимите документи; постоянен контрол за 

качество на работата на всеки от експертите от отговорника за съответната дейност; 

финален контрол за качеството на изпълнените дейности и на изготвените документи от 

ръководителя на екипа и ръководството на дружеството - участник в процедурата.  

• Действия по прилагане на действащото законодателство и нормативните 

изисквания, относими към осъществяването на дейностите и под-дейностите. Дружеството 

разполага с постоянен достъп до бази данни, съдържащи актуалните текстове на цялата 

нормативна уредба в страната и в ЕС. Има специален правен отдел, който отговаря за 

постоянното следене и прилагане на най-новите изменения в законодателството и 

съответно провеждане на обучения и инструктажи на експертите, изпълняващи дейностите 

за предстоящи промени и/или нови изисквания.   

 Основни мерки, които екипът на дружеството ще предприеме с цел осигуряване на 

добра комуникация вътре в екипа между експертите. 

• Още в самото начало на стартиране на изпълнението на договора ще бъде 

организирана работна среща с всички експерти в екипа, на която те ще бъдат вече 
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подробно запознати с техните задължения по отношение на изпълнението на задълженията 

и функциите на дружеството по договора, ще бъдат обсъдени и ще бъдат разпределени 

задачите и отговорностите. Към момента на подготовка на това предложение експертите 

познават документацията и техническата оферта. 

• Всяка официална кореспонденция, която се обменя по пощата следва да бъде 

адресирана от Ръководителя на екипа до адреса на Възложителя, или изрично посочено от 

него контактно лице. Отлична комуникация с представителите на Възложителя. 

Предвижда се ежедневна комуникация поради кратките срокове за изпълнение на 

дейностите по поръчката, като се предлага да се използват средства — интернет, телефон, 

куриери, както и лични срещи, когато е необходимо. Успешното изпълнение на всички 

задачи, предмет на настоящия договор зависи от добрата комуникация и координация 

между двата екипа - екипът на консултанта и този на Възложителя. 

Постоянният мониторинг върху изпълнението е отговорност на Ръководителя на екипа. 

Дружеството архивира всички документи, създадени по отношение на изпълнението на 

договора, в това число документациите, кореспонденция, протоколи и други. 

-  Финансово отчитане на дейността: Счетоводството на дружеството ще 

бъде организирано съгласно изискуемите стандарти. Точни счетоводни и 

финансови процедури при отчитането са отговорност на Ръководителя на екипа, 

подпомаган от експерта координатор и от счетоводството на фирмата. 

- Организационната структура, която се предлага, е изградена върху 

принципа за йерархичен контрол (това беше посочено по-горе) при предоставяне на 

дължимото изпълнение и ефективна комуникация с Възложителя. Тя се 

характеризира с: 

- единна точка на отчетност/отговорност; 

- контрол на качество и поддръжка на напредъка; 

- адекватност на предложените човешки ресурси в условията на опита и броя налични 

експерти, по начин, гарантиращ че целта и очакваните резултати от договора ще бъдат 

постигнати. 

Описание на вътрешния контрол, който изпълнителят ще упражнява: 

Доброто управление на договора за постигане на неговите цел и резултати се формира чрез 

спазване на принципа на прозрачност и ефикасност. 

- Прозрачност. Информацията за резултатите от изпълнението ще бъде представена в 

лесно разбираема и достъпна форма; 

- Ефикасност. Постигането на договорните цел и резултати ще посрещне нуждите на 

Възложителя за разработването на документациите при най-добро използване на 

наличните ресурси. 

- Сигурност и качество на информацията. Практически всеки етап и елемент от 

планирането и организацията, както и изпълнението на планираните дейности е в 

съответствие с най-добрите практики в теорията и практиката за управление и изпълнение 

на договор за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по 
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проекти, финансирани с Европейски средства, с което се гарантира повишаване 

сигурността и качеството на предоставяната експертна и техническа, консултантска 

услуга. 

Основният принцип и подход по отношение на механизма на възлагането на задачите и 

отговорностите на членовете на екипа, като част от вътрешния контрол, е насочен към 

успешното и оптимално изпълнение на всички дейности, предмет на настоящата поръчка. 

За целта основният принцип на механизма ще се базира на стриктно фокусиране върху 

очакваните резултати от поръчката и свързания с това навременно осигуряване на поток от 

информация, необходима за постигане на тези резултати, включително качествен преглед 

по отношение на съдържанието на информацията и в най-ранен етап предприемане на 

действия за осигуряване на допълнителна такава в случай на необходимост. 

Отделните задачи се възлагат от ръководителя на екипа с т. нар. „възлагателно писмо“ до 

ключовите експерти. Писмото се изпраща по електронна поща с цел спестяване на време. 

При изключително спешни случаи задачи могат да се възлагат и устно. Изпълнението на 

задачите и продуктите и материалите, разработени в следствие изпълнението на 

определена задача са винаги в писмена форма, като се предоставят на хартиен и 

електронен носител с цел одитна проследяемост и проверка на изпълненото (механизъм за 

осъществяване на вътрешен за консултанта контрол). При аргументирани забележки и 

коментари се прави ревизирана окончателна версия на готовия документ. 

Всяко възлагателно писмо съдържа освен предмета на конкретната задача, така и срок за 

нейното изпълнение. Тези писма ще бъдат в съответствие с настоящото техническо 

предложение, което е разработено от екипа на консултанта, ангажиран за изпълнението на 

поръчката при евентуалното й възлагане. 

Като обобщение може да се заключи, че възлагането на задачите и отговорностите както и 

осъществяването на вътрешния контрол ще се извършва в йерархична структура от 

ръководителя на екипа до всеки от ключовите експерти. 

Основните принципи на координацията вътре в екипа на консултанта, както и за постигане 

на ефективно изпълнение на предмета на поръчката, ще бъдат: - Прозрачност и публичност 

на работния процес; Децентрализация на решенията от експертно естество; Централизация 

на решенията от ключово естество; Вътрешна и външна координация на работата; 

Системен механизъм в организацията на вътрешния мониторинг и ежедневен контрол 

върху изпълнението на предвидените дейности;  Одитна проследимост на изпълнените 

задачи и предоставените услуги по договора;  Взаимен контрол, обвързан с взаимна 

информираност, координация и взаимопомощ между експертите вътре в екипа на 

консултанта, ангажирани с изпълнението на предмета на поръчката; Използване на 

принципа на административния контрол при отчитане и изпълнение на отделните задачи. 

Този принцип е свързан с правила за организиране на документооборота, идентификация и 

докладване на възникнали проблеми и/или отклонения от възприетите правила за работа, 

което позволява добра организация при оценката и управлението на възможните рискове 

при изпълнението на договора, както и своевременно възприемане и прилагане на 

коригиращи действия; Използване на принципа на добрия финансов контрол, целящ да 

осигури адекватна и ефективна система за финансово управление и контрол на процеса на 

изпълнение на обществената поръчка, което ще допринесе за финансова устойчивост на 
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работния процес като цяло. 

Ръководителите на екипа въз основа на настоящото предложение и предвид 

реалното изпълнение ще определя сроковете за изпълнение на всяка дейност и ще 

съблюдава постигането на междинните резултати за изпълнението на дейностите по 

договора. Следят за навременното, качественото и според предварително зададените 

характеристики предаване на документите от всеки ключов експерт с цел постигане на 

очакваните резултати. Изискуемите и предлагани от участника експерти ще отговарят 

пряко пред ръководителите на екипа за навременното и професионално изпълнение на 

възложените им дейности, извършено с изискуемото според законодателството и 

изискванията на Възложителя качество. Както е разписано в частта относно предлаганите 

дейности документ/пакет от документи, разработен при изпълнението на договора ще бъде 

предоставян за предварително съгласуване от Възложителя. 

Експерти по специалности имат ангажимент да проверяват качеството и вида на 

събраната информация, както и спазването на сроковете и качеството на изготвените 

документи при изпълнението на своите задължения. За всяка дейност е предвидено 

използването на алтернативен експерт, чиято основна функция ще е да провери събраната 

информация, спазването на сроковете, вида и качеството на изготвените документи от 

основния експерт.  

Координацията и комуникацията с Възложителя (в т. ч. с екипа и експерти по проекта 

на Възложителя) ще бъдат осигурени от ръководителя на екипа и отговорника за дейността 

и от експертите. Те ще гарантират осигуряването на единна връзка между Възложителя и 

изпълнителя по повод поръчката. Работата между предлаганите експерти ще се разпределя, 

координира и отчита ежедневно пред Ръководителя на екипа, съобразно задачите и 

отговорностите на всеки един член на екипа. 

Резултати от изпълнението на предложените методи за контрол: 

- Създадена ефективна организация на работа за изпълнение на всяка една дейност от 

предмета на поръчката; 

- Оптимално разпределение и организация на ресурсите, необходими за изпълнение 

на всяка една дейност от поръчката; 

- Създадени ясни отчетни и контролни процедури; 

- Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и взаимодействие 

вътре в екипа; 

- Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и взаимодействие с 

възложителя и с трети заинтересовани страни; 

- Създадени и спазвани ясни процедури за контрол на качеството на изпълняваните 

дейности и на изготвяните документи; 

При всяка една от описаните дейности ще бъде осигурено максимално качество чрез 

изпълнението на описаните и предвидените мерки за осигуряване на качество както 

следва: 

Мярка 1. Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на 

качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка.  
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Мярка 2. Действия по прилагане на действащото законодателство и нормативните 

изисквания, относими към осъществяването на дейностите и под-дейностите.  

Мярка 3. Използване на модерни технически средства за изпълнение на поръчката. 

Всеки от експертите, ангажиран с изпълнението на всяка от дейностите по поръчката 

разполага с достъп до персонален компютър от най-ново поколение, включително 

преносими с инсталирани всички необходими за изпълнение на дейностите софтуерни 

продукти.  

Мярка 4. Използване на специализирани софтуерни продукти. Фирмите, участници 

в обединението притежават различни лицензирани софтуерни продукти, чиято употреба 

значително повишава ефективността и качеството на изпълнение на услугите, предмет на 

поръчката - MS Office, AutoCAD, MS Project, Building manager, специализирани инженерни 

и текстообработващи програми, достъп до електронни бази данни с картов и изчислителен 

материал, справочници за материали и др.  

Мярка 5. Използване на утвърдени алгоритми за подготовка на документи и за 

изпълнение на дейности. Поради изключително богатия опит на фирмите, участници в 

обединението в тях са разработени и ефективно и постоянно се използват различни 

алгоритми и инструкции за изпълнение на дейностите по поръчката, както и за 

съдържанието и подготовката на документите, необходими при и свързани с изпълнението 

на услугата, предмет на поръчката - формуляри на документи, бланки, контролни листи за 

проверка на инвестиционните проекти, инструкции за изпълнение на всяка от 

предвидените дейности и др. 

 Мярка 6. Създаване на план и график за работа. Непосредствено след 

сключването на договор се планира да се разработи и съгласува с възложителя и с 

останалите участници в строителния процес, както и с всички други лица, имащи 

отношение към изпълнението на поръчката (доставчици на комунални услуги, контролни 

органи, представители на обществеността и др.) подробен график за изпълнение на всяка 

една дейност от поръчката. Освен това се възнамерява се разработи подробен план за 

работа, в който са подробно разписани задълженията и отговорностите на всеки от 

членовете на екипа и на ръководния състав, като е определен конкретен срок за 

изпълнение и конкретни лица, които ще са отговорни за проверката на качеството на 

изпълнение на всяка от дейностите от поръчката. Всеки експерт ще бъде стриктно 

отговорен за изпълнението на описаните задължения, Ръководителите на екипа и 

ръководството на обединението ще следят и отговарят за навременното и качествено 

изпълнение на предвидените дейности. 

Резултати от изпълнението на предложените мерки за контрол на 

качеството: 

- Създадена ефективна организация на работа за изпълнение на всяка една дейност от 

предмета на поръчката; 

- Оптимално разпределение и организация на ресурсите, необходими за изпълнение 

на всяка една дейност от поръчката; 
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- Създадени ясни отчетни и контролни процедури; 

- Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и взаимодействие 

вътре в екипа; 

- Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и взаимодействие с 

възложителя и с трети заинтересовани страни; 

- Създадени и спазвани ясни процедури за контрол на качеството на изпълняваните 

дейности и на изготвяните документи; 

Осигурено високо качество и навременно изпълнение на всяка една дейност от предмета 

на поръчката. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

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

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

възложителя. 

Участникът е представил предвижданията си за система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка, в следния обхват: Техническото предложение на участника 

включва изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, 

съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание 

(самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните 

дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от 

периода за изпълнение на строителния надзор с посочване на концепция за организация на 

експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на договора.  

Участникът е представил подробно описание на своята визия за изпълнение на поръчката, 

като е направил подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката, както 

и на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, е в 

съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност 

съгласно техническото задание и приложенията към тях, по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите. Предложената Организация 

за изпълнение обосновават сроковете за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.  

Техническото предложение отговаря на посочените от възложителя конфигурации от 

компоненти, подлежащи на оценка съгласно утвърдената методика за оценка на офертите.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

участникът е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и е предложил ниво на изпълнение в съответствие с 
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изискванията на възложителя, което дава разумна степен на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

2.2.5. "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

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 № 2, в което са описани 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

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

труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Дейности, които ще бъдат изпълнени и документация, която ще бъде изготвена от 

Строителния надзор, организация и отговорности на експертите в екипа за 

Строителен надзор 

Обществената поръчка е насочена към прилагане на мерки за енергийна ефективност, 

основен ремонт на сградата на планетариума, както и осигуряване на достъп за хората в 

неравностойно положение, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2009г. за 

проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за 

достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. 

Технологичното решение включва: - Участникът е описал предвидените за изпълнение 

СМР.  

Дейности и документация, за които строителният надзор отговаря при изпълнение на 

поръчката: 

Законосъобразно започване на строежа. 

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за 

строежите, в присъствието на служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ и съставяне на 

необходимите за това протоколи по Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и 
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протоколи по време на строителството, с означение на регулационните и нивелетните 

репери и отразени мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, 

безопасността на движението и опазването на съседните сгради (ако има такива), 

заварените сгради, мрежи и съоръжения в имотите, които се запазват по време на 

строителството и след него (ако има такива). 

Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството. 

Изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по 

чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 

в тази връзка - определяне на правоспособно физическо лице от състава си за координатор 

по безопасност и здраве (КБЗ) за етапа на изпълнение на строежа, съгласно чл.5, ал.1, 

точка 2 от Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

КБЗ да изпълнява лично всички функции предвидени в Наредба № 2 от 22 март 2004г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 

Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 

Годност за въвеждане на строежа в експлоатация. 

Оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания. 

Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно 

изпълнение, съгласно наредба на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, за актовете и протоколите, съставени по време на строителството. 

За уведомление при нарушаване на техническите правила и нормативи на регионалната 

дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на 

нарушението. 

Да изготви окончателен доклад до възложителя, след приключване на строително- 

монтажните работи. 

За щети, които са нанесени на възложителя и на другите участници в строителството и 

солидарна отговорност за щети, причинени от неспазване на техническите правила и 

нормативи и одобрените проекти. 

Обезпечаване на постоянно присъствие на свои представители на обекта за времето, през 

което се изпълняват СМР. 

В изпълнение на задълженията и отговорностите си лицето, упражняващо 

строителен надзор, следва да осъществи следното: 

Предоставя услугите и изпълнява задълженията си в уговорените срокове и качествено, 

като упражнява строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от ЗУТ в съответствие с 
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одобрения инвестиционен проект, техническите спецификации, техническата оферта, 

договора за извършването на строителството и останалите изисквания за изпълнение на 

договора за обществената поръчка и въвеждане на обекта в експлоатация чрез 

квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части, с 

доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване 

на дейностите по упражняване на строителен надзор. 

Ръководителят на екипа осигурява необходимата организация за ефективна надзорна 

дейност и комуникацията в и на своя екип. 

Представляващият надзора подава искане в общинската администрация в 7-дневен срок 

преди датата за съставянето на протокола откриването на строителната площадка и 

определянето на строителната линия и нивото. 

Експертите по част Архитектура и част Геодезия присъстват и участват при откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. 

Ръководителят на екипа отговаря за съхранението на препис от протокола за откриване на 

строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. 

В тридневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво, Представляващият надзора, заверява заповедната 

книга на строежа и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката възложителя, 

специализираните контролни органи и регионалния отдел за национален строителен 

контрол. 

Ръководителят на екипа осигурява присъствие на експертите от своя екип по всички 

проектни части във всеки един момент, когато е необходимо. 

Ръководителят на екипа присъства на всички заседания/срещи между участниците в 

строителния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, 

като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до 

този момент е упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените 

документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно 

необходимите мерки за решаването им. 

При достигане на контролираните проектни нива, преди да разреши изпълнението на 

следващите ги строителни и монтажни работи Експертът по част Геодезия извършва 

проверка и установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, 

разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво, като при 

ниво изкоп е задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-

геолог и проектанта на конструктивната част. 

Експертът по част Геодезия отразява резултата от извършената проверка при достигане на 

контролираните нива в протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително 

отбелязва, че подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в 

специализираните карти и регистри. В тридневен срок се изпраща заверено копие от 
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протокола на възложителя. 

Представляващият надзора отправя искане до възложителя длъжностно лице от състава му 

да извърши проверка за установяване съответствието на строежа с издадените строителни 

книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на 

застрояването. 

В случай че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени 

отклонения от строителните книжа, Представляващия надзора спира строителството със 

заповед, която вписва в заповедната книга на строежа, и съставя протокол за установените 

отклонения, който в тридневен срок изпраща в регионалия отдел за национален строителен 

контрол. 

Експертите на консултанта по отделните части подписват всички актове и протоколи по 

време на строителството, необходими за оценка на строежа, относно изискванията за 

безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно действащото законодателство, в 

това число Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, за които актове и протоколи е оправомощен 

да бъде съставител и/или лице, извършило проверка, и/или лице, в присъствието на което е 

съставен документът. 

Ръководителят на екипа проверява всички актове обр. 19 и сметки обр.22, включително и 

всички актове и протоколи, които подлежат на подписване съгласно договора за 

строителство на обекта, след което представляващият надзора ги подписва. 

Ръководителят на екипа съгласува с възложителя всяко решение/предписание/съгласие на 

консултанта за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностната 

сметка. 

Експертите по отделните части контролират съответствието на изпълняваните работи по 

вид и количество с одобрените строителни книжа и количествена сметка и следи за хода на 

изпълнение на строителството съгласно графика на строителя, като при установяване на 

забава - определя конкретни мерки за преодоляването й. 

Експертите от екипа на строителния надзор контролират чрез необходимите проверки и 

измервания реално извършените видове и количества строителни работи, които на 

съответния етап от изпълнение на инвестиционния проект се удостоверяват от строителя с 

акт. След извършените проверки на място и установено съответствие подписва съответния 

акт. 

Строителният надзор упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за 

етапа на строителството в пълния обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. 

за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика 

и министъра на регионалното развитие и благоустройството. 
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Ръководителят на екипа участва в съвместни срещи и обсъжда с проектанта, строителя и 

възложителя възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството. 

Екипът от експерти контролира качеството на извършваните строителни работи и 

предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им 

последователност. 

Представляващият надзора, съвместно с екипа от експерти, издава и вписва в заповедната 

книга предписания и заповеди, които са задължителни за строителя, предприемача и 

техническия ръководител на строежа. Възражения срещу тези предписания могат да се 

правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, 

като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията 

за национален строителен контрол издават задължителни указания. 

При нарушаване на техническите правила и нормативи, Представляващият надзора 

уведомява регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от 

установяване на нарушението. 

Ръководителят на екипа и експерта по качество на материалите осъществяват проверка и 

контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти с оглед осигуряване 

изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията и съответствие с изискванията, определени със Закона за 

техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за 

условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. 

Ръководителят на екипа за строителен надзор извършва координация на строителния 

процес до въвеждане на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, 

качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи с договора 

за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договори, имащи 

отношение към извършването на строителството на обекта. 

Представляващият надзора и експертите по съответните части заверяват заедно с 

възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, и физическото 

лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, екзекутивната 

документация съгласно изискванията на чл.175, ал.2 от ЗУТ, съдържаща пълен комплект 

чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, и носи отговорност 

за правилното й окомплектоване. На заверка подлежат поне по 2 (два) пълни комплекта 

екзекутивна документация за строежа. Екзекутивната документация е неразделна част от 

издадените строителни книжа. 

Ръководителят на екипа и Експертите по всички части участват след завършване на 

строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя в съставянето на констативен акт, с 

който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения/те инвестиционен/ни 

проект/и, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, 

ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията и условията на сключения договор. Към 
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този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на 

машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя 

на възложителя. Констативният акт обр.15 се подписва от Представляващия надзора и от 

Експертите по всички части на проекта. 

Ръководителят на екипа и Експертите по всички части изготвят, след приключване на 

строителните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните 

контролни органи по законосъобразното изпълнение и по готовността за въвеждане в 

експлоатация. Окончателния доклад за строежа в срока съгласно договора за изпълнение в 

3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и в 2 (два) екземпляра на електронен 

носител. Окончателният доклад се подписва от Представляващия надзора и от Експертите 

по всички части на проекта. 

Ръководителят на екипа и Експертите по всички части съставят в срока съгласно договора 

за изпълнение Технически паспорт за строежа след завършване на строителството, преди 

издаване на разрешение за ползване, при спазване изискванията на Наредба № 5 от 

28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. Техническият паспорт се съставя и подписва 

от представляващия надзора и експертите по всички части на проекта. Внася се за заверка 

в Община Смолян. Техническият паспорт е неразделна част от техническата документация 

за въвеждане на строежа в експлоатация. 

Ръководителят на екипа извършва съвместно със строителя необходимите действия за 

получаване на становища от специализираните контролни органи за законосъобразното 

изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация. 

Надзорната фирма, съвместно с възложителя извършва необходимите действия за 

въвеждане на обекта в експлоатация до получаване на Разрешение за ползване. 

Последователността за изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта е 

съобразена с технологично обусловената последователност на строителните и 

монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. 

През време на строителството Строителният надзор съставя и подписва актове и 

протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С 

актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по 

чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ. 

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други 

документи изискващи се от съответния нормативен акт. Съставените и оформените 

съгласно изискванията на тази Наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при 

установяване на обстоятелствата свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 

експлоатация на строежите. 

Съгласно чл.2, ал.2 т. 1 от Наредбата за строежите от трета категория са задължителни 

образци № 2 (2а), 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12, 14, 15, 16 и 17. 

Непосочените в ал. 2 от Наредбата образци ще се ползват за съставяне на актове и 

протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството. 
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Участниците в строителството Възложител, Изпълнител, Проектант/Авторски надзор, 

Строителен надзор съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените 

проверки, огледи и измервания на място когато са постигнати изискванията към строежите 

по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ. 

Документи, конто ще изготви, контролира и подпише строителния надзор, 

съгласно действащата нормативна уредба: 

Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за 

строеж 

Протокол обр.2а за откриване на строителна площадка на строежите и определяне на 

строителна линия и ниво. с проверки при достигане на контролирани проектни нива; 

Заповедна Книга на строежа (обр.4); 

Констативен акт (обр.З) за установяване съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на 

застрояването; 

Акт обр. 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен 

проект и даване на основен репер на строежа  

Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни 

работи   

Актове обр.12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, 

удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта; 

Декларации за характеристики на строителните продукти и Декларации за 

експлоатационни показатели на влаганите материали -отговарящи на Наредба № РД-02-20-

1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите 

на Република България; 

Актове обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната 

конструкция; 

Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството -

съставя се при необходимост; 
Акт обр. 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на 

строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 

други случаи - съставя се при необходимост; 

Акт обр. 13 за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и други - 

съставя се при необходимост; 

Акт обр. 14 за приемане на конструкцията - съставя се за всяко конструктивно съоръжение; 

Протоколи от акредитирана българска лаборатория за вносни материали и изделия, за 

които съществува съответен БДС и съгласувана с МРРБ фирмена спецификация за нови 

български продукти; 

Протоколи от изпитвания, издадени от акредитирана лаборатория 

Екзекутивна документация за действителното изпълнение 

Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа; 

Протокол обр.17 за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия-  съставя се в 

случаите, когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба;  

Протокол обр.16 за установяване годността за ползване на строежа - съставя се от 

определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице със 
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заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия, за строежите, за които такава 

е задължителна; 

Окончателен доклад - който се изготвя и се представя на Възложителя в съответствие с §3, 

ал.1 и 2 от Допълнителните разпоредби към Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в изпълнение 

на чл. 4, т.2 от Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството в изпълнение на разпоредбите на ЗУТ; 

Технически паспорт на строежа - който се изготвя и се заверява в Община Смолян в 

съответствие с Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, 

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Началото на строителният процес започва с откриване на строителната площадка и 

подписване на протокол обр.2а и завършва с подписването на констативния акт за 

установяване годността за приемане на строежа, с който акт изпълненият строеж се 

предава от Строителя на Възложителя. 

Основните дейности на строителния надзор за този етап са: 

Проверка съдържанието и поставянето на информационната табела на обекта; 

Съставяне и подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво (СН изисква представянето на Договор за авторски 

надзор и Договор за строителство заедно с Удостоверения за вписване в централния 

регистър на строителя, ПБЗ и ПУСО /одобрени са заедно с инвестиционния проект/); 

Заверка на Заповедната книга за строежа /обр. 4/- /срок до три дни след датата на Протокол 

обр.2/; СН съставя, попълва, прошнурова, номерира страници и подписва заповедна книга 

на строежа. За целта ще бъдат потърсени и включени всички необходими данни от 

участниците в строителството: Възложителя, Строителя, Строителния надзор по всички 

необходими специалности и Проектантите по всички части на проекта. 

Изпращане на писмени уведомления до Община Смолян, РОНСК и специализираните 

контролни органи за заверената заповедна книга / 7-дневен срок от датата на заверка на 

книгата/; 

Заверка на Констативен акт (обр.З) - При завършване изпълнението на основните елементи 

по оформяне на достъпна среда на строежа - рампи, паркоместа и други, СН отправя 

искане до възложителя длъжностно лице от състава му да извърши проверка за 

установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че 

подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването; 

След откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво се 

съставя Акт обр. 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения 

инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа  

За видовете СМР, изпълнени в съответствие с одобрения проект, при правилна технология 

на работа и с материали, съответстващи на качеството, се съставят актове по реда на 

Наредба №3 за приемането им - акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните 

коти на извършените изкопни работи; акт обр.7 за приемане на извършените строителни и 

монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция; акт обр. 12 за 

установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, 

удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта; акт обр. 14 за приемане на 
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конструкциите; 

При наличие на конструкции, машини и съоръжения, които изискват изпълнението на 

специален фундамент се съставя акт обр.8 за приемане и предаване на бетонни, 

стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения; 

› При наличие на монтирани машини и съоръжения се съставя акт обр.9 за предаване и 

приемане на машини и съоръжения; 

При евентуално настъпване на непреодолими проблеми на строежа - искания за изменения 

в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне 

доставката на материали, машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки или 

метеорологични условия; смяна на някои от участниците в строителството; спиране на 

строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина, се съставя Акт обр. 10 за 

установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. В акта следва да се 

впишат точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове строителни и 

монтажни работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени 

работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на 

здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за 

необходимите допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за 

необходимите материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини 

и съоръжения, както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството; 

След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, се съставя Акт 

обр. 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при 

продължаване на строителството. След подписването на този акт може да продължи 

изпълнението на одобрените строително-монтажни работи; 

При установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др., се съставя 

Акт обр. 13, в който се вписват причинените щети на строежа и строителната площадка и 

предписания за извършване на необходимите строителни и монтажни работи за 

възстановяването им; 

Екипът от надзорници по съответните части упражнява действен контрол на място относно 

спазване изискванията на чл.169 - изпълнението на строежите да е в съответствие с 

изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в 

продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на основните изисквания 

за: носимоспособност - механично съпротивление и устойчивост; безопасност в случай на 

пожар; хигиена, здраве и околна среда; достъпност и безопасност при експлоатация; 

защита от шум, устойчиво използване на природните ресурси. Контролът включва и 

спазването на изискванията на инженерно-техническите правила за защита при бедствия и 

аварии и физическа защита на строежите; 

Екипът от надзорници по съответните части упражнява действен контрол на място относно 

спазване изискванията на чл.169а - влаганите в строежа строителни продукти да 

осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на 

техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към 

продуктите; 

Строителният надзор извършва проверки на място за съответствието на изпълнените 

видовете СМР с одобрените проекти, с предвидената технология на изпълнение; 

строителни материали, изделия и съоръжения, вложени в строежа, да съответстват на 
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предвидените в проекта, действащите стандарти, технически одобрения и да са 

придружени с изискващата се документация /Декларации за характеристиките на 

строителните продукти и за експлоатационни характеристики, лабораторни проби, 

технически паспорти, указания за технология на полагане и други/; извършва проверки за 

правилното съхранение на доставените на строителните площадки материали; 

Експертите следят за недопускане на съществени отклонения от одобрените 

инвестиционни проекти, а при необходимост от такива предприемане на действия за 

спазване на разпоредбата на чл. 154. ал.5отЗУТ; 

Незабавно докладват на Възложителя за всички заподозрени и/или доказани случаи на 

измама и/или нередност; 

Спира строежа, който се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 (224а) и чл. 225, ал. 2 

ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ; 

След приключване на строително монтажните работи изисква и заверява екзекутивната 

документация. Извършва проверка за точното отразяване на настъпилите несъществени 

промени по време на строителството спрямо одобрените проекти и за подписването им от 

проектантите и надзорниците по съответната специалност, техническия ръководител и от 

Възложителя. Представя цялата екзекутивна документация в общината. 

Контролира кадастралното заснемане на обектите и документацията за издаване на 

Удостоверение, че е изпълнено задължението по чл.54а, ал.2 от ЗКИР за обекта в обхвата 

на поръчката. 

Участва при извършването на текущите изпитвания и измервания и подписва протоколите 

с резултатите - плътност на водопровод и канализация, хидравлична проба на тръбната 

мрежа на отоплителната инсталация, 72-часови проби на отоплителна инсталация, 

видеонаблюдение, пожароизвестяване. Изисква протоколи от акредитирани лаборатории 

за: контрол на ел.инсталации, контрол на вентилационни инсталации, анализ на вода. 

След завършване на строително-монтажните работи съставя констативен акт обр. 15, с 

който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен 

проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 

1 и 3, чл.169а от ЗУТ и условията на сключения договор. Комплектова се акта със 

съставената и представената по време на строителството техническа документация и 

протоколите за успешно проведени изпитвания. Извършва проверка за подписването и 

подпечатването на актовете от Възложителя; проектантите по всички части на проекта; 

строителя, подизпълнителите и техническите ръководители; лицето, представляващо 

строителния надзор и от технически правоспособните физически лица към него, 

упражнили строителен надзор по съответните части. 

Дейностите по правилното документиране на инвестиционния процес включват: 

съставяне на актове и протоколи по реда на Наредба №3 /описани подробно по-горе/; 

опис на документите, удостоверяващи качеството на вложените материали, изделия и 

съоръжения; 

опис на Протоколите от извършени лабораторни изпитвания и измервания и на 

протоколите от извършените проби по време на изпълнение на строежа; 

опис на участниците в инвестиционния процес, с документите, доказващи тяхната 

правоспособност, легитимност, застраховки и други необходими; 

доклад до Възложителя - Окончателен за получаване на Разрешение за ползване. При 
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необходимост, при възникнали проблеми и други обстоятелства ще бъдат съставяни 

доклади по конкретните въпроси; 

кореспонденция със специализираните държавни и контролни органи - ПБЗН, РЗИ, 

Община Смолян; РОНCK, Инспекцията по труда; и други съобразно развитието на 

строителния процес; 

кореспонденция с участниците в инвестиционния процес - Възложителя, Авторския 

надзор; Изпълнителите; Доставчиците на материали и оборудване; Лабораториите, 

извършващи пробни изпитвания на материалите, влагани в строежите или на изпълнените 

видове работи и други. 

При изпълнение на задълженията ще се отчита и съблюдава спазването на изискванията на 

Българското законодателство и Европейското законодателство – Участникът е изброил 

нормативните актове, които ще се спазват. 

В заключителния етап на строителството при изпълнение на настоящата поръчка, ще 

бъдат съставени и оформени следните актове и протоколи: 

- Констативен акт приложение №15 за установяване годността за приемане на строежа 

(част, етап от него). 

- ›  Протокол обр.17 за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия- съставя 

се от комисия, назначена със заповед на възложителя; протоколът се съставя в случаите, 

когато се изисква съгласно действащата нормативна уредба 

Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация. 

Изготвя се след приключването на СМР на обекта и подписване на акт обр. 15. 

Окончателният доклад се съставя, подписва и подпечатва от Строителния надзор – 

описано е необходимото съдържание на доклада. 

Към окончателния доклад се прилагат: 

- разрешение за строеж; 

- протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките 

на достигнатите контролирани нива; 

- констативен акт по чл. 176. ал. 1 ЗУТ за установяване годността за приемане на 

строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството; 

- удостоверение от Общинска администрация за предадена екзекутивна 

документация (при необходимост) по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ и Удостоверение от Агенцията 

по геодезия, картография и кадастър за изпълнено изискването на чл. 54а от Закона за 

кадастъра и имотния регистър за заснемане на изградения строеж и отразяване в 

действащия кадастрален план; 

- заверена заповедна книга; 

 В срок до 14 дни от съставянето на Констативен акт обр. 15 за строежа, 

строителният надзор представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвения Окончателен доклад в 3 

оригинални екземпляра на хартиен носител и 2 екземпляра на електронен носител, 

включително подготвено Искане до Началника на ДНСК за назначаване на държавна 

приемателна комисия и за издаване на Разрешение за ползване на строежа. 

 Съставяне на Технически паспорт на строежа 

Технически паспорт на строежа се съставя след завършване на строителството, преди 

издаване на разрешение за ползване, при спазване изискванията на Наредба № 5 от 
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28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството. Техническият паспорт се съставя и подписва 

от представляващия надзора и експертите по всички части на проекта. 

 В срок до 14 дни от съставянето на Констативен акт обр. 15 за строежа 

Техническият паспорт на строежа се заверява в Община Смолян. 

Техническият паспорт е неразделна част от техническата документация за въвеждане на 

строежа в експлоатация. 

 Въвеждане на строежа в експлоатация  

За въвеждане в експлоатация на строежите от І, ІІ и ІІІ категория по ЗУТ Началника на 

ДНСК назначава Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за 

разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Комисията съставя и подписва Протокол обр.16 за установяване годността за ползване на 

строежа. Представляващият надзора е задължителен член на ДПК.  

 Всички Актове и Протоколи регламентирани в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. ще 

бъдат съставяни съвместно с останалите участници в строителството, непосредствено след 

извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати 

изискванията към строежите по чл, 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ за съответните извършени 

строително-монтажни работи.  

 Освен това Консултантът ще участва в съставяне на всички непосочени в Наредба 

№ 3 от 31.07.2003г.. Консултантът ще съхранява по един екземпляр от всеки акт и 

протокол, съставен по време на строителство на обектите в обхвата на настоящата 

поръчка. Консултантът ще подпомага при решаване на споровете, възникнали при 

съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с 

прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството и за 

спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа. 

Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството 

 В пряката си работа на обекта в качеството на строителен надзор „ЕМ ЕН 

КОНСУЛТ" ООД ще контролира, в лицето на Експерта по част Безопасност и здраве, 

спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършването на строителните и монтажните работи, в съответствие с регламентите на 

действащата специфична законова и нормативна база в тази област. Режимът на работа на 

Координатора по безопасност и здраве ще включва максимален плътен и ефективен 

контрол относно спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, 

включително оценка на риска и съответните превантивни мерки; работното място и 

работното оборудване; консултиране и информиране на работещите; санитарно- хигиенни 

норми и изисквания. 

 Контролът на безопасността ще се обвърже с основните етапи от плана за 

безопасност и здраве, като ще се изисква той да съдържа следните основни части: 

- утвърден организационен план за провеждането на строителния процес от деня на 

съставяне на Протокол обр.2а до деня на съставянето на Констативен акт обр. 15, като 

същия следва да е съобразен с план-графика за изпълнение на видовете работи по дати, 

обеми, технологии. При евентуална промяна в графика за изпълнение на видовете работи 
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ще се изисква промяна и на организационните решения и обратно; 

- комплексен план-график за последователността на извършване на СМР; 

- плановете за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 

работниците и намиращите се на строителната площадка; 

- мерките и изискванията 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 на отговорните лица /име, длъжност, работодател/ за провеждане на контрол и 

координиране на плановете на отделните строители за местата, където има специфични 

рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение; 

- 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 складиране на строителни продукти и оборудване, временни 

работилници и контейнери за отпадъци; 

 Координаторът по безопасност и здраве от екипа на строителния надзор извършва 

действен контрол на място за: 

- спазване правилата и нормите за безопасност и здраве; 

- проверка на дневниците за инструктаж и спазване инструкциите по безопасност и здраве, 

пожарна безопасност и всички действащи нормативните изисквания; 

- ползване на лични предпазни средства; 

- ред и чистота на строителните площадки на изпълняваните инсталации; 

- техническа поддръжка на съоръженията и работното оборудване. 

- Съгласно чл.15 от Наредба 2 за минималните изисквания за БЗУТ при СМР, 

координаторът по БЗ изисква от строителите (съвместно с подизпълнителите, ако има 

такива) да извършват оценка на риска при включване на нови процеси на работа и да 

представят своевременно актуализация на оценката за всички етапи на договореното 

строителство /включително избора на работно оборудване и всички параметри на 

работната среда и съответните измервания на параметрите на работната среда/; 

- изисква от строителя копия от писмата до ИА „ГИТ" и РОНСК, с които са изпратили 

съдържанието на информационната табела, съгласно изискванията на чл.12, ал.2 и ал.З от 

Наредба №2 за БЗУТ при СМР; 

- участва при оценката на риска още в етапа на подготвителните дейности, като ключов 

експерт в екипа на строителния надзор; 

- следи за правилната подготовка и безопасното изпълнение на всички строителни работи -

изкопни работи; кофражни, армировъчни и бетонови работи; инсталации - Ел., ВиК, ОВК. 

пожароизвестяване; зидарии; топлоизолации; настилки; подмяна дограма и т.н. 

 Контролът ще се осъществява при изпълнението на следните строителни и 

монтажни работи: 

- изкопни работи, съгласно утвърдената Инструкция за безопасна работа при земни работи; 

- изграждането конструктивни елементи, съгласно утвърдената Инструкция за безопасна 

работа при бетонни и стоманобетонни конструкции; 

- изпълнение на вътрешни ремонтни работи, съгласно утвърдените Инструкции за 

безопасна работа; 
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- изпълнение на вътрешни инсталации, съгласно утвърдените Инструкции за безопасна 

работа; 

- товаро-разтоварните работи при извършване на СМР свързани с изпълнението на 

основните видове работи, 

- складиране на отделните видове строителни материали, съгласно изискванията и 

инструкциите за съхранението им. 

Действия на строителния надзор при допълнителни или непредвидени работи 

- При промяна на инвестиционните намерения и искане за извършване на СМР в 

отклонение от одобрените проекти, допустими съществени изменения по смисъла на 

чл.154, ал.5 от ЗУТ, Представляващият дружеството провежда обсъждане с Възложителя и 

другите участници в инвестиционния процес и се изготвя план за действие. При решение 

за промяна се възлага изготвянето на проект, оценка съответствието му със съществените 

изисквания към строежите и вписване в разрешението за строеж на допуснатите 

изменения. 

- Ръководителят на екипа съставя нов график на работа и се извършва обоснована преценка 

относно необходимостта и условията за спиране на строежа; 

- При евентуално настъпване на непреодолими проблеми на строежа, включително 

искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по 

договора; забавяне доставките; неблагоприятни геоложки или метеорологични условия; 

смяна на някои от участници в строителството Ръководителят на екипа - надзорници 

съвместно с Възложителя предприема действия за спиране на строителството по 

предвидения в ЗУТ ред и съставяне на Акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа 

при спиране на строителството. Уточняват се извършените видове строителни и монтажни 

работи; доставените материали, инвентар, съоръжения и др.; определят се извършени 

работи, които подлежат на премахване; необходимите работи за осигуряване на здравината 

и пространствената устойчивост при консервиране на строежа; необходимите 

допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им; необходимите 

промени в доставката на материали, както и други изисквания и мерки за замразяване на 

строителството; 

- След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, съвместно с 

възложителя, Ръководителят на екипа за строителен надзор организира съставянето на Акт 

обр. 11 за установяване състоянието па строежа и строителните и монтажните работи при 

продължаване на строителството. 

- При установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др., 

Представляващият надзора уведомява възложителя и инспекцията по труда и организират 

проверки на място и съставяне на акт обр. 13, в който се вписват причинените щети на 

строежа и строителната площадка и предписания за извършване на необходимите 

строителни и монтажни работи за възстановяването им. 

1.2. Организация на експертите, задължения, отговорности и взаимовръзки 

Вътрешно - фирмената организация на работа предвижда тристепенна структура на 

управление, контрол и работа по проекта, включваща: 

Представляващ надзора; 

Ръководител екип; 

Изпълнителски екип на място /ИЕМ/ от ключови експерти. 
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 Представляващ надзора - В задълженията и отговорностите на Представляващия 

надзора се включват: мениджърски функции по управление и координация на проекта; 

разпределение на човешките и материални ресурси; разпределение на отговорностите; 

администриране на проекта. Подписва съставените актове и протоколи по време на 

строителството съгласно изискванията на Наредба №3 и официалната кореспонденция от 

името на дружеството. Заверява заповедната книга на строежа. Осъществява пряк контрол 

върху дейността на експертите и координатора по безопасност и здраве. Ръководи и 

организира въвеждането на строежа в експлоатация. Организира обсъждания и участва в 

срещите между участниците в инвестиционния процес и докладва на Възложителя за 

възникнали проблеми, констатирани несъответствия или нередности при изпълнението на 

строежа, необходимост от допълнителни видове работи или предложения за промени, 

поискани от строителя или проектанта. При констатирани отклонения от одобрените 

проекти, при лошо или недоказано качество на изпълнението на строежа, уведомява 

Възложителя и разпорежда премахването им и изпълнението им в съответствие с проекта, 

техническата спецификация и действащите нормативи. Извършва регулярни проверки на 

строежа и дискусии с екипа по възникнали проблеми. 

 Ръководител екип - Координира връзките между строителния надзор и другите 

участниците в инвестиционния процес /Възложител, Проектанти - авторски надзор, 
Строители, Доставчици, Общински и държавни контролни органи и др./. Извършва 

проверки за законосъобразното започване на строежа - наличието на одобрени проекти; 

Разрешение за строеж, заверено от Главния архитект, че е влязло в сила; договори за 

строителство; заповеди за технически ръководители и техническата им правоспособност; 

удостоверения за вписване на строителите в централния професионален регистър на КСБ 

за изпълнение на съответната категория и вид строежи; договори за авторски надзор; 

договори с доставчици; валидни застраховки на всички участници в процеса; наличие на 

указателни и съгласувателни писма; изисква и проверява работата на координатора по 

безопасност и здраве, за своевременно актуализиране на ПБЗ. Прави проверки на място по 

изпълнението на строителните работи и по документирането им /срочното издаване и 

съставяне на необходимите документи, наличието на актове и протоколи съгласно Наредба 

№3 и на документи, доказващи качеството на вложените материали и изпълнени видове 

работи/. Получава ежедневна информация от екипа от експерти на място за напредъка на 

работите, констатираните проблеми, отклонения или нередности. Следи изпълнението на 

графиците на строителя, доставчиците, като обезпечава необходимите специалисти на 

отделните и участъци за проверка на видовете и количествата СМР. 

Изпълнителският екип на място на строежа е съставен от експерти по специалности 

Архитектурна, Конструкции, Геодезия, ВиК, Електро, ОиВ, Качество на 

материалите, Координатор по безопасност и здраве, Управление на отпадъците, 

Пожарна безопасност. 

За изпълнение на поръчката експертите ще познават  детайлно проектната документация. 

Всеки от експертите регулярно ще посещава обекта и ще контролира изпълнението на 

дейностите съобразно експертния му профил. Експертите докладват на ръководителя на 

екипа резултатите от контрола.  За констатирани неправилно изпълнени работи, с 

недоказано качество или некачествено изпълнени, за работи, изпълнени не по одобрените 
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проекти и в отклонение на технологичната последователност и Техническата 

спецификация, уведомяват незабавно техническия ръководител на място и Ръководителя 

на екипа и предприемат действия за недопускане извършването на последващи дейности и 

операции по обекта.  

Ключовите експерти имат право да вписват заповеди в Заповедната книга, при 

констатирани отклонения, пропуски и нередности. Обсъждат с проектантите по 

съответната част констатирани пропуски в проекта, постъпили предложения или 

установени нередности при строителството. Следят за отстраняване на пропуските и 

изпълнение на направените предписания от авторския надзор на обекта. 

 Специалистите участват при извършването на пробните изпитвания и измервания, 

при изготвянето на Технически паспорт и Окончателен доклад за въвеждане в 

експлоатация на строежа. Съставят и подписват всички актове и протоколи по реда на 

Наредба №3. 

 Основните задължения на ключовите експерти по отделните специалности 

включват ежедневен контрол на място при изпълнението на СМР по проекта: 

Експерт по част Архитектурна - контрол и приемане на СМР при извършване на 

подготвителни и демонтажни дейности, полагане на топлоизолации, монтаж на дограма, 

изпълнение на настилки от ламинат, гранитогрес и акустична рулонна настилка, мазилки и 

шпакловки, саморазливна замазка, зидарии, боядисване, ремонт на покрива и др.; участие в 

съставянето и подписването на актове по време на строителството за част Архитектурна; 

участие при изготвянето на окончателния доклад и техническия паспорт; 

Експерт по част Конструкции - контрол и приемане на СМР при извършване на изкоп, 

кофраж, армировка и наливане на бетон за рампи и др.; участие в съставянето и 
подписването на актове по време на строителството за част Конструкции; участие при 

изготвянето на окончателния доклад и техническия паспорт; 

Експерт по част Геодезия - определяне на строителна линия и ниво, контрол за спазване 

на ситуационното разположение, контрол и проверки за достигнати проектни нива и др.; 

участие в съставянето и подписването на актове по време на строителството за част 

Геодезия; участие при изготвянето на окончателния доклад и техническия паспорт; 

Експерт по част ВиК - контрол и приемане на СМР при изпълнение на сградните 

водопроводна и канализационна инсталация и др.; участие в съставянето и подписването 

на актове по време на строителството за част ВиК; участие при изготвянето на 

окончателния доклад и техническия паспорт; 

Експерт по част Електро - контрол и приемане на СМР при изпълнение на сградните 

ел.инсталации, видеонаблюдение, пожароизвестяване и др.; участие в съставянето и 

подписването на актове по време на строителството за част Електро; участие в комисиите 

за провеждане на 72-часови проби; участие при изготвянето на окончателния доклад и 

техническия паспорт; 

Експерт по част ОиВ - контрол и приемане на СМР при изпълнение на отоплителната и 

вентилационната инсталации; участие в съставянето и подписването на актове по време на 

строителството за част ОВК; участие в комисиите за провеждане на 72-часови проби; 

участие при изготвянето на окончателния доклад и техническия паспорт; 

Експерт по Управление на отпадъците - контрол по спазване на плана за управление на 
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строителните отпадъци; контрол за спазване мерките за опазване на околната среда при 

извършване на СМР; контрол по изпълнение на съответните мерки за намаляване на 

потенциалните отрицателни въздействия върху околната среда; участие при изготвянето на 

окончателния доклад и техническия паспорт; 

Експерт по Качество на материалите - контрол на доставените и влагани в строежа 

строителни продукти с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към 

строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията и съответствие с 

изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и 

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България; участие при изготвянето на окончателния 

доклад и техническия паспорт; 

Експерт по част Пожарна безопасност - контрол при изпълнението на СМР с оглед 

спазване на изискванията на Наредба 1з-1971-СТПНОБП /ДВ бр.96/2009 г., попр. ДВ бр. 

17/2010 г./; участие при изготвянето на окончателния доклад и техническия паспорт; 

Експерт координатор по безопасност и здраве /КБЗ/ - организира дейността си на 

основните принципи за превантивност на безопасността и опазването на здравето 

съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба №2 за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. КБЗ изисква спазването на плана за безопасност и здраве 

от строителите и лицата, имащи достъп до строителната площадка и своевременно 

актуализиране на ПБЗ при отчитане на настъпили изменения с напредването на СМР. 

Организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите 

се впоследствие в работата доставчици или строители, като осигурява взаимна 

информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и 

предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести. Координира контрола по 

правилното извършване на СМР и предприема необходимите мерки за допускане на 

строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството. За 

ефективни здравословни и безопасни условия на труд извършва оценка на риска и 

предприема съответни превантивни мерки, включително: осигуряване на работно място и 

работно оборудване; консултиране и информиране на работещите; ползване на лични 

предпазни средства; инструктажи; работа с химични, физични и биологични агенти; норми 

и правила за ръчна работа с тежести; санитарно - хигиенни норми и изисквания; знаци и 

сигнали; правила за изпълнение и приемане на СМР; пожарна и аварийна безопасност; 

електробезопасност; опазване на околната среда. 

Система за координация с Възложителя и останалите участници в строителния процес 

 При дългогодишната си дейност „Ем Ен Консулт“ ООД е изградило и използва 

система за  координация между участниците в инвестиционния процес, включваща 

непрекъснат обмен на информация и съдействие. 

 Ръководителят на екипа и Експертите по отделните части освен, че осъществяват 

постоянна връзка помежду си, поддържат непрекъснат контакт с всички участници при 

изпълнението на проекта. 

 Основните дейности за координиране процеса на изпълнение включват: 

› Организиране на предварителни срещи, на които се установяват лицата - представители 
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на отделните участници в строителния процес /Възложител и инвеститорски контрол, 

строители, технически ръководители, авторски надзор, координатори по БЗ от страна на 

надзора и на строителя, заинтересовани страни във връзка с обекта/, на които  се съставя на 

списък с лицата и координати за връзка /имена, длъжности, телефони, имейли и други/ 

› Организиране на ежемесечни срещи на обекта, с участие на Строителя, Възложителя и 

Авторския надзор, включващо доклад на по-важни обстоятелства, проблемни казуси, 

посещения; 

› Кореспонденция между участниците в строителния процес, включително държавни 

контролни органи и институции; 

› Изготвяне на периодични доклади до възложителя, за дейностите, проблемите и 

напредъка на работите, както и специализирани доклади при необходимост /при спор, по 

искане от Възложителя и др./. 

 При възникване на неотложни въпроси, за комуникация с останалите участници в 

процеса на реализация на проекта се предвижда използването на електронна поща и 

мобилни телефони. 

Концепция за организация на персонала с оглед наличните човешки и технически 

ресурси. 

 Стратегията при организацията на работа за изпълнение на поръчката за 

упражняване на строителен надзор по време на извършване на СМР за основен ремонт на 

Планетариум в гр.Смолян, предвижда един прецизен подбор на екипа от специалисти, 

правилно разпределение на човешките ресурси, на задълженията, отговорностите и на 

дейностите в отделните етапи на реализация на проекта. Организацията на работа, 

методите и похватите предвиждат един всеобхватен контрол през целия инвестиционен 

процес - приемането на изходната информация и документи, подготвителни дейности, 

строителен надзор, документирането на изпълненото строителство, качеството на 

доставките и технологичната последователност на работа, изпитванията и пробите и 

въвеждането в експлоатация на строежа. С предложената система на организация на работа 

и комуникация между отделните експерти се цели обезпечаване присъствието на 

експертите във всички необходими места и във всички необходими моменти. 

2.1. Организационни решения и отговорности на екипа за непрекъснат постоянен 

текущ контрол и наблюдение върху извършваните СМР 

 Организацията на работа на строителния надзор и подбора на екипа са съобразени 

със стратегията за контрол върху технологичната последователност на строителните 

процеси. Предвижда се един действен текущ контрол на място от ключовите експерти по 

изпълнение на видовете работи: изкопни работи, кофражни, армировъчни и бетонови 

работи, предвидените енергоспестяващи мерки, ремонтни работи - настилки, мазилки, 

ВиК, Ел. и ОВК инсталации и др. В стратегията за контрол на строителните процеси 

ключова роля имат всички експерти. За гарантиране качеството на изпълнение на видовете 

работи ще бъде извършван последващ контрол от представляващия надзора. Проверките 

ще включват наличието на документация, удостоверяваща съответствието на качествата на 

продуктите; актове и протоколи, с които са приети изпълнените работи; внезапни проверки 

по време на изпълнение на основните видове работи за спазване на технологията на 

работа. 
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 За качественото изпълнение на поръчката предложеният подробен план на работа 

обхваща всички основни дейности, които строителният надзор ще изпълнява на обекта. В 

съответствие с предвидената организация, планът на работа и изпълнение следва 

последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта и 

изискването за технологичната последователност на процесите и свързаните с тях 

подготвителни дейности. Този план кореспондира с предвидените човешки ресурси и 

тяхното разпределение във времето, както и с координацията на дейностите. Стратегията и 

планът на работа за изпълнение на поръчката са съобразени с възможността за 

едновременното изпълнение на няколко строителни дейности. Организацията е в 

съответствие с изискванията на действащата нормативна база, Техническата спецификация 

и графика на изпълнителите /строители, доставчици/. Времето, последователността и 

продължителността на предлаганите действия, изцяло ще бъдат съобразени с утвърдения 

работен проект за организацията и изпълнение на видовете строително-монтажни работи, 

графика на изпълнителя и съгласно Техническата спецификация. Времетраенето на 

извършване на отделните видове СМР в зависимост от обема работи е различно и режимът 

на работа на специалистите от екипа за строителен надзор ще следва безусловно работите 

по графика и технологичната последователност на изпълнение на СМР. При получаването 

на графика на строителя, Ръководителят на екипа за строителен надзор ще изготви 

разстановка за разполагане на персонала и конкретизиране на задълженията на експертите 

съобразно него. Екипът ще покрива плътно работите по графика на изпълнителя на СМР с 

цел максимален контрол на изпълняваните видове работи. 

 За правилното разпределение на човешките ресурси и мерките за осигуряване 

присъствие на експертите от надзора при изпълнение на поръчката, съществено значение 

има и предвидената оценка на риска още в подготвителния етап, както и последващата й 

актуализация. Тази оценка включва анализ на възможните обективни и субективни 

причини от рискове за изпълнение на дейността ни, включително обезпечаване 

присъствието на експертите на необходимото място и време, както и превантивни действия 

за недопускане риска от липса на контрол на място при изпълняване на видовете работи. 

Фирмата разполага с дублиращи експерти по отделните части, които при необходимост 

могат временно да изпълняват функциите на определените специалисти. Контролните 

дейности ще обхванат целия инвестиционен процес- подготвителния период, строителните 

дейности, документирането на изпълненото строителство, качеството на доставките и на 

технологията на работа, изпитванията и пробите и предаването на обекта. Организацията 

на работа чрез тристепенната система на управление на проекта е предпоставка за 

намаляване на риска и чрез извършване на внезапни проверки на място от ръководния 

екип, които проверки включват и проверка на изпълнението на задълженията на 

ключовите експерти на място.  

Строителният надзор ще следи за спазване на технологичната последователност и точното 

на изпълнение на СМР, съгласно КСС към проекта. 

При установяване на нарушения в технологичната последователност и некачествено 

изпълнение на СМР експертите ще стопират работата на строителя и ще дадат указания за 

извършване на последващи дейности за отстраняване на нередностите и дефектите. 

Задължително се извършва последващ контрол за изпълнение на дадените указания. 
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Режимът на работа на специалистите от екипа на „ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД за 

изпълнение на поръчката ще следва безусловно работите по графика на изпълнителя 

на СМР е цел осъществяване на максимален, плътен и ефективен контрол на 

изпълняваните видове работи по проекта. 

Организационни решения и отговорности на екипа за непрекъснат постоянен текущ 

контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия 

Стратегията за осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение включва 

основно контрол на технологичната последователност на строителните процеси и една 

предварителна проверка на изпълнението на подготвителните работи, план за 

ритмичността на доставките. В планираните встъпителни срещи с изпълнителите и 

доставчиците на обектите още в подготвителния и организационен период на 

строителството, се предвижда обсъждане на графика за изпълнение, включително и 

графика на доставките. При започване на строителството ще се извърши проверка относно 

наличието на договори за доставките, срока на доставка и съответствието му с периода, в 

който е предвидено да се вложи в строежа. 

Основните етапи от стратегията за контрол върху технологичната последователност 

на строителните процеси включват: 

входящ контрол върху доставките на материали и изделия и съответствието им с 

техническите изисквания на проекта; 

контрол по ритмичността на доставките, включително транспортиране и складиране 

и съхранение; 

контрол на технологията на изпълнение; 

контрол на изискващите се изпитвания. 

Контрол върху качествата на строителните материали и изделия и ритмичността на 

доставките 

 При планирането, организацията на работа, изпълнението на строителните работи, 

монтажа на инсталациите, изпитванията и пускането в експлоатация на обекта, ще се 

извършва плътен контрол за спазването на всички разпоредби, свързани с цитираната от 

участника нормативна уредба и при спазване на технологичната последователност на 

изпълнение и технологията на работа. 

 Входящият контрол при одобряването на строителните материали, изделия и 

съоръжения за влагане в строежите, включва изискване към Изпълнителя да спазва 

разпоредбите, стандартите и насоките, съдържащи се в последните актуални версии на 

приложимите законови актове. В НСИСОССП са обособени две групи строителни 

продукти: 

Продукти, отговарящи на европейските технически спецификации - български стандарти, 

въвеждащи европейски хармонизирани стандарти, или еквивалентни; европейски 

технически одобрения и признати национални технически спецификации и 

Продукти, отговарящи на българските технически спецификации - български стандарти, с 

които се въвеждат европейски или международни стандарти, български стандарти и 

български технически одобрения. 

 Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да пуска на 

пазара строителни продукти, които отговарят на изискванията на техническите 
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спецификации по чл.5, ал.2 от ЗТИП и чл.4 от НСИСОССП, придружени със съответните 

удостоверения. 

 Строителните продукти, съответстващи на европейските технически 

спецификации, се пускат на пазара от производителя или от негов упълномощен 

представител, със СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за 

съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език, съответно с 

инструкция и/или указание за употреба на български език и с обозначени наименованието 

и адреса на управление на производителя. Строителният надзор ще контролира на място и 

разрешава влагането на продукти в строежа, които са придружени документи, 

удостоверяващи съответствието на даден продукт с основните изисквания. Следователно, 

всички влагани в строителството материали, изделия или съоръжения следва да се 

придружени с Декларации за характеристики на строителния продукт или за експертни 

показатели в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и 

реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. 

Контролът ще се осъществява от Експерта по качество на материалите, както и от 

експертите по отделните части по време на целия строителен процес и предвижда 

проверка на доставките на място относно: тяхното съответствие с предвидените в 

проекта; наличие на придружаваща документация, удостоверяваща съответствието на 

качеството; начина на съхранение /когато доставките няма да се влагат веднага в 

строителството и ще трябва да се съхраняват на строителната площадка/; указана 

технология на влагане и за изпитване; съответствието с действащите стандарти; посочени 

произход, производител, доставчик; правилното им транспортиране и други изисквания в 

зависимост от спецификата на доставката. 

Контролът на качествата на материалите ще включва и графика на доставките, така да са 

планирани, че да не затрудняват напредъка на строителните работи и да не се допуска 

закъснение на процеса. Ритмичността на доставките следва да е в съответствие с 

общия график на строителството. Този контрол ще се осъществява както във връзка със 

спазване графика на строителя, така и с цел правилното складиране и съхранение на 

доставките или общо тяхното качество. С цел недопускане на нарушения от този род 

Ръководителят на екипа за строителен надзор и експертите по съответните части ще следят 

стриктно графика на строителя и ще извършват редовни проверки на наличните 

складирани материали.  

Входящият контрол при одобряването на строителните материали, изделия и съоръжения 

за влагане в строежите, включва изискване към изпълнителя на строежа да спазва всички 

разпоредби, стандарти и насоки, съдържащи се в последните актуални версии на 

приложимите законови актове.  

Работи се по одобрената Спецификация на материалите: Участникът е посочил 

материалите и изискванията към тях съгласно спецификацията. 

Влаганите материали трябва да притежават сертификат за производствен контрол съгласно 

Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните 

продукти в строежите в Република България. 

При договарянето на доставки на материали и изделия за строежите изпълнителят следва 

да изисква от производителите или техните упълномощени представители да представят 
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необходимите техническите спецификации по чл.5, ал.2 от ЗТИП и чл.4 от НСИСОССП, 

придружени със съответните удостоверения. 

При доставка на строителни материали и изделия, за които има придружаваща техническа 

документация, от която е видно, че техническите параметри не съответстват изцяло на 

предвидените в одобрения проект, експертите-строителен надзор по съответната част, 

уведомяват техническия ръководител, ръководителя на проекта, представителя на 

Възложителя и Проектанта - авторски надзор по съответната част, издават заповед този 

строителен продукт или изделие да не се влага в строежа и предизвикват обща среща за 

разглеждане на документацията. Водещо е мнението на проектанта по съответната част. 

При установяване на допустимост за замяна на продукта/изделието, което се счита за 

несъществено изменение на проекта, проектантът вписва заповед в Заповедната книга и 

отразява допуснатата замяна на продукта. При констатиране несъответствие на 

техническите параметри на доставката с тези, определени в одобрения проект, същата се 

връща и не се допуска влагането й в строежа. Експертът от надзорната фирма по 

съответната част, за която е направено предписание доставените продукти или изделия да 

не се влагат в строежа, заедно с експертът по качество на материалите, извършват стриктен 

контрол за нова доставка на тези материали, извършват пълен контрол на съответствието 

на доставката и тогава разрешават влагането на продуктите. 

Строителният надзор ще контролира на място и ще разрешава влагането на продукти в 

строежа, които са придружени с необходимите документи, удостоверяващи съответствието 

на даден продукт със съществените изисквания - маркировка СЕ; ЕО Декларация и 

Техническо досие. Всички влагани в строителството материали, изделия или съоръжения 

следва да са придружени с Декларации за експлоатационни характеристики. 

Регулярно ще бъдат проверявани наличностите в складовете на Строителя, както и начина 

на съхранение съгласно предписанията на производителя. Ще се изисква от строителя да 

представи предварително схема на местата за складиране на основните материали. Ще се 

укаже местоположението и размерът на местата за съхранение на всички натрупани запаси 

от стоки и материали и оборудване. Ще се изиска схема за обезопасяване на работите и 

превантивните мерки за защита от повреда, включително и вандализъм, наводнение, 

земетресение, ураган, пожар и кражба. 

В случай на установяване на неправилно съхранение на даден материал, експертът по 

качество на материалите ще провери годността му за влагане в строежа и ако материалът 

не е годен за употреба, ще направи предписание за забрана на влагане и доставка на 

допълнително количество, като се дадат указания за начина на съхранение. Последващият 

контрол се извършва от експерта и ръководителя на екипа.  

Строителният надзор ще следи в процеса на строителство да се влагат само  качествени 

материали, в съответствие с изискванията на одобрения проект, при спазване технологията 

на влагане на материала, дадена от съответния производител и ПИПСМР. При 

установяване на несъответствия, ще се дадат указания за изпълнение. Всички доставки на 

суровини и материали, предназначени за влагане в строителството, ще се следи да са 

снабдени с надлежна документация за произход и качество, включително за изпитване за 

съответствие с приложимите изисквания. Съответните документи трябва да се предоставят 

преди влагане на съответните суровини и материали в строителството. Консултантът може 
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да поиска от производителите допълнително изпитване на важни за качеството на обекта 

суровини и материали с цел проверка на съответствието им. Материалите, одобрени и 

приети преди съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани 

преди използването им. Ще се следи достъпът да бъде лесен за проверка и контрол на 

складираните материали. Когато доставката се извършва с камиони, материалите ще се 

разтоварват така, че да не се нарушава цялостта и вида им. 

Експертът по качество на материалите и експертите по съответните части ще следят за 

изпълнението на изпитания, удостоверяващи качеството на изпълнените работи, като няма 

да позволи изпълнението на последващи видове работи преди получаване на 

удовлетворителни резултати от извършените изпитвания; 

Ще се следи всички доставки да отговарят на предписаните в проекта по вид и качество, 

като при възникване на необходимост от промяна по целесъобразност, същата трябва да се 

одобри предварително от Възложителя и Консултанта и/или евентуално от Проектанта. 

При установяване на несъответствия и/или нарушения, същите ще бъдат докладвани 

своевременно на Възложителя. 

 2.3. Ефективни организационни методи и решения на строителния надзор във 

връзка с качественото изпълнение на строителството. 

 Системата за анализ и контрол на дейностите по време на изпълнение на 

строително -монтажните работи е разработена при една йерархична структура на 

управление, т.е. задълженията и правомощията се делегират отгоре на долу - 

представляващ надзора, ръководител екип, специалисти по съответните части на проекта 

до строител. Така се постига спазване последователността при събиране и обработване на 

информацията. При дефиниране на проблеми, те ще се решават в зависимост от тяхната 

специфика и ще се разпределят между отделните участници от екипа - членове на екипа на 

надзора, като ще се следи дейността на Изпълнителите по договорите за строителство. 

Прилагането на подхода „планиране, изпълнение, проверка, действие" е особено подходящ 

за проекти, тъй като гледа напред към дейностите, които трябва да се изпълнят и към 

следващия етап (следващите етапи) на проекта. По този начин могат да се предприемат 

интервенции и корективни действия, докато все още имат влияние върху бъдещите 

резултати от проекта, а резултатите могат да се контролират. 

 Представляващият надзора и ключовите експерти ще извършват дейностите по 

договора и ще бъдат на обекта съгласно необходимостта от тяхното присъствие при 

изпълнение на задълженията им по договора за обществената поръчка. 

В по-подробен аспект са вменени дейности и е разработена система за анализ на контрола 

по етапи на реализиране на проекта, които ще допринесат за изпълнението на строителния 

обект при спазване качеството на строителството. 

 Контролните дейности по законосъобразното започване на строежите включват 

проверка на представената техническа документация, одобрени проекти, договори, 

документи на строителя, авторския надзор и другите участници в проекта, 

правоспособност на участниците, застрахователни полици за професионална отговорност, 

наличие на съгласувателни писма, актуализиран ПБЗ, включително оценка на риска, 

графици за изпълнение и цялостната организация на работа. 

 За този етап контролните дейности се осъществяват основно от Представляващия 
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надзора, Ръководителя на екипа и ключовия експерт по Безопасност и здраве. Контролните 

действия обхващат документалното обезпечение на проекта за законосъобразно стартиране 

на проекта, което е и предпоставка за законосъобразно изпълнение на цялата поръчка. В 

организационно отношение се предвиждат встъпителни срещи с участниците в проекта за 

уточняване организацията на работа, графиците и обезпечеността на строителните 

дейности. Предпоставка за ефективни контролни действия е оценката на риска, която ще се 

направи още на този подготвителен етап. Въз основа на анализа на конкретните дейности и 

рисковете ще се изготвят конкретни мерки и действия за недопускане на отклонения от 

одобрените проекти, техническата спецификация и законовите изисквания. Задължения на 

Консултанта през мобилизационния период е да направи проверка за: наличност на 

необходимите документи за законовото започване на строителството; при необходимост - 

съдействие за тяхното набавяне. 

 Екипът от експерти по отделните части ще познава подробно проектната 

документация. 

 Консултантът ще се запознае с мобилизацията на Строителя за да има пълна яснота 

относно всички предвидени основни и временни работи, които Строителя възнамерява да 

изпълни. 

 Освен това преди началото на строително монтажните работи СН ще извърши: 

проверка и одобрение на програми за доставка на строителните материали и изделия; 

проверка на документи, доказващи съответствието на материалите и изделията с 

техническите изисквания на проекта; 

проверка на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, 

изпитвания и др., предлагани от Строителя; 

проверка на ресурсната обезпеченост на Строителя, включваща: механизация; работна 

ръка; строителен инвентар; открити и закрити складови помещения; акредитирани 

строителни лаборатории; списък на доставчици. 

 Познаването на проекта за мобилизация на Строителя от страна на Строителния 

надзор гарантира безопасното и качествено изпълнение на временните и постоянни работи. 

 Контролните дейности за законосъобразното изпълнение на проекта имат за цел 

съответствие с изискванията за безопасност; спазване на техническите правила и 

нормативи; контрол за спазване на договорите между всички участници в инвестиционния 

процес и одобрените проекти, техническата спецификация, правилниците за изпълнение и 

приемане на строително-монтажните работи. 

Извършва се постоянен контрол върху процеса на изграждане на обекта и неговото 

оценяване, главен цялостен график, график на обекта, времеви графици, други строителни 

графици и съгласуваните графици за изпълнение и доставка на материалите; обезпеченост 

с необходимите специалисти и механизация. 

 Подготовка на строителната площадка: 

 Разчистване и демонтаж на съществуващи съоръжения. 

 Строителният надзор ще следи всички получени в хода на СМР строителни 

отпадъци да се депонират съгласно Разрешение от Община Смолян. 

Упражняване на СН при изпълнение на СМР: 

Изкопни работи - СН ще следи изкопните работи да започнат след маркиране на всички 
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подземни комуникации. Проверява се достигането на заложената по проект максимална 

дълбочина. Координаторът по безопасност и здраве наблюдава неотлъчно работата. 

Съблюдава се за спазване на ПИПСМР 

Транспорт и складиране на материали - Строителният надзор ще следи транспорта и 

разтоварването да се извършват внимателно, да се складират на равна повърхност на която 

да няма режещи тела и да няма вещества които биха могли да въздействат на материала. 

Изпълнение на монолитни конструкции (бетонови рампи) - СН ще контролира 

кофражните, армировъчните и бетоновите работи. Кофражът се затваря след приемане на 

армировката от проектанта. Декофрирането става след разрешение от КБЗ. Следи се за 

правилно изпълнение на армировката - влагане на арматура със съответния диаметър, 

фиксатори. Класът на бетона трябва да отговаря на предвидения в проектната 

документация, следи се за уплътняване. Съблюдава се за спазване на ПИПСМР. 

Изпълнение на енергоспестяващи мерки - Строителният надзор ще следи изпълнението на 

топлоизолациите и подмяната на дограмата да става съгласно одобрения проект, при 

спазване на ПИПСМР. 

Изпълнение на настилки (гранитогрес, ламинат и акустични настилки)- Строителният 

надзор ще следи за изпълнение съгласно одобрения проект, особено на рулонната 

акустична настилка, при спазване на ПИПСМР и указанията на производителя. 

Изпълнение на ВиК инсталации - Строителният надзор ще следи за изпълнение съгласно 

одобрения проект, при спазване на ПИПСМР, спазване на правилата при заваряване на 

полипропиленови тръби. 

Изпълнение на Електро инсталации - Строителният надзор ще следи за изпълнение 

съгласно одобрения проект, при спазване изискванията на БДС, наредби, правилници и 

закони на Република България, касаещи електрическите уредби и съоръжения. 

Изпълнение на ОВиК инсталации - Строителният надзор ще следи за изпълнение съгласно 

одобрения проект, при спазване изискванията на БДС, наредби, правилници и закони на 

Република България, касаещи ОВиК инсталации и съоръженията към тях. 

Изпитания: 

Да се извърши контрол на ел.инсталации, заземителна и мълниезащитна инсталации, 

вентилационни инсталации, както и контрол на състава на водата от акредитирани 

лаборатории. 

Да се направят изпитания на якост и плътност на отоплителна инсталация, водопроводна и 

канализационна инсталации. 

Строителният надзор ще изисква провеждането само в негово присъствие и ще контролира 

правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови 

изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в 

експлоатация. 

 СН ще следи изпълнителя да спазва изискванията за технологията на изпълнение 

съгласно одобрените проекти и ПИПСМР. 

 По време на строителството СН ще извършва 

контрол на правилата за управление на качеството по време на строителството - контрол 

върху съответствието на влаганите строителни материали и изделия, наличие на 

декларации за съответствие на качеството и необходимата техническа документация 
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относно технологията на влагане, транспортирането и съхранението им; непрекъснат 

строителен надзор върху технологията на изпълнението на отделните видове СМР; 

контрол правилното водене на заповедната книга на строежа и вписване всички решения и 

указания в заповедната книга на строежа; 

контрол относно присъствието на лицата, упражняващи авторския надзор при приемане на 

изпълнените работи и своевременно даване на решения при констатирани пропуски в 

проектната документация или искания за промяна от одобрените проекти; 

контрол за отстраняването на констатирани дефектите или видове работи, 

несъответстващи на проекта, техническата спецификация или в отклонение от 

технологията; 

контрол за правилността при провеждане на единичните изпитания и своевременното 

съставяне и подписване на протоколите с резултатите от проведените изпитвания; 

контрол по цялостната координация на строителния процес от откриването на 

строителната площадка до въвеждането на строежа в експлоатация; 

контрол върху спазването на проекта за организация и изпълнение на строителството; 

дневниците и книгите за инструктаж на работниците; 

контрол върху строежа, съставените документи и процедурите при наложили се спирания 

на строителството или възникнали аварии на строежа; 

контрол за спазване от страна на надзорниците изискванията за поверителния характер на 

факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му 

и след това. 

 За този етап контролните дейности се осъществяват от екипа от ключови експерти. 

В организацията на работа на строителния надзор и разпределението на човешките ресурси 

са разписани конкретни задължения на членовете на екипа. Създадена е организация за 

контрол, който ще се осъществява от Представляващия надзора. Експертът по безопасност 

и здраве има задължения за актуализиране оценката на риска и да изисква такава от 

изпълнителя на CMP. С това се цели постигането на допълнителна превенция за 

съответствие на изпълняваните СМР. Контролните действия обхващат целия процес на 

изпълнение на строежите, включително правилното им и навременно документиране, 

гарантиране качеството и съответствието им с изисквания към строежите. Контролните 

дейности в етапа на изпълнение на строителството гарантират безпроблемното приемане 

на обектите и въвеждането им в редовна експлоатация. 

 Контролните дейности при предаване на строежа, включват проверка на 

необходимите документи за въвеждане на обекта в редовна експлоатация; проверка на 

екзекутивните чертежи за отразяване на несъществените отклонения от одобрените 

проекти и заверяването й от правоспособните лица; контрол върху необходимите 

измервания, изпитвания и пусково-наладъчни работи, единични и комплексни изпитвания, 

и други необходими; своевременно получаване на положителни становища от 

специализираните държавни контролни органи за въвеждане на строежа в експлоатация; 

контрол върху документацията, необходима за съставяне на окончателния доклад за 

въвеждане на строежа в експлоатация. 

Организацията и контролът в етапа на приключване на строежите и въвеждането им в 

експлоатация предвижда активно участие на всички надзорници. Представляващият 
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надзора и ръководителят на екипа извършват окончателен контрол на документите, 

описите на създадените и представени документи и съвместно с екипа-надзорници 

съставят и подписват констативния акт, Окончателния доклад. 

Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 

Строителният надзор е задължен да следи и контролира:  

всички мерки утвърдени от Възложителя за недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството, като при констатирани нарушения информира Възложителя 

и дава указания на Строителя за тяхното своевременно отстраняване. 

контролно-пропускателния режим на обекта с цел недопускането на странични за 

строителния процес лица, непритежаващи необходимата професионална подготовка и/или 

лични предпазни средства 

недопускането на извършване на дейности, създаващи опасност от замърсяване на въздуха 

и др. 

В организационно отношение строителният надзор ще изисква от изпълнителя: 

назначаването по трудов договор на технически правоспособни лица, които да извършват 

техническо ръководство на строежа, както и технически правоспособни лица с придобита 

специалност и образователно-квалификационна степен, които да осъществяват 

специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи; 

в договорите за доставка на строителни материали, машини, съоръжения, изделия и други, 

да се регламентират изискванията за изпълнението на съществените изисквания към 

строежите и продуктите да отговарят на техническите спецификации, определени със 

Закона за техническите изисквания към продуктите; 

при доставка на материалите и изделията на място да се извършва проверка относно 

наличието на придружаващи документи за съответствие на качеството им и доказващи 

съответствието на техническите параметри с предвидените по проекта. Проверката на 

място обхваща и контрол за правилния транспорт и осигуряване на необходимите условия 

за складиране и съхранение на строителните площадки. 

 Измервания и отчетност на изпълнените строително монтажни работи 

 По време на строителството всички видове работи подлежат на измерване и 

доказване. Вследствие на дългогодишния си опит и срещнати казуси, е разработена и 

внедрена ефективна система на отчет на документацията, който може да се резюмира както 

следва: 

 Запазвайки формата на офертната количествена сметка, с единични цени по 

оферта, количества по оферта и стойности по оферта, се създават три допълнителни групи 

от по две колони, които да отразяват, количества и стойности с натрупване „до момента", 

количества и стойности за „минал отчетен период" и количества и стойности за 

„отчетния" период. 

 Горепосочената система дава реална и коректна информация кога, къде и колко 

пъти са актувани количества по дадена позиция от количествената сметка без значение от 

вида строително - монтажни работи или строителни продукти. Тази система дава 

възможност на последващ одит от независими експерти да провери реалността на 

изпълнените СМР и съответно допустимостта на извършените плащания, което е от 

съществено значение при осъществяване на проекти, финансирани по програми на ЕС. 
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 Предаването и приемането на извършените СМР - предмет на настоящата поръчка 

ще се удостоверява със съставяне на Констативен протокол за установяване на 

действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или 

от конкретно определените в този договор правоспособни лица. Всеки констативен 

протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените 

материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството, декларации за експлоатационни показатели на вложените 

материали. 

 Гореизброените документи се изготвят в четири еднообразни екземпляра и се 

проверяват и подписват от Консултанта, упражняващ строителният надзор на строежа. 

Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се увери в 

съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания 

констативен протокол. 

 След окончателното приключване на СМР консултантът, упражняващ строителния 

надзор, изготвя окончателен доклад до Възложителя. 

 Контрол на графиците за изпълнение 

 Контролът по спазване на календарните графици за изпълнение на обекта обхваща 

всички графици, утвърдени от Възложителя за изпълнение на СМР, графици за доставка на 

материали и изделия, графици за мероприятия по опазване на околната среда и за 

недопускане увреждане на трети лица др. 

 В практиката на взаимоотношенията Възложител-Строител, строителната програма 

е програмата, която Изпълнителят представя на Възложителя преди започване на СМР.  

 Строителят представя на Възложителя строителна програма с ресурсното 

обезпечение, диаграма за движение на работната ръка, изисквания към персонала и 

обяснителна записка към нея, като се описват методите на строителство, оборудването на 

Строителя което ще бъде използвано, отговарящо на изискванията на инвестиционния 

процес, очакваните производителности, които са база за планиране на времетраенето. 

Веднъж одобрена от Възложителя тя става официален подробен график за изпълнение на 

Работите, който стриктно се контролира от страна на Надзора. 

 Екипът на Консултанта ще контролира изпълнението на Строителната програма 

като проверява напредъка на извършените работи за съответствие с одобрените графици и 

при изоставане ще има ангажимент да задължи Строителя да коригира своята програма по 

начин, който да преодолее изоставането, привързана към общата строителна програма. 

Надзора уведомява Възложителя за нарушаване изпълнението на строителната програма от 

страна на Строителя и предложената нова програма от Строителя да бъде утвърдена от 

Възложителя. 

 Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, 

предвидени в проекта, по време на строителството. 

 Строителният надзор е задължен да контролира одобрената от Възложителя 

програма за защита на околната среда и да указва мерки за отстраняване на допуснати 

нарушения от страна на Строителя като същите са предварително утвърдени от 

Възложителя. СН ще следи по време на строителството да не се допуска отклонение от 

нормативно определените ограничения за изпълнение на строителството с цел недопускане 
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увреждане на околната среда. 

 Следи за спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците и 

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 

строителни материали, относно разделното събиране на отпадъците. 

 Строителният надзор следи за вземането на съответните мерки от изпълнителя за 

намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда при изпълнение 

на строителните дейности - правилно изхвърляне на течни и твърди отпадъци, контрол на 

техническото състояние на машините и строителната механизация, съгласуване от 

компетентния орган при нужда от унищожаване на дървесна растителност и храсти. 

 Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 

изпълнение на поръчката. 

 Дейности, които подлежат на съгласуване и контрол по време на 

строителството 

 Съгласуване на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на 

поръчката - произход, доставки, сертификати. Технологичното оборудване с основните 

материали за изпълнение на строежа следва да отговарят на предвидените в проекта вид, 

качество, технически параметри, капацитет и всички специфични характеристики. 

Изпълнителите и доставчиците на съоръжения и материали предварително представят за 

съгласуване документите, доказващи съответствието им с проектите, наличието на 

маркировка, декларация, инструкция и/или указание за употреба на български език. 

Предложения от страна на строителите за замяна на някои видове материали, съоръжения 

или изделия, се разглеждат съвместно с Възложителя и авторския надзор и след преценка 

се допуска или отхвърля направеното предложение. 

 В предварителните срещи се установяват лицата - представители на отделните 

участници в инвестиционния процес /Възложител и инвеститорски контрол, строители, 

технически ръководители, авторски надзор, координатори по БЗ от страна на надзора и на 

строителя, заинтересовани страни във връзка с обекта/. Съставя се списък с лицата и 

координати за връзка /имена, длъжности, телефони, имейли и други/. 

 Дейности по контрол на качеството и количествата СМР 

 За постигане целите и резултатите на поръчката/договора са предвидени ефективни 

мерки за осигуряване на качеството на изпълнение на обекта, обхващащи съответните 

етапи на изпълнение на строежите - контрол на качеството на продуктите, влагани в 

строежите и на технологията на работа. 

При планирането, организацията на работа, изпълнението на строителните работи за 

основния ремонт на Планетариума, ще се извършва плътен контрол за спазването на 

всички разпоредби, свързани с цитираната нормативна уредба и при спазване на 

технологичната последователност на изпълнение и технологията на работа. 

 Контролът на изпълнение на видовете работи, които екипът на строителния 

надзор ще извършва на място, включва технологията на работа и измерванията и 

изпитванията на изпълнените видове работи. Технологията на работа следва да 

кореспондира с техническото досие на продуктите и предвидената последователност и 

технология на работа в проекта, изискванията на ГТИПСМР и на безопасните условия на 

труд. За регламентираните изпитвания и измервания на влаганите в строителството 
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материали и за качеството на изпълнените видове работи, строителният надзор ще 

извършва проверка на предложените от строителя лаборатории, относно тяхната валидна 

акредитация. 

 В подготвителният етап на изпълнение на строежа, Консултантът ще изиска от 

Строителя график за доставки на материали и изделия. Консултантът ще провери 

съответствието на графика за доставки с одобрения от Възложителя строителен график, от 

една страна и капацитета на наличните складови площи от друга. Ще бъде допуснато 

започване на строително-монтажните работи, само при наличие на ресурсна обезпеченост 

и ясна визия за ритмичността на доставките, гарантираща спазване на строителния график. 

 Консултантът ще изиска от Строителя сертификати за произход/ декларации за 

съответствието със съществените изисквания/ декларации за експлоатационни показатели/ 

други приложими документи за всеки материал или изделие, вложени в строежа и ще 

провери и удостовери съответствието им с параметрите заложени в проекта и техническата 

спецификация на Възложителя. 

 Консултантът контролира ежедневно извършването на СМР по вид, качество и 

стандарт съгласно Инвестиционния проект, Техническата спецификация, както и всички 

приложими Законови разпоредби. Ще се изисква от строителя да представи предварително 

схема на местата за складиране на основните материали. Ще се укаже местоположението и 

размерът на местата за съхранение на всички натрупани запаси от стоки и материали и 

оборудване. Ще се изиска схема за обезопасяване на работите и превантивните мерки за 

защита от повреда, включително и вандализъм, наводнение, земетресение, ураган, пожар и 

кражба; 

 В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на 

Строителните продукти, по предложение от и на риск на Изпълнителя по Договора за 

строителство - одобрява (след съгласуване с Възложителя) промяна на Строителните 

продукти, както и вписва даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като 

промяната е допустима само ако Строителните продукти съответстват на изискващите се 

по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в Инвестиционния проект и 

Техническата спецификация, и за които изпълнителят представи надеждни доказателства 

за съответствие /декларации за експлоатационни характеристики, сертификат за качество и 

други/ и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените 

Строителни продукти. 

 Консултантът проверява извършената от Изпълнителя по Договора за строителство 

работа, и го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за 

отстраняването им, с последващ контрол. 

 Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на тяхното 

качество. При влагане в строителството на материалите се извършва контрол за спазване 

на указаната технология и условия на работа, последван от контролни проверки /проби или 

измервания изпитвания/. При установени несъответствия или отклонения в показателите се 

предприемат действия аналогични на описаните при констатирани отклонения в 

доставките. 

 При доставка на строителни материали и изделия, за които има придружаваща 

техническа документация, от която е видно, че техническите параметри не съответстват 
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изцяло на предвидените в одобрения проект, експертите-строителен надзор по съответната 

част, уведомяват техническия ръководител, ръководителя на проекта, представителя на 

Възложителя и Проектанта - авторски надзор по съответната част, издават заповед този 

строителен продукт или изделие да не се влага в строежа и предизвикват обща среща за 

разглеждане на документацията. Водещо е мнението на проектанта по съответната част. 

При установяване на допустимост за замяна на продукта/изделието, което се счита за 

несъществено изменение на проекта, проектантът вписва заповед в Заповедната книга и 

отразява допуснатата замяна на продукта. При констатиране несъответствие на 

техническите параметри на доставката с тези, определени в одобрения проект, същата се 

връща и не се допуска влагането й в строежа. Експертът от надзорната фирма по 

съответната част, за която е направено предписание доставените продукти или изделия да 

не се влагат в строежа, заедно с експертът по качество на материалите, извършват стриктен 

контрол за нова доставка на тези материали, извършват пълен контрол на съответствието 

на доставката и тогава разрешават влагането на продуктите. 

 За недопускане на пропуски с несъответствието на строителните материали или 

изделия, допълнителен контрол е вменен и на Надзорника по безопасни и здравословни 

условия на труд. В етапа на организация на инвестиционния процес се обсъждат съвместно 

с всички участници въпросите за контрола на качествата, включително недопускане 

отклонения в техническите параметри на доставките и отклонения в технологията на 

работа. 

 При констатирано неизпълнение от страна на изпълнителя на заповеди или 

предписания на строителния надзор, авторския контрол или други контролни органи, 

Представляващият надзора писмено уведомява Възложителя и организира среща за 

предприемане на конкретни действия. 

 За извършване на регламентираните изпитвания и измервания на влаганите в 

строителството материали и за качеството на изпълнените видове работи ще се извършва 

проверка на предложените от строителя акредитирани лаборатории. 

 Качествения контрол трябва да осигури пълно съответствие с договорните 

изисквания. Това се постига с постоянни прегледи, инспекции и тестове на работите, 

оборудването и материалите. 

Мониторингът на методите и технологията на изпълнението на отделния вид работа 

има за цел да се допуска изпълнение на следващ вид работа само след приемане на 

изпълнени предшестващи видове работи с доказано качество. 

 Мониторингът на методите на изпълнение на главните видове работи включва 

спазване на технологията и технологичната последователност на работа; ползване на 

предвидените машини и съоръжения за извършването им; доказателства за правилното 

транспортирани и съхранение на материалите; извършване на всички действия съгласно 

описаната технология на изпълнение за вида работа и спазване на изискванията за 

безопасност на работа; 

 Преди започване на всеки вид работа се извършва проверка на доставените 

материали, машини и съоръжения; съответствието им с проектните; качеството при 

започване на съответния вид работа; наличие на Декларации за експлоатационни 

показатели, лабораторни проби, технически паспорти за съоръженията, указания за 
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технология на работа и др., доказващи съответствие с действащите стандарти, технически 

одобрения. 

Мониторингът на методите на изпълнение за отделните видове работи включва и: 

› правилно транспортиране и складиране на материалите и изделията в съответствие с 

указанията на производителя и инструкциите за експлоатация; начин на съхранение на 

строителните продукти, изделията и оборудването на строителната площадка; 

› съответствие на одобрените източници за доставка на материали или нестандартни 

материали /сертификата за годност на материала, издаден от оправомощена лаборатория; 

изпитване на нестандартни материали в акредитирани лаборатории и получаване на 

сертификат за приложимост/; 

› навременно взимане на контролни проби и извършването на измервания, лабораторни 

измервания и други; 

Като доказателства за извършвания мониторинг ще се представя и снимков материал. 

 Контролът на изпълнение на видовете работи, които екипът на строителния 

надзор ще извършва на място, включва технологията на работа и измерванията и 

изпитванията на изпълнените видове работи. Технологията на работа следва да 

кореспондира с техническото досие на продуктите и предвидената последователност и 

технология на работа в проекта, изискванията на ПИПСМР и на безопасните условия на 

труд. За регламентираните изпитвания и измервания на влаганите в строителството 

материали и за качеството на изпълнените видове работи, строителният надзор ще 

извършва проверка на предложените от строителя лаборатории, относно тяхната валидна 

акредитация.  

Наблюдението и контролът основно ще е съсредоточен върху самата технология на  

изпълнение на основните и съпътстващи видове работи.  

Ефективни организационни методи и решения на строителния надзор за 

предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния 

процес. 

 Стратегията за предотвратяване на грешки в изпълнението на строителството 

включва основно постоянен контрол върху методите на изпълнение на отделните видове 

СМР и технологичната последователност на строителните процеси. 

 Мониторинг на методите за изпълнение на СМР 

Главните видове строителни и монтажни работи при основния ремонт на Планетариума 

включват: изкопни, кофражни, армировъчни и бетонови работи - за изграждане на рампи; 

изпълнение на енергоспестяващи мерки - топлоизолации по стени и покрив и подмяна на 

дограма; ремонтни работи - изпълнение на преградни стени, подмяна на настилки, 

шпакловки и боядисване; изпълнение на нови вътрешни инсталации - ВиК, Електро, 

ОВиК, пожароизвестителна; изпълнение на система за видеонаблюдение.  

 Мониторинга на методите на изпълнение на видовете работи включва основно 

самата технологията на работа. Съпътстващите работи, обаче, също са предмет на 

наблюдение и контрол, предвид определящото им значение за качественото изпълнение на 

вида работа. Това предполага един стриктен мониторинг на методите на изпълнение на 

основните видове работи /контрола преди започване на вида работа/ - мониторинг на 

качеството на предвидените за влагане материали, изделия и съоръжения, тяхното 
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съответствие с предвидените в проекта, правилното им транспортирани и съхранение, 

спазване на предписаната технология за изпълнение и влагане в строителството, както и 

последващ контрол за качествата на изпълнените видове работи. Мониторингьт върху 

методите на изпълнение се предвижда при извършване на контролните изпитвания на 

изпълнените инсталации, както и мониторинг на безопасното изпълнение на отделните 

видове работи. 

 Последователността за изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта 

е съобразена с технологично обусловената последователност на строителните и монтажни 

процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. 

 През време на строителството Строителният надзор съставя и подписва актове и 

протоколи съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С 

актовете и протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по 

чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ. Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от 

строителните книжа, от други документи изискващи се от съответния нормативен акт. 

Съставените и оформените съгласно изискванията на тази Наредба актове и протоколи 

имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата свързани със започване, 

изпълнение и въвеждане в експлоатация на строежите.  

 Съгласно чл.2, ал.2 т.1 от Наредбата за строежите от трета категория са 

задължителни образци № 2 (2а), 3,4, 5, 6, 7, 10, 11,12, 14, 15, 16 и 17. 

 Непосочените в ал. 2 от Наредбата образци ще се ползват за съставяне на актове и 

протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството. 

 Представляващият надзора и експертите по съответните части заверяват заедно с 

възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, и физическото 

лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, екзекутивната 

документация съгласно изискванията на чл.175, ал.2 от ЗУТ, съдържаща пълен комплект 

чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, и носи отговорност 

за правилното й окомплектоване. На заверка подлежат поне по 2 (два) пълни комплекта 

екзекутивна документация за строежа. Екзекутивната документация е неразделна част от 

издадените строителни книжа. 

Строителният надзор извършва контрол за правилно и своевременно съставяне и 

подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежите, включваща съответствие с одобрените строителните книжа, 

нормативните изисквания, с договорите, свързани с проектирането и изпълнението на 

строежите, и с констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място. 
Контролира съставянето на актовете и протоколите да става непосредствено след 

извършените проверки, огледи и измервания на място и тяхното подписване от технически 

правоспособните физически лица от екипа по съответните специалности и от останалите 

участници в строителния процес, включително изпълнителя на СМР и проектантите-

авторски надзор. 

 За недопускане грешки при съставянето и попълването на документите и тяхното 

срочно издаване е предвидена такава организация на работа и двустепенен контрол 

(първоначален контрол от експерта по съответната част и последващ - от ръководителя на 

екипа), с които да се гарантират срочното издаване и съставяне на необходимите 
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документи и тяхната достоверност. 

 Контролните механизми включват проверка от страна на ръководителя на екипа и 

представляващия надзора на всички съставени актове и протоколи по време на 

строителството, в които са участвали ключовите експерти по специалности относно 

непосредственото им изготвяне след извършване на вида работа и за съответствието на 

изпълнените СМР с предвидените в одобрените проекти. Проверката включва и наличие 

на придружаваща документация за качеството на вложените материали, съответствието им 

с предвидените в проекта. 

 Ръководителя на екипа извършва контрол за своевременно подписване на 

документите от страна на всички лица предвидени по наредбата да участват при 

съставянето и подписването на съответния акт или протокол.  

 Предложената стратегия за работа па строителния надзор и разработените 

контролни механизми не позволяват допускане на грешки при изготвяне на 

документацията за изпълнението на строежа и въвеждането му в експлоатация. 

Система за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, начини на 

взаимодействие между тях, механизми за осигуряване на качествено изпълнение на 

поръчката 

Като неразделна част от стратегията си за осигуряване на качество на изпълняваната 

услуга, „ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД предлага система за вътрешно-фирмена комуникация по 

отношение на контрола. В тази връзка ще изисква от екипа си изготвяне, съхранение и 

отчетност по отношение на редица допълнителни документи, като: 

регистър на направените промени в проектната документация по време на строителството; 

кореспонденция между участниците в строителния процес, включително държавни 

контролни органи и институции; 

доклади за възникнали извънредни ситуации и възможни рискове при изпълнението на 

строителството; 

опис на всички документи, съставени по време на строителството и съхранението им; 

съхранение на всички разрешителни и съгласувателни документи и на документите, 

свързани с плащанията на извършените видове работи; 

съхранение на всички документи свързани, с доказване на качеството на материалите и 

изделията и допустимостта на тяхното влагане на строителната площадка и документи 

относно проведените проби и изпитвания. 

 На базата на всичко това, „ЕМ ЕН КОНСУЛТ” ООД ще бъде в състояние да 

контролира изпълнението на своята работа на обекта, а също така да взема навременно 

решения, самостоятелно, или заедно с Възложителя, свързани с управлението на 

строителния процес, с оглед постигане на поставените цели и резултати. 

Система за взаимодействие между екипа на строителния надзор: 

 В процеса на осъществяване на дейността си като консултант „Ем Ен Консулт“ 

ООД е изградило и използва система за взаимодействие и координация между Експертите 

от списъка на фирмата, включваща непрекъснат обмен на информация и съдействие. 

 При изпълнение на настоящата поръчка се предвижда организиране на оперативни 

срещи в началото на всяка седмица с участието на Представляващия надзора, 

ръководителя на екипа и експертите по отделните части на проекта. Целта е  уточняване на 
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предстоящите задачи и разпределянето им между членовете на екипа, докладване за 

напредъка на работите по строителството и резултатите от контролната дейност. 

 Ежедневна комуникация между членовете на екипа ще се осъществява по интернет 

и чрез мобилни телефони. 

 При необходимост от разрешаване на проблем, изискващ присъствието на няколко 

експерта едновременно, ръководителя на екипа ще организира среща на строителния 

обект. 

 Всички експерти, ангажирани по настоящата обществена поръчка разполагат с 

крайни устройства (лаптопи, таблети и смартфони), които са с предварително инсталиран 

софтуер за достъп до системата за управление на проекти, както и непрекъснат мобилен 

достъп до интернет. Съобщенията от ръководството се визуализират веднага след 

въвеждането в системата и всички засегнати експерти получават информацията на техните 

крайни устройства. 

 Ръководителят на екипа и Експертите по отделните части освен, че осъществяват 

постоянна връзка помежду си, поддържат непрекъснат контакт с всички участници при 

изпълнението на проекта. 

 Стратегия за гарантиране устойчивостта на резултатите, инструменти за 

изпълнение на услугата и методи за изпълнение на услугата 

С предвидения основен ремонт ще се осигури достъпна среда до сградата, ще се постигне 

необходимата степен на енергийна ефективност, ще се обнови вътрешния облик на 

сградата с цел подобряване условията на труд и комфорта на посетителите. 

За гарантирането устойчивостта на резултатите и изпълнението на задълженията си, 

описани по-горе в предложението за изпълнение на поръчката, „Ем Ен Консулт” ООД ще 

използва следните методи и инструменти: 

› Запознаване с отговорностите и задълженията на участниците в инвестиционния процес 

› Запознаване с договора за строителство, задълженията на строителя, стойността на 

договора, графика за изпълнение на работите, сроковете за изпълнение на работите; 

› Запознаване с плана за изпълнение на строителните работи, изготвен от Строителя, 

технологиите за изпълнение, предвидената механизация и материали; 

› Запознаване с бюджета, възможностите за промени в него, сроковете и процедурите по 

проекта, с оглед изпълнението на задълженията на консултант и постигане на целите на 

проекта; 

› Адекватно управление на риска 

Посещения на строителната площадка и контрол 

Екипът на „Ем Ен Консулт” ООД ще упражнява ефективен ежедневен контрол при 

изпълнение на работите на строителна площадка, като: 

› ще извършва преглед на доставените материали и изделия на строителната площадка и 

ще контролира качеството им, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и 

протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и изделия и 

съответствието им с нормите на безопасност, преди тяхното влагане на строителната 

площадка; 

› ще следи за изпълнението на изпитвания удостоверяващи качеството на изпълнените 

работи, като няма да позволи изпълнението на последващи видове работи преди 
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получаване на удовлетворителни резултати от извършените изпитвания; 

› ще следи за изпълнението на задълженията на строителя по отношение на необходимата 

механизация и работна ръка на строителната площадка, така че да се гарантира 

навременното и качествено изпълнение на работите; 

› ще следи и контролира методите и технологията за изпълнение на строителните работи, 

така че те да бъдат ефективни и съвременни, с влагането на съвременни материали и 

изделия, при спазване на техническите спецификации и стандартите, като същевременно 

се гарантира и опазване на околната среда; 

› ще следи за изпълнението на изискванията на ЗБУТ на строителната площадка, чрез 

назначеното от своя състав лице, съгласно чл.5, ал.1, точка 2 от Наредба №2. В случаите, 

когато на същата строителна площадка е въведен втори изпълнител на СМР, КБЗ ще 

организира съвместната работа на отделните изпълнители на СМР и координира техните 

действия с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки.; 

› ще изисква провеждането само в негово присъствие и ще контролира правилността, 

пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и 

пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 

› ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им 

изпълнение, съгласно ЗУТ и наредбите към него; 

› ще контролира и следи за изпълнението на заповедите в заповедната книга на строежа и 

изготвянето на екзекутиви за изпълненото строителство. 
 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

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

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

възложителя. 

Участникът е представил предвижданията си за система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка, в следния обхват: Техническото предложение на участника 

включва изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, 

съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание 

(самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните 

дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от 

периода за изпълнение на строителния надзор с посочване на концепция за организация на 

експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на договора.  

Участникът е представил подробно описание на своята визия за изпълнение на поръчката, 

като е направил подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката, както 

и на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, е в 

съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност 

съгласно техническото задание и приложенията към тях, по отношение на 
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последователността и/или взаимозависимостта на процесите. Предложената Организация 

за изпълнение обосновават сроковете за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.  

Техническото предложение отговаря на посочените от възложителя конфигурации от 

компоненти, подлежащи на оценка съгласно утвърдената методика за оценка на офертите.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

участникът е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и е предложил ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумна степен на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

2.2.6. "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

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 № 2, в което са описани 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

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

труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

I. Описание на дейности и документация, които ще бъдат изготвени за ОП № 2: 

„Упражняване на строителен надзор при основен ремонт на Планетариум в УПИ IV - 

616 - за Планетариум, кв. 1 гр. Смолян, съгласно техническото задание. 
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1. Ще представя услугите и изпълнява задълженията си в уговорените срокове и 

качествено, като упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията за строежа/ обекта в съответствие с одобрените за него 

инвестиционни проекти, техническите спецификации, техническата оферта, договора за 

извършването на строителството и останалите изисквания за изпълнение на договора за 

обществената поръчка и въвеждане на обекта в експлоатация чрез квалифицирани 

специалисти, определени за надзор по съответните проектни части, с доказан 

професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на 

дейностите по упражняване на строителен надзор. 

2. Ще осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията на своя екип. 

3. Ще подава искане в съответната администрация (общинска администрация) в 7 - 

дневен срок преди датата за съставянето на протокола за откриване на строителната 

площадка и определяна на строителната линия и ниво. 

4. Ще присъства и участва при откриване на строителната площадка и определяне на 

строителната линия и ниво. 

5. Ще съхранява препис от протокола за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителната линия и ниво. 

6. Ще осигурява присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части. 

7. Ще присъства на всички заседания/срещи между участниците в строителния процес, 

независимо по чие искане или работен план - график се провеждат, като всеки път 

докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е 

упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставени документи (актове), 

както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за 

решаването им. 

8. При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради 

(съответно при изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни 

проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна 

нивелета с възстановена или изпълнена настилка) преди да разреши изпълнението на 

следващите ги строителни и монтажни работи ще извършва проверка и ще установява 

съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж 

и протокола за определяне на строителната линия и ниво. Като при ниво изкоп е 

задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер - геолог и 

проектанта на конструктивната част. 

9. Ще отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните 

нива в протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително ще отбелязва, че 

подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните 

карти и регистри, и в тридневен срок ще изпраща заверено копие от протокола на 
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съответната администрация. 

10. В тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по 

фундаментите на строежа ще отправя искане до съответната администрация (общинска 

администрация) длъжностно лице в състава и да извърши проверка за установяване на 

съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният 

устройствен план е приложен по отношение на застрояването. 

11. В случай че при проверката на достигнатите проектни нива се установят 

съществени отклонения от строителните книжа, ще спира строителството със заповед, 

която се вписва в заповедната книга на строежа и ще състави протокол за установените 

отклонения, който в тридневен срок ще изпрати в регионалната дирекция за национален 

строителен контрол. 

12. Ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими 

за оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно 

изпълнение, съгласно действащото законодателство, в това число Закона за устройство на 

територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, за 

които актове и протоколи е оправомощен да бъде съставител и/или лице, извършило 

проверка, и/или лице, в присъствието на което е съставен документа. 

13. Ще проверява и подписва всички актове обр. 19 и сметки обр. 22, включително и 

всички актове и протоколи, които подлежат на подписване съгласно договора за 

строителството на обекта. 

14. Ще съгласува с възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за 

извършване на работи, водещи до промяна в количествено - стойностната сметка. 

15. Ще контролира съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с 

одобрените строителни книжа и количествена сметка и ще следи за хода на изпълнение на 

строителството съгласно графика на строителя, като при установяване на забавяне - ще 

определя конкретни мерки за преодоляването му. 

16. Ще контролира чрез необходими проверки и измервания реално извършените 

видове и количества строителни работи, които на съответния етап от изпълнение на 

инвестиционните проекти се удостоверяват от строителя с акт. След извършените 

проверки на място ще подписва съответния акт. 

17. Ще упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството в пълния обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и 

министъра на регионалното развити и благоустройството. 

18. Ще участва в съвместни срещи и ще обсъжда с проектантите, строителя и 

възложителя възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството. 
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19. Ще контролира качеството на извършваните строителни работи и ще предотвратява 

с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност. 

20. Ще издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са 

задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. 

21. При нарушаване на техническите правила и нормативи ще уведомява регионалната 

дирекция за национален строителен контрол в тридневен срок от установяване на 

нарушението. 

22. Ще осъществява проверка и контрол на доставените и влагани в строежа 

строителни продукти с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към 

строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията и съответствие с 

изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и 

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда на влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България. 

23. Ще извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежа в 

експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на 

изпълняваните строителни и монтажни работи, с договора за изпълнение на 

строителството, както и други дейности - предмет на договора, имащи отношение към 

извършването на строителството на обекта. 

24. Ще заверява заедно е възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило 

авторски надзор, и физическото лице упражняващо технически контрол по част 

„Конструктивна“, екзекутивната документация съгласно изискванията на чл. 175, ал. 2 от 

Закона за устройство на територията, съдържаща пълен комплект чертежи за действително 

извършените строителни и монтажни работи, и ще носи отговорност за правилното и 

окомплектоване. 

25. Ще участва след завършване на строежа, заедно с възложителя, проектанта и 

строителя в съставянето на констативен акт, с който се удостоверява, че строежът е 

изпълнен съобразно одобрения/те инвестиционен/ни проект/и, заверената екзекутивна 

документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 3 от Закона за устройство на 

територията и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за 

успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се 

извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. 

26. Ще изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички 

писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното 

изпълнение и по годността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа в 

срока съгласно договора за изпълнение в 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен 

носител и 2 (два екземпляра) на електронен носител. 

27. Ще съставя в срока съгласно договора за изпълнение, технически паспорт за 

строежа, след завършване на строителството, преди издаване на разрешение за ползване, 

при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 
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строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Не се 

съставят технически паспорти за строежите по глава трета, раздел VII и VIII от Закона за 

устройство на територията. 

28. Ще извършва съвместно със строителя необходимите действия за получаване на 

становища от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на 

строежа и годността му за въвеждане в експлоатация. 

29. Ще извършва от името на възложителя необходимите действия за въвеждане на 

обекта в експлоатация до получаване на разрешение за ползване. 

30. Ще контролира и носи отговорност за: 

а. Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа; 

б. Осъществяване на контрол относно пълнотата и правилното съставяне на 

актовете и протоколите по време на строителството; 

в. Спиране на строежа, ако се изпълнява условията по чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 

от Закона за устройство на територията и при нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 

и 3 от същия закон; 

г. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството; 

д. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството; 

е. Щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в 

строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване 

на техническите правила и нормативи и одобрения/те проект/и. Отговорността по договора 

за строителен надзор е със срокове не по - малки от гаранционните срокове в 

строителството; 

II. Дейности преди започване на строителството  

Дейности през подготвителния период и периода на мобилизация 

Това е подготвителен етап, по време на който Консултантът мобилизира екипа си и влиза 

във връзка с Възложителя (упълномощените от него лица), Изпълнителя на договора за 

инженеринг и всички останали заинтересовани страни в строителния процес. Като 

Консултант (строителен надзор по време на строителството), има пълна яснота относно 

изискванията на националното законодателство в сферата на строителството на подобни 

обекти и е в състояние да изпълнява задълженията на „Консултант" съгласно Закона за 

устройство на територията. 

Това включва, без да се ограничава до: 

 мобилизация на екипа на строителен надзор (Консултанта) (Ръководител на екипа и 

ключови експерти); 

 своевременно въвеждане в действие на екипа за надзор на строителния процес; 

организиране и участие във встъпителна среща с всички заинтересовани от 

изпълнението на проекта страни след подписването на договорите за услуга и 

строителство с цел по-доброто взаимодействие; запознаване със проектно сметната 
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документация, КСС, линейни графици за строителство; 

  проверка на застраховки на строителя; 

 създаване на система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в 

проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на материали, доставки, 

проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по 

съществуващите елементи на техническата инфраструктура.  

По време на изпълнение на задачата периодично ще се преразглежда разпределението 

на човекодните на персонала и при необходимост ще се прави преразпределение на 

времевите графици като ще се осигуряват необходимите експерти, с цел обезпечаване 

навременното изпълнение на предвидените дейности. 

Дейности по изпълнение изискванията на чл. 168, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и свързани със 

законосъобразното започване на строежа. 

За начало на строителството, съобразно издаденото разрешение за строеж, се счита 

денят на съставяне на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво. 

Изпълнение на необходимите действия по Откриване на строителната площадка и 

определянето на строителната линия и ниво на строежа, удостоверява и съхранява 

Протокола по реда на чл. 157 от ЗУТ. 

В тази връзка законосъобразното започване на строежа е свързано със стриктно 

съблюдаване и спазване на нормативните условия и разпоредби съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството и координирано, правомерно 

съставяне на съответните Приложения към наредбата и произтичащото от това изпълнение 

на следните дейности: 

 проверка и подпомагане Възложителя в изпълнението на всички условия, 

необходими за законосъобразното започване на строителните работи, оценка 

наличността на необходимите документи за законосъобразното, започване на 

строежа и съдействие за тяхното набавяне; 

 подпомага Възложителя в подготовката на Протокол № 1 съгласно Наредба № 

3/2003 г за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила 

разрешение за строеж за изпълнение на строежа, включително чертежи и 

техническа спецификация към тях, и всяка друга техническа документация 

необходима за изпълнение на договора за строителство; 

 при наличие на влезли в сила Разрешения за строеж организира съставянето 

иподписването, в присъствието на лицата по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ, на Протокол 

образец 2 по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия и ниво с означени на него регулационните и 

нивелетните репери, отразени мерките за осигуряване на безопасни и здравословни 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

206 

 

условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, 

заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на 

строителството и след него, както и едро размерната дървесна растителност, която 

не подлежи на премахване и организира откриването на строителните площадки; 

 предава един екземпляр от Протокол образец 2 за съхранение при Възложителя, 

както и съхранява един екземпляр; 

 съставя, попълва, прошнурова и с номерирани страници на заповедна книга на 

строежа, в съответствие с Приложение № 4 към чл.7, ал.З, т.4 от Наредба № 3/2003 (Изм., 

ДВ, бр. 29 от 2006 г. и бр. 98 от 2012 г.) за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, заверява на първата и последната страница, в тридневен срок от съставяне 

на Протокол образец 2 за определяне на строителна линия, при влязло в сила разрешение 

за строеж (заверено от органа, който го е издал); 

 представя заповедната книга на строежа, окомплектована с необходимите 

документи (за собственост на имота, разрешението за строеж, копие на протокол 2, 

удостоверение на участника за упражняване на дейностите, издадено от ДНСК), за 

адресиране на заявление за заверка на заповедната книга. Ако разрешението за строеж е 

издадено от областния управител или от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, заповедната книга се заверява от Дирекцията за национален 

строителен контрол. 

 В седемдневен срок от заверката писмено уведомява общината, специализираните 

контролни органи, РДНСК и другите заинтересовани органи и ведомства (чл.158, ал.2 от 

ЗУТ) за заверената заповедна книга. 

 Заповедната книга на строежа съдържа: - а) данни за местоположението и 

наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж; б) данни за 

Възложителя, за строителния надзор, за Строителя, за проектантите по всички части на 

проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол за част 

"Конструктивна", с трите имена, ЕГН, домашни и служебни адреси и телефони, номер на 

диплома (регистрационен номер), дата на издаване, учебно заведение, специалност на 

физическите лица, данни за юридическите лица и за лицата, които ги представляват за 

конкретния строеж, в т.ч. съдебна регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ; с) в нея се 

правят предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и 

несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта. 

Други дейности: 

 подпомага Възложителя при набавяне на точни данни за строежа за нуждите на 

предвидените мерки за информация и публичност; 

 наблюдение и контрол, мобилизация на строителя за етапа на изпълнение на СМР;  
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 създава система за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в 

стойности, промени в проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на 

материали, доставки, проби на съоръженията, както и всички открити и предизвикани 

аварии по съществуващите елементи на техническата инфраструктура. 

1. Дейности по време изпълнението на строително-монтажните работи 

Основната дейност на строителния надзор (Консултанта) през периода на 

изпълнение на строително- монтажните работи е упражняване на строителен надзор по 

време на строителството, в съответствие с изискванията на чл. 168 от ЗУТ и по реда на 

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /от 31.07.2003 

г. с поел. изм. и доп./. 

Дейностите на Консултанта по време на етапа на извършване на строително - 

монтажните работи се определят от: 

 контрол върху Работните програми на Строителя при изпълнение на Договора за 

строителство и изготвяне на становища по тях; 

 изискването за упражняване на строителен надзор върху изпълняваните на обекта 

СМР в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови 

нормативни актове, при вкл. надзор върху съставяните при строителството актове и 

протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл. 168(6) от ЗУТ; 

 изискването за извършване на координация на мерките по безопасност и здраве 

съгласно чл. 11 на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи; 

 видовете СМР, които ще бъдат предмет на контрол; 

 изискването за постигане основната цел, успешно изпълнение на СМР, в 

съответствие с одобрените инвестиционни проекти, въвеждане на обекта в експлоатация и 

изпълнение на договора/ите за строителство качествено, в срок и бюджет и така постигане 

на главната цел на проекта; 

Това от своя страна определя и налага стриктно спазване на изискванията на Закона за 

устройство на територията и наредбите към него и в частност на Наредба № 3 / 2003 г. 

Участниците в строителството - Възложител, Изпълнител, Проектант, Строителен 

надзор, съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, 

огледи и измервания на място, когато са постигнати изискванията към строежите по 

чл.169, ал.1 от ЗУТ. 

Актовете и протоколите се съставят от участниците в строителството както следва: 

 Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна 

линия и ниво - Приложение № 2 или № 2а 

 Констативен акт (образец № 3) за установяване съответствието на строежа с 

издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по 
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отношение на застрояването (приложение № 3 към чл. 7, ал. 3, т. 3) - съставя се от 

длъжностно лице от общинската (районната) администрация по искане на лицето, 

упражняващо строителен надзор, след извършване на проверка в тридневен срок от 

завършването на строителните и монтажните работи по фундаментите на строеж (ще бъде 

съставен за подобектите, за които е приложимо) 

 Заповедна книга на строежа - Приложение № 4 - съставя се, попълва се и 

прошнурована и с номерирани страници, се заверява на първата и последната страница от 

лицето, упражняващо строителен надзор в тридневен срок от съставянето на раздел II от 

протокол образец 2а, а когато такъв не се изисква - преди започването на строежа, при 

влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал); в случаите, в 

които разрешението за строеж е издадено от областния управител или от министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, заповедната книга се заверява и регистрира 

от ДНСК в 3-дневен срок; лицето, упражняващо строителен надзор или техническият 

ръководител за строежите от пета категория уведомява писмено общината, РДНСК и 

специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в 7-дневен срок от 

заверката.  

 Акт образец № 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на 

строителната конструкция, Приложение № 7 към чл. 7, ал. 3, т. 7 (Доп., ДВ, бр. 29 от 2006 

г.) (приемане пътна конструкция, кофраж и арматура на водопроводни шахти, и др.) - 

съставя се от строителя, проектанта по част "Конструктивна" и технически 

правоспособното физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо 

строителен надзор, с акта се приемат и видовете СМР по част конструктивна, предписани 

от проектанта в заповедната книга; актът се съставя при достигане на проектните нива 

(подови, тавански, покривни и други конструкции или първо, второ и т.н. ниво, вкл. 

междинните нива), както и за вертикални и други елементи между две проектни нива на 

строежа, етапа, частта от него; в случай на бетонни и стоманобетонни конструкции актът 

се съставя поотделно за кофражните, армировъчните, вкл. за вбетонираните части, и за 

заваръчните работи; 

 Акт образец № 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на 

строителството, Приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 - съставя се от възложителя, 

строителя, проектантите по съответните части на изпълненото строителство, технически 

правоспособните физически лица по съответните части за изпълненото строителство към 

лицето, упражняващо строителен надзор, лицето, упражняващо строителен надзор, и 

лицето, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" при спиране на 

строителството поради: искания за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията 

на някоя от страните по договора; забавяне доставката на машини и съоръжения; 

неблагоприятни геоложки условия; смяна на някои от следните участници в 

строителството: възложител, строител и лице, упражняващо строителен надзор; спиране на 
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строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина; актът трябва да съдържа 

точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове строителни и монтажни 

работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени работи, които 

подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на здравината и 

пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите 

допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите 

материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, 

както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството (ако възникнат 

обстоятелства, които наложат това); 

 Акт образец № 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при 
продължаване на строителството на всички спрени строежи по общия ред и предвидените 
в чл.7, ал.З, т.11 други случаи, Приложение № 11 към чл. 7, ал. 3, т. 11 - съставя се от 
Възложителя, Строителя, проектантите по съответните части на изпълненото 
строителство, лицето, упражняващо строителния надзор, технически правоспособните 
физически лица по съответните части за изпълненото строителство към лицето, 
упражняващо строителен надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за 
част "Конструктивна", след отстраняване на причините, довели до спиране на 
строителството; след съставянето на този акт могат да се изпълняват СМР; 

 Акт образец № 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, 

удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, Приложение № 12 към чл. 7, ал. 

3, т. 12 (за удостоверяване изпълнените видове и количества земни,асфалтови, пътни, 

строителни и монтажни работи по пътната, ВиК, електро инфраструктура и съоръженията, 

които подлежат на закриване в съответствие с позициите в КСС) - съставя се от строителя 

и технически правоспособните физически лица по съответните части към лицето, 

упражняващо строителен надзор; съдържа данни за всички извършени строителни и 

монтажни работи (скрити работи), които подлежат на закриване или чието количество и 

качество по-късно не може да бъде установено при закриването им с последващите 

технологични операции, процеси, работи и др.; съставя се за тези видове скрити работи, 

необходими за правилната оценка на строежа, етапа или на частта от него по спазване на 

изискванията за безопасност и за експлоатационната му пригодност съобразно 

действащата нормативна уредба; с акта се приемат и видовете СМР, предписани от 

проектанта в заповедната книга;  

 Акт образец№13 за установяване на щети, причинени от непреодолима природна 

сила и други, Приложение № 13 към чл. 7, ал. 3, т. 13 - съставя се от Строителя, технически 

правоспособните физически лица по съответните части към лицето, упражняващо 

строителен надзор, Възложителя; съдържа описание на причинените щети на строежа и 

строителната площадка и предписания за извършване на необходимите строителни и 

монтажни работи за възстановяването им (ще се съставя само при крайна необходимост и 

след съгласуване с Възложителя); 
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 Акт образец № 14 за приемане на конструкцията, Приложение № 14 към чл. 7, ал. 3, 

т. 14 - съставя се от проектанта-конструктор, Строителя, технически правоспособното 

физическо лице по част "Конструктивна" към лицето, упражняващо строителен надзор, 

съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от 

съставената предходна документация (дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., 

съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи 

съответствие на вложените строителни продукти със съществените изисквания към 

строежите, и др., доказващи годността за употреба при спазване на съществените 

изисквания към строежите) съгласно действащата нормативна уредба за приемане, 

извършване и контрол на отделните видове строителни и монтажни работи, оценка за 

наличие на недостатъци, възможността за тяхното отстраняване и заключение за приемане 

на строителната конструкция при постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ (за 

приемане на конструкция на съоръженията) 

 Констативен акт образец № 15 за установяване годността за приемане на строежа 

(част, етап от него), Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 - съставя се на основание чл. 

176, ал. 1 ЗУТ от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, Строителя, 

лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически 

лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия 

ръководител за строежите от пета категория; този акт е основание за съставяне на 

окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор; с този акт се извършва 

предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя; 

 Протокол образец № 17 за проведена 72-часова проба при експлоатационни 

условия, Приложение № 17 към чл. 7, ал. 3, т. 17 - съставя се от комисия, назначена със 

заповед на Възложителя; протоколът се съставя в случаите, когато се изисква съгласно 

действащата нормативна уредба. 

Дейностите в етапа на строителство са обединени в следните групи: 

- законосъобразност при изпълнението (съставя и подписва всички протоколи и 

актове, при спазване изискванията на Наредба № 3 / 2003 г., заповеди в заповедна книга), 

като основните дейности без да се ограничават до са: 

 подпомага действията на Възложителя, за получаване на необходими разрешения и 

одобрения за изпълнение на обектите, ако същите не са налични, в т.ч.издаване на 

разрешения за строеж; 

 оказва подкрепа на Възложителя при предаване строителната площадка на 

Изпълнителя съгласно условията на договора и изискванията на българското 

законодателство - установяване на състоянието на околното пространство- 

съставяне и подписване на Протоколи № 2 и № 2а за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и заверяване на 
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Заповедната книга за строежа съгласно ЗУТ; 

 осъществява ежедневен контрол върху изпълнението на строежа като следи 

изпълнението на строежите да бъде в съответствие с одобрените инвестиционни 

проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1и ал. 3 от ЗУТ и действащите 

норми и правила за изпълнение на строително - монтажни работи; 

 координира строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация; 

 документира всички обстоятелства, съставя актове и протоколи непосредствено 

след извършените проверки, огледи и измервания на място свързани със строежа, 

като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и 

монтажните работи, подлежащи на закриване („скрити работи"), междинните и 

заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи 

и други съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 год. към ЗУТ и нейните приложения; 

 контролира извършените работи чрез пълно и правилно съставяне на протоколите и 

актовете по време на строителството, непосредствено след приключване 

изпълнението на даден вид работа и преди пристъпване към следващия в 

технологичния процес вид работа, съгласно изискванията на чл. 7, ал. 3 от Наредба 

№ 3 / 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

(обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003 г. с последващите изменения и допълнения); 

 решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между 

участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна 

уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията чл. 169, 

ал. 1 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително 

за строителя и техническия ръководител на строежа; 

 съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на 

строителството; 

 контрол при установяването и поддържането на строителната технология в 

съответствие с границите на строителната площадка; 

 верифицира и одобрява системите за безопасност на изпълнителя по договора за 

строителство; 

 следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството; 

 одобрява плана за опазване на околната среда, преди започване на строителството; 

 не допуска изменение на одобрения инвестиционен проект, промяна на материали, 

машини, съоръжения и др. по време на строителството, без изричното писмено 

съгласие на Възложителя и проектанта и формализирано по надлежния законов ред; 

 съставя протокол за установени съществени отклонения от строителните книжа; 

 спира със заповед изпълнението на част от обекта или на целия обект на 
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строителство при констатирани съществени отклонения от строителните книжа, 

след съгласуване с Възложителя, като съобщи причината за прекъсването на 

работата и укаже, че по време на такова прекъсване строителят трябва да предпази, 

съхрани и обезопаси тази част от обекта срещу разваляне, загуби или щети 

уведомява РДНСК при нарушаване на техническите правила и нормативи в 3 (три) 

дневен срок от установяване на нарушението; 

 контролира правилното водене на заповедната книга на строежа; 

 вписва в заповедната книга на строежа на решенията, указанията и предписанията, 

които дава и които са свързани с изпълнението на строежа, и изисква незабавното 

им изпълнение: 

- контролира по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че 

строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация; 

- следи за годността на обектите за въвеждане в експлоатация, постигането на 

проектните параметри и за нормалното му функциониране; 

- осигурява документацията в съответствие с чл.154, ал.2, т.5, т.6, т.7 и т.8 и чл.175 от 

ЗУТ при необходимост от промяна в процеса на строителство изпълнява задълженията, 

вменени му като страна в строителния процес, съгласно Наредба № 1 от 16 април 2007 г. 

към ЗУТ за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. бр.36 от 04. 05.2007 г.). 

- контрол на качеството - контролът върху качеството на реално изпълнените 

строително- монтажните работи, за да определи дали да се извърши плащане на строителя, 

за което той претендира, ще се осъществява при спазване изискванията на Техническите 

спецификации към одобрените инвестиционни проекти: 

- контрол качеството и одобряване на материали, машини и оборудване за влагане в 

строежа (контрол качеството на доставяните на обекта материали и оборудване за 

съответствие с нормите за безопасност, нормативните и други приложими изисквания и 

разрешаване влагането им в строежа) 

- контрол качеството на извършените работи (контрол за изпълнение на строежите 

съобразно одобрените инвестиционни проекти и съществените изискванията към 

строежите и контрол за правилно изпълнение на строително - монтажни работи). 

- наблюдение на напредъка 

- следи във всеки един момент за съответствието на обема на реално извършените 

работи по отношение на работния график на строителя с оглед своевременно 

предприемане на мерки за избягване на евентуални забавяния; 

- съгласувано с Възложителя изисква от строителя представяне на ревизирана 

програма и придружаващ доклад, описващ методите, които строителят предлага да 

приложи, за да ускори напредъка на изпълнение и да завърши в рамките на срока за 

завършване на обектите по договора за инженеринг, тогава, когато действителния 

напредък е твърде бавен за завършване в рамките на времето за завършване на обектите на 
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строителството и/или напредъка на строителството изостава, или ще изостане от 

действащата програма на строителя оценява времевия ефект от забавата и определя 

необходимите мерки и план за действие за компенсиране на закъснението; 

- контролира прилагането на необходимите мерки за преодоляване на закъснението и 

в случай, че те не са достатъчно ефективни ще изиска да бъдат предприети допълнителни 

такива отчита хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР. 

- осигуряване спазването на условията за безопасност на труда съгласно ЗБУТ 

-  изпълнява всички функции предвидени в Наредба № 2/2004 г.; 

- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност, 

осъществяване на изискванията ЗБУТ и Плана за безопасност и здраве от строителя; 

-  съвместно с проектанта и строителя актуализира Плана за безопасност и здраве при 

отчитане настъпилите изменения с напредване изпълнението на строително-монтажните 

работи; 

- следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при 

изпълнението на СМР, в това число на Плана за безопасност и здраве; 

- отстранява от строителната площадка работещи и други намиращи се на нея лица 

при неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; 

- контролира достъпа до строежа като предприема необходимите мерки за допускане 

на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството; 

- в случаите, когато на същата строителна площадка е въведен втори изпълнител на 

СМР или служители на Възложителя, организира съвместната работа на отделните 

изпълнители на СМР и координира техните действия с цел защита на работещите и 

предотвратяване на трудови злополуки. 

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството 

- контрол по опазване на околната среда по време на изпълнението на строежа 

- следене за всички възможни вредни въздействия вследствие на методите на работа 

на строителя и даване на указания за коригиращи действия при необходимост; 

- следене за спазване на план за опазване на околната среда към инвестиционния 

проект от страна на Строителя/ите; 

- участие и контрол при съставяне на екзекутивната документация - преглежда 

и дава съгласието си относно формата на представените от строителя екзекутивни 

чертежи, системата за еталониране и други подробности, приема и подписва представените 

от строителя екзекутивни документи. Внася за съгласуване на екзекутивната документация 

за съгласуване; 

- след завършване на строежа, съставя констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ 

(акт обр.15) 

- координация па строителния процес до въвеждането на строежите в 
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експлоатация. 

2. Дейности в заключителния етап 

Основните дейности на Консултанта през този етап се свеждат до: 

- изготвяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация по 

смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация изготвен в 

съответствие с чл. 4, ал. 2, т,;2гй § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба №2 от 

31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ бр. 72 от 15.08.2003 г. с поел. изм. и доп.) 

- предава на Възложителя доклада си в три екземпляра и приложенията към него, 

необходими за издаване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа 

(Протокол №16 към Наредба №3) и разрешение за ползване, съгласно ЗУТ 

- проверка и одобрение на изготвената от Строителя екзекутивна документация 

- изготвяне на Технически паспорт на строежа съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. 

за техническите паспорти на строежите (обн. ДВ бр. 7 от 23.01.2007г. с поел. изм. и доп.), 

което включва без да се ограничава до: 

- детайлен преглед на проектната документация и своевременно подготвяне на 

изходна база данни за техническия паспорт в самото начало на строителството; 

- периодично внасяне на данни за всеки подобект или съоръжение при достигане на 

съответни етапи от неговото строителство от всеки експерт в екипа на Консултанта до 

момента на завършването на обекта. 

- обобщаване на данните от периодичната работа и съставяне на техническия 

паспорт, съгласно изискванията на ЗУТ, за целия строеж /или за отделен подобект или 

етап, ако това е предвидено с Договора за строителство/, след фактическото изпълнение на 

строителството, отчетено с Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (или на част или етап от него) (Приложение № 15 от Наредба №3). 

- в техническия паспорт на строежа се определят сроковете за извършване на 

основните и текущите ремонти на строежа и се вписват данни за всички издадени 

сертификати на строежа, изискващи се от други нормативни актове. 

- Съставянето на технически паспорт на строеж се извършва съгласно разпоредбите 

на чл. 176(а) и чл. 176(6) от ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за всеки обект. 

- Неговият обхват е следният: 

Част А „ Основни характеристики на строежа" 

- Раздел I „Идентификационни данни и параметри" вид на строежа; 

- Раздел II „ Основни обемно-планировъчни и функционални показатели" 

- Раздел III „ Основни технически характеристики " 

- Раздел IV „ Сертификати " 

- Раздел V „Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 
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техническия паспорт“ 

Част Б „Мерки за поддържане на строежа и сроковете за извършване на ремонти " 

Част В Указания и инструкции за безопасна експлоатация " 

III. Организация на работата на ключовия екип, разпределяне на отговорностите 

и дейностите между тях 

Ключов екип 

 Ръководител екип  

 Специалист по част „Архитектурна“; 

 Специалист по част „Конструктивна“; 

 Специалист по част „Електрическа“; 

 Специалист по част „ОВК“ и „Енергийна ефективност“; 

 Специалист по част „Пожарна безопасност“; 

 Специалист по част „Геодезическа“; 

 Специалист „КИП и А“; 

 Специалист по част „Паркоустройство“ 

 Специалист по част „ПБЗ“; 

 Специалист по част „ПУСО“; 

 Специалист - „Координатор по безопасност и здраве“; 

Разпределяне на отговорностите и дейностите между членовете на екипа, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя 

o Ръководител екип - Упражняване на пълен контрол при изпълнение работите от 

строителя, заедно с експертите от екипа, в съответствие с договора и 

законодателството; 

- Ще осъществява администриране на цялостното изпълнение на договора и 

комуникация и координация на управленско ниво с останалите участници в 

инвестиционния процес; 

- Ще носи цялостна отговорност по отношение контрола упражняван от 

надзора за навременно и качествено изпълнение на договора за услуги и договора за 

строителство; 

- Ще подпомага Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя на 

договора за строителство; 

- Ще осъществява вътрешен контрол и ще прави оценка на дейността на екипа 

през цялата фаза на изпълнение на договора до въвеждане на обекта в експлоатация; 

- Ще ръководи дейността на екипа; 

- Ще изготви ръководство за координация на отговорностите и начини на 

връзка на всички участници в инвестиционния процес за обекта; 

- Ще инспектира договора за строителство по време на гаранционните 

срокове; 
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- Ще организира и провежда работни срещи по изпълнението на Договора за 

строителство; 

- Мобилизация и координация на екипа за строителния надзор 

- Ще носи отговорност по законосъобразното започване на строителните 

работи; 

- Контрол на строителя да предприема всички необходими мерки, свързани 

със здравето, безопасността и околната среда; 

- Проверка съответствията на сертификатите и удостоверенията на 

използваните материали по отношение националните и международни стандарти; 

- Контрол на СМР по: време, количество и качество на вложените материали; 

- Разпореждане на допълнителни изпитвания по неодходимост; 

- Установяване на реално изпълнени количества работи и съставяне на 

необходимите документи по договор; 

- Организира изготвянето на окончателен доклад и заедно със съпътстващите 

документи - внасянето му; 

o Специалист по част „Архитектурна“ - Предварително запознаване с работния 

проект по част „Архитектурна“ и всички изходни документи, необходими за 

законосъобразното изпълнение на строителството; 

- Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни 

проекти и техническите спецификации; 

- Подготовка и подписване на актове, протоколи и други документи, предвидени в 

ЗУТ и подзаконови актове, в т.ч. и актове и протоколи по Наредба № 3 /31.07.2003 г. 

- Проверка на представени от изпълнителя на строежа декларации за съответствие, 

сертификати за качество, протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа 

материали и съоръжения и съответствието им с нормите на безопасност; 

- Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа; 

- Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до изменение 

на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

- Контрол по отстраняване на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. 

-  Своевременно информиране на ръководителя на екипа за хода на строителството и 

възникналите проблеми и даване на предложения за тяхното решаване. 

o Специалист по част ,Конструктивна“ - Предварително запознаване с работния 

проект по част „Конструкции“ и всички изходни документа, необходими за 

законосъобразното изпълнение на строителството; 

- Контрол на изпълнението на CMP в съответствие с одобрените 

инвестиционни проекта и техническите спецификации; 

- Подготовка и подписване на актове, протоколи и други документи, 

предвидени в ЗУТ и подзаконови актове, в т.ч. и актове и протоколи по Наредба № 

3 / 31.07.2003 г. 
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- Проверка на представени от изпълнителя на строежа декларации за 

съответствие, сертификати за качество, протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на 

безопасност; 

- Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа; 

- Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до 

изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

- Контрол по отстраняване на дефектите посочени от него или други 

контролни органи. Своевременно информиране на ръководителя на екипа за хода на 

строителството и възникналите проблеми и даване на предложения за тяхното 

решаване; 

o Специалист по част „Електрическа“ - Предварително запознаване с работния 

проект по част „Електрическа“ и всички изходни документи, необходими за 

законосъобразното изпълнение на строителството; 

- Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените 

инвестиционни проекти и техническите спецификации; 

- Подготовка и подписване на актове, протоколи и други документи, 

предвидени в ЗУТ и подзаконови актове, в т.ч. и актове и протоколи по Наредба № 

3 / 31.07.2003 г. 

- Проверка на представени от изпълнителя на строежа декларации за 

съответствие, сертификати за качество, протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им е нормите на 

безопасност; 

- Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа; 

- Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до 

изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

- Контрол по отстраняване на дефектите посочени от него или други 

контролни органи.  

- Своевременно информиране на ръководителя на екипа за хода на 

строителството и възникналите проблеми и даване на предложения за тяхното 

решаване; 

o Специалист по части „ОВК“ и „ЕЕ“ - Предварително запознаване с работния 

проект по част „ОВК“ и „ЕЕ“ и всички изходни документи, необходими за 

законосъобразното изпълнение на строителството; 

- Контрол на изпълнението на СМР в съответствие е одобрените 

инвестиционни проекти и техническите спецификации; 

- Подготовка и подписване на актове, протоколи и други документи, 

предвидени в ЗУТ и подзаконови актове, в т.ч. и актове и протоколи по Наредба 
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№3/31.07.2003 г. 

- Проверка на представени от изпълнителя на строежа декларации за 

съответствие, сертификати за качество, протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на 

безопасност; 

- Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа; 

- Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до 

изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

- Контрол по отстраняване на дефектите посочени от него или други 

контролни органи.  

- Своевременно информиране на ръководителя на екипа за хода на 

строителството и възникналите проблеми и даване на предложения за тяхното 

решаване. 

o Специалист по част „Пожарна безопасност“ - Предварително запознаване с 

работния проект по част „Пожарна безопасност“ и всички изходни документи, 

необходими за законосъобразното изпълнение на строителството; 

- Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените 

инвестиционни проекти и техническите спецификации; 

- Подготовка и подписване на актове, протоколи и други документи, 

предвидени в ЗУТ и подзаконови актове, в т.ч. и актове и протоколи по Наредба № 

3 /31.07.2003 г. 

- Проверка на представени от изпълнителя на строежа декларации за 

съответствие, сертификати за качество, протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на 

безопасност; 

- Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа; 

- Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до 

изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

- Контрол по отстраняване на дефектите посочени от него или други 

контролни органи.  

- Своевременно информиране на ръководителя на екипа за хода на 

строителството и възникналите проблеми и даване на предложения за тяхното 

решаване; 

o Специалист по част „Геодезическа“ - Предварително запознаване с работния 

проект по част „Геодезическа“ и всички изходни документи, необходими за 

законосъобразното изпълнение на строителството; 

- Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените 

инвестиционни проекти и техническите спецификации; 
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- Подготовка и подписване на актове, протоколи и други документи, 

предвидени в ЗУТ и подзаконови актове, в т.ч. и актове и протоколи по Наредба № 

3 /31.07.2003 г. 

- Проверка на представени от изпълнителя на строежа декларации за 

съответствие, сертификати за качество, протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на 

безопасност; 

- Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа; 

- Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до 

изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

- Контрол по отстраняване на дефектите посочени от него или други 

контролни органи.  

- Своевременно информиране на ръководителя на екипа за хода на 

строителството и възникналите проблеми и даване на предложения за тяхното 

решаване; 

o Специалист по част „КИП и А“ - Предварително запознаване с работния проект 

по част „КИП и А“ и всички изходни документи, необходими за законосъобразното 

изпълнение на строителството; 

- Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените 

инвестиционни проекти и техническите спецификации; 

- Подготовка и подписване на актове, протоколи и други документи, 

предвидени в ЗУТ и подзаконови актове, в т.ч. и актове и протоколи по Наредба № 

3 /31.07.2003 г. 

- Проверка на представени от изпълнителя на строежа декларации за 

съответствие, сертификати за качество, протоколи от контролните изпитания за 

влаганите в строежа материали и съоръжения и съответствието им с нормите на 

безопасност; 

- Вписване на заповеди в заповедната книга на строежа; 

- Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до 

изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

- Контрол по отстраняване на дефектите посочени от него или други 

контролни органи 

- Своевременно информиране на ръководителя на екипа за хода на 

строителството и възникналите проблеми и даване на предложения за тяхното 

решаване; 

o Специалист по част „Паркоустройство“ - Предварително запознаване с работния 

проект по част „Паркоустройство“ и всички изходни документи, необходими за 

законосъобразното изпълнение на строителството; 
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- Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените 

инвестиционни проекти и техническите спецификации; 

- Даване на указания и вземане на решения по въпроси, които не водят до 

изменение на проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

- Контрол по отстраняване на дефектите посочени от него или други 

контролни органи.  

- Своевременно информиране на ръководителя на екипа за хода на 

строителството и възникналите проблеми и даване на предложения за тяхното 

решаване; 

o Специалист по част „ПБЗ“ - Предварително запознаване с работния проект по 

част „ПБЗ“ 

- Следи за изпълнението на Плана за безопасност и здраве, съгласно 

изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; 

- Съблюдава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 

o Специалист по част „ПУСО“ 

- Следи за изпълнението на дейностите със строителните отпадъци в 

съответствие със Закона за управление на отпадъците от 13.07.2012 г. и свързаните 

с него нормативни и подзаконови актове и документи; 

- Следи за всички възможни вредни въздействия вследствие на методите на 

работа на строителя и даване на указания за коригиращи действия при 

необходимост; 

- Следи за предотвратяване на замърсяване на водоизточници, зелени площи 

със строителни и други отпадъци, а при извършено замърсяване от строителя ще 

бъде изискано да вземе мерки за ограничаването му и почистване на замърсяването; 

- Следи за своевременното отстраняване на строителните отпадъци и 

транспортирането им до местата за депониране; 

- Извършва контрол с цел предотвратяване на замърсяванията при транспорт и 

при складиране на материалите по време на строителството; 

o Специалист - „Координатор безопасност и здраве“ 

- Контрол и съблюдаване на общите принципи, съгласно ЗЗБУТ; 

- Координация на изискванията по спазване на ЗЗБУТ; 

- Координация по предприемане на необходимите мерки за допускане на 

външни лица на строителната площадка; 

- Предварително запознаване с работния проект, заданието за проектиране, 

изготвено от Възложителя и всички изходни документи, необходими за 

законосъобразното изпълнение на строителството; 

- Своевременно информиране на ръководителя на екипа за наличие на 
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пропуски и грешки в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; 

- Провежда инструктаж на членовете на екипа на консултанта по здравословни 

и безопасни условия на труд; 

- Контрол по спазването на условията на безопасност на труд, в това число 

съгласно плана за безопасност и здраве, както и предприемане на действия за 

отстраняване от строителната площадка на работници и други намиращи се на нея 

лица за неспазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Съвместно с Проектанта и Изпълнителя актуализира плана за безопасност и 

здраве при отчитане настъпилите изменения с напредването на СМР; 

- Своевременно информиране на ръководителя на екипа за хода на 

строителството и възникналите проблеми и даване на предложения за тяхното 

решаване; 

Контрол и гарантиране на резултатите 

Процесът, свързан с постигане на качествено изпълнение на строителните процеси, 

в съответствие с предложената организация на работа и изискванията на техническата 

документация, започва с инструктиране на ключовия екип преди стартиране на работа, 

както и непрекъснат диалог с Възложителя от началото на проекта и по време на неговото 

изпълнение. Това е ключова предпоставка за изпълнение на поръчката. 

Процедурата за изпълнение, съобразно спецификата на дейностите и 

последователността на тяхното изпълнение, има за цел постигане на необходимото 

качествено изпълнение на строителните процеси. 

Отчитане на въпросите относно управлението на проекта за постигане пълно 

съответствие с изискванията и очакванията на Възложителя: 

o Осигуряване на изпълнение от страна на дадения специалист 

- Подробно инструктиране на специалистите относно тематиката, 

организационните въпроси и методологията на изпълнение; 

- Непрекъснато административно обезпечаване за гарантиране на добра 

работна атмосфера; 

- Непрекъснат мониторинг на дейностите от Ръководителя и Ключовия екип  

o Спазване на сроковете за изпълнение 

- Непрекъснат мониторинг на проектния график; 

- Използване на информационна система за управление за проследяване на 

графиците и ключовите моменти от изпълнението;  

o Комуникация със заинтересованите страни 

- Ясна и прозрачна система за комуникация с участниците в изпълнението на 

проекта  

o Управление на проекта 

- Ясно дефинирани стандарти за контрол и осигуряване на качеството; 

- Мобилизиране на достатъчно квалифициран и високо мотивиран персонал; 
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- Планиране, мониторинг, финансово управление, комуникация, докладване  

o Непрекъснато подобряване на структурата 

- Периодичен преглед на оперативните процедури от Ръководителя на 

ключовия екип. 

Стъпки и мерки по упражняване на контрол върху строителните материали и 

изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта 

• Осъществява ежедневен контрол върху изпълнението на строежа като следи то да 

бъде в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 

169, ал. 1, ал. 3, чл. 169а и чл. 1696 от ЗУТ и действащите норми и правила за изпълнение 

на строително - монтажни работи; 

• Наблюдава действителния напредък, базите и оборудването на строителя, брой на 

работниците и тяхната квалификация, доставката на материалите, ритмичността на 

тяхното доставяне, състоянието на депата за складиране, технологичното оборудване 

• Доставените строителни материали ще бъдат проверявани за тяхното съответствие 

със съответната декларация; ще се следи за правилното им съхраняване до момента на 

влагането им в строежа; 

• Всеки консултант, отговаряйки за съответната проектна част, ще следи за влаганите 

материали и изпълнението на видовете СМР, обект на неговите компетенции; 

• При необходимост може да се извърши внезапна проверка, дали определен 

строителен материал отговаря на характеристиките, посочени в декларацията за 

съответствие представена от производителя/доставчика. 

Стратегии за постигане на ефективно изпълнение на поръчката и организационни 

мерки за гарантиране на качеството на контрола. 

За изпълнение на настоящата поръчка дейностите, които ще контролира 

строителния надзор при изпълнение на предвидените строително - монтажни работи, 

включват следното: 

- Мобилизация на техника и човешки ресурси: редовно посещаване на обекта 

от консултантите, които да следят за качеството на влаганите материали по 

съответната проектна част, както и видовете СМР; 

- Осигуряване на специалисти с необходимата професионална квалификация и 

опит за изпълнение на поръчката; 

- Добро познаване на инвестиционните проекти; 

- Поддържане на добра комуникация с Възложителя, проектанта и свързани с 

изпълнението на проекта страни за оперативно решаване на възникнали въпроси от 

договорен и технически характер; 

- Изпълнение на функциите на консултант на Възложителя и навременното му 

известяване за потенциални рискове и възникнали пречки, които могат да имат 

негативно влияние върху цялостното изпълнение на проекта и постигането на 

неговите цели и решаване на възникнали проблеми в дух на партньорство; 

- Упражняване на качествен строителен надзор и контрол по строителството в 
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периода от подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия и ниво (обр.2) до издаване на Разрешение за 

ползване на строежа в експлоатация; 

- Навременно съставяне на окончателен доклад и изготвяне на технически 

паспорт на обекта за въвеждане на строежа в експлоатация; 

- Изискване от строителя да поддържа добро сътрудничество с 

експлоатационните дружества на подземните комуникации за своевременно 

идентифициране на тяхното местоположение и предотвратяване на аварии. 

За предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния 

процес отговаря Ръководителят на екипа, който чрез постоянна комуникация с останалите 

специалисти, ще е в състояние да предотврати грешки свързани с документирането. Цялата 

документация ще бъде достъпна за всички специалисти от екипа посредством „облачно 

съхранение“, с достъп само и единствено за специалистите на екипа. Чрез тази услуга се 

минимизира допускането на грешки свързани с документирането на строителния процес. 

За по - добър вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и за 

взаимодействие между тях, освен чрез „облачно съхранение“ ще бъде създаден групов чат, 

чрез който ще се подобри комуникацията между специалистите. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

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

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

възложителя. 

Участникът е представил предвижданията си за система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка, в следния обхват: Техническото предложение на участника 

включва изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, 

съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание 

(самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните 

дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от 

периода за изпълнение на строителния надзор с посочване на концепция за организация на 

експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на договора.  

Участникът е представил подробно описание на своята визия за изпълнение на поръчката, 

като е направил подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката, както 

и на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, е в 

съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност 

съгласно техническото задание и приложенията към тях, по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите. Предложената Организация 

за изпълнение обосновават сроковете за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.  

Техническото предложение отговаря на посочените от възложителя конфигурации от 
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компоненти, подлежащи на оценка съгласно утвърдената методика за оценка на офертите.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

участникът е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и е предложил ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумна степен на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

2.3. Обособена позиция № 3:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

2.3.1. "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД  

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

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 № 2, в което са описани 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

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

труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 

I.ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕШЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЕКИПА ЗА 

НЕПРЕКЪСНАТ ПОСТОЯНЕН ТЕКУЩ КОНТРЛ И НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ 

ИЗВЪРШВАНИТЕ  СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ:  

- ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ, 
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ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА , КОЙТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕНА И 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДИЙНОСТИТЕ – ПРЕДМЕТ НА 

ПОРЪЧКАТА. 

Участникът е описал дейностите съгласно техническото задание. 
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 Консултанта следва да осигури високо-квалифициран и добре подготвен 

екип, който да изпълнява необходимия контрол на обекта и да гарантира за 

качественото изпълнение на всички предвидени дейности и работи. 

При изпълнението на тази поръчка Консултантът ще се базира на опита и високия 

професионализъм на работещите в дружеството експерти, както и на отличното им 

познаване на действащата към момента нормативна база. Успешното упражняване на 

строителен надзор от дружеството през последните години на голям брой 

инфраструктурни проекти, много от които финансирани по оперативни програми, 

гарантира добър натрупан опит от експертите в дружеството. Ефективното управление на 

проекта и добрият екип, имат ключова роля за крайния успех. 

Стратегията за реализирането на дейностите на проекта ще бъде ориентирана към: 

 постигане целите на проекта; 

 добро управление на ресурсите и перфектна организация на работа; 

 подход за изпълнение, в т.ч. контрол върху развитието на проекта във всеки един от 

етапите; 

 основни принципи при работа и опростено планиране и отчитане. 

При изпълнението на конкретната обществена поръчка основната цел на 

КОНСУЛТАНТА - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР е да се гарантира, че възложените работи 

ще бъдат изпълнени:  

-  Съобразно обобщения линеен график, без да се допуска отклонение на одобрения проект 

и съгласно крайния срок на договора за строителство; 

 - С определено качество и на определената цена, съгласно сключения договор; 

 - В съответствие със стандартите, описани в техническите изисквания за проектиране и 

строителство, безопасните условия на труд и опазване на околната среда; 

- В съответствие с изискванията за безопасни условия на труд; 

Съществуват няколко основни фактора, които са пряко свързани с организацията на 

работа и подхода ще се базира именно на тях: 

- Планиране, при което се подбират целите и се съставя плана за тяхното постигане. 

- Организация, чиято задача е разпределението на необходимите функции и тяхното 

взаимодействие между отделните експерти. 

- Ръководство, целящо мотивиране на изпълнителите за успешно осъществяване на  

запланираните действия и постигането на поставените цели. 

- Контрол, при който се съотнасят реално постигнатите резултати със запланираните, 

с цел да се внесат необходимите корекции. 

ОПИСАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОКУМЕНТАЦИЯТА, КОЯТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ИЗГОТВЕНА И 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА 

ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ЩЕ ИЗПЪЛНИ КОНСУЛТАНТА 

1. Предоставя услугите и изпълнява задълженията си в уговорените срокове и качествено, 

като упражнява строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от Закона за устройство 

на територията за строежа/обекта в съответствие е одобрените за него инвестиционни 

проекти, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването 

на строителството и останалите изисквания за изпълнение на договора за обществената 

поръчка и въвеждане на обекта в експлоатация чрез квалифицирани специалисти, 

определени за надзор по съответните проектни части, с доказан професионален опит и 

технически компетентности, необходими за осъществяване на дейностите по 

упражняване на строителен надзор. 

            Дейността се осъществява от всички определени експерти за 

изпълнение на конкретния договор; 

2. Осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

3. Подава искане в съответната администрация (общинската администрация) в 7-

дневен срок преди датата за съставянето на протокола откриването на строителната 

площадка и определянето на строителната линия и нивото. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

4. Присъства и участва при откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят, от геодезиста и от 

представляващият дружеството; 

5. Съхранява препис от протокола за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

6. Осигурява присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

7. Присъства на всички заседания/срещи между участниците в строителния процес, 

независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път 

докладва за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е 

упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи 

(актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите 

мерки за решаването им. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят, като при 

необходимост участват и останалите експерти от екипа, или конкретни 

лица; 

8. При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради 
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(съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени 

подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, 

проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка) преди да разреши 

изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи извършва проверка и 

установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, 

разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво, като 

при ниво изкоп е задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване 

инженер-геолог и проектанта на конструктивната част. 

 Дейността се осъществява от инженер-геодезиста и Ръководителя; 

9. Отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива 

в протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че 

подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в 

специализираните карти и регистри, и в тридневен срок изпраща заверено копие от 

протокола на съответната администрация (общината). 

 Дейността се осъществява от инженер-геодезиста и Ръководителя; 

10. В тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по 

фундаментите на строежа отправя искане до съответната администрация (общинската 

администрация) длъжностно лице в състава й да извърши проверка за установяване 

съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният 

устройствен план е приложен по отношение на застрояването. 

 Дейността се осъществява от инженер-геодезиста и от 

Ръководителят; 

11. В случай че при проверката на достигнатите проектни нива се установят 

съществени отклонения от строителните книжа, спира строителството със заповед, 

която вписва в заповедната книга на строежа, и съставя протокол за установените 

отклонения, който в тридневен срок изпраща в регионалната дирекция за национален 

строителен контрол. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

12. Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно 

изпълнение, съгласно действащото законодателство, в това число Закона за устройство 

на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, за които актове и протоколи е оправомощен да бъде съставител 

и/или лице, извършило проверка, и/или лице, в присъствието на което е съставен 

документът. 

 Дейността се осъществява от всички експерти по отделните 

проектни части, в зависимост от това, какъв вид работа се приема и за какви СМР 

се съставят съответните документи; 

13. Проверява и подписва всички актове обр. 19 и сметки обр. 22, включително и 
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всичко актове и протоколи, които подлежат на подписване съгласно договора за 

строителството на обекта. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

14. Съгласува с възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване 

на работи, водещи до промяна в количествено-стойностната сметка. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят; 

15. Контролира съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с 

одобрените строителни книжа и количествена сметка и следи за хода на изпълнение на 

строителството съгласно графика на строителя, като при установяване на забава - 

определя конкретни мерки за преодоляването й. 

 Дейността е комплексна, всеки експерт ще следи по своята си част 

изпълнението на предвидените СМР и ще докладва на ръководителя си; 

16. Контролира чрез необходимите проверки и измервания реално извършените видове 

и количества строителни работи, които на съответния етап от изпълнение на 

инвестиционните проекти се удостоверяват от строителя с акт. След извършените 

проверки на място и установено съответствие подписва съответния акт. 

 Дейността е комплексна, всеки експерт ще следи по своята си част 

изпълнението на предвидените СМР и ще подписва съответните актове и протоколи 

и ще докладва на ръководителя си; 

17. Упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството в пълния обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване 

на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната 

политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

 За тази дейност има определен конкретен експерт притежаващ 

съответното удостоверение за упражняване на дейността. 

18. Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектантите, строителя и възложителя 

възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството. 

 Дейността се осъществява от Ръководителят, в случай на необходимост 

кани и съответните специалисти; 

19. Контролира качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с 

действията си по компетентност нарушаването на технологичната им 

последователност. 

 За тази дейност има определен конкретен експерт притежаващ 

съответното удостоверение за упражняване на дейността. 

20. Издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са задължителни 

за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу 

тези предписания могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за 

национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. 

След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават 
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задължителни указания. 

 Дейността е комплексна, всеки експерт ще следи по своята си част 

изпълнението на предвидените СМР и в случай, че установи проблем ще докладва на 

ръководителя и съвместно с него ще дава предписания. 

21. При нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява регионалната 

дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на 

нарушението. 

 Отговаря Ръководителя; 

22. Осъществява проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни 

продукти с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите 

по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията и съответствие с изискванията, 

определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-

02- 20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България. 

 За тази дейност има определен конкретен експерт притежаващ 

съответното удостоверение за упражняване на дейността. 

23. Извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежа в 

експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на 

изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на 

строителството, както и други дейности - предмет на договори, имащи отношение към 

извършването на строителството на обекта. 

 Отговаря Ръководителят; 

24. Заверява заедно с възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски 

надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част 

„Конструктивна“, екзекутивната документация съгласно изискванията на чл.175, ал.2 

от Закона за устройство на територията, съдържаща пълен комплект чертежи за 

действително извършените строителни и монтажни работи, и носи отговорност за 

правилното й окомплектоване. На заверка подлежат поне по 4 (четири) пълни 

комплекта екзекутивна документация за строежа. Екзекутивната документация е 

неразделна част от издадените строителни книжа. 

 Всеки конкретен специалист заверява екзекутивите по своята 

част; 

25. Участва след завършване на строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя 

в съставянето на констативен акт, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен 

съобразно одобрения/те инвестиционен/ни проект/и, заверената екзекутивна 

документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за 

устройство на територията и условията на сключения договор. Към този акт се 

прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и 

съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на 

възложителя. 
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 Отговаря целият екип 

26. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички 

писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното 

изпълнение и по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за 

строежа в срока съгласно договора за изпълнение в 3 (три) оригинални екземпляра на 

хартиен носител и в 2 (два) екземпляра на електронен носител; 

■ Отговаря ръководителят; 

27. Съставя в срока съгласно договора за изпълнение технически паспорт за строежа 

след завършване на строителството, преди издаване на разрешение за ползване, при 

спазване на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на 

строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Не 

се съставят технически паспорти за строежите по глава трета, раздел VII и VIII от 

Закона за устройство на територията. 

 Отговаря ръководителят; 

28. Извършва съвместно със строителя необходимите действия за получаване на 

становища от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на 

строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация. 

 Отговаря ръководителят; 

29. Извършва от името на възложителя необходимите действия за въвеждане на 

обекта в експлоатация до получаване на разрешение за ползване. 

 Отговаря ръководителят; 

30. Контролира и носи отговорност за: 

Законосъобразно започване, изпълнение и завършване на строежа; 

Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на 

актовете и протоколите по време на строителството; 

Спиране на строежа, ако се изпълняват при условията на чл.224, ал.1 и 

чл.225, ал.2 от Закона за устройство на територията и в нарушение на 

изискванията на чл.169, ал.1 и 3 от същия закон; 

Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд в строителството; 

- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството; Щети, които са нанесли на възложителя и на другите 

участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за 

щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и 

одобрения/те проект/и. Отговорността по договора за строителен надзор е 

със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ СЪСТАВЕНА ПО ВРЕМЕ НА  

СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Основната отговорност на Консултанта и на екипа от експерти е контрола върху 

технологичната последователност на строителните процеси, и вследствие от това 
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правилното съставяне на целия набор от документи в т.ч. на всички актовете и 

протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, протоколи от изпитвания и 

замервания, както и събирането на всички съпътстващи документи - декларации за 

експлоатационни показатели на вложените материали и т.н. 

Предаването и приемането на извършените СМР предмет на настоящата поръчка ще 

се удостоверява със съставяне на актове и протоколи по реда на Наредба №3 от 31.07.2003 

г. придружени с декларации за експлоатационни показатели на влаганите материали със 

съществените изисквания към строителните продукти. 

Набора от документи, който трябва да бъде съставен по време на строителния процес и 

задължително се съдържа в досието на обекта е следният: 

1. Протокол обр.1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за 

строеж за изпълнение на конкретния строеж; 

- В съставянето участват: Възложител, Строител, Проектант и 

Консултант (строителен надзор); 

- Консултанта преглежда подробно представената проектна документация 

за пълнота и липси, както и издаденото разрешение за строеж за срок на валидност и 

заверка, че е влязло в сила. След като е извършил проверката пристъпва към откриването 

на строителната площадка. 

2. Протокол 2а/ за линейни обекти за откриване на строителна площадка на строежа и 

приложенията към протокола - част III - съответно констатации от достигнати нива; 

 Съставя се от Консултанта с участието на: Съответните технически 

правоспособни лица от строителния надзор по съответните части; Възложител, 

Строител, Служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ от общината и Проектанти по 

съответните части; 

 Консултанта преди откриването на строителната площадка — уведомява писмено 

Възложителя за планираната дата за събитието. 

Отговорен за тази задача е Ръководителя на екипа и експерта по част Геодезия; 

3. Заверка на Заповедната книга (Образец 4) на строежа в тридневен срок от 

подписването на Протокол 2, съгласно издаденото Разрешение за строеж и категорията на 

строежа. 

Съставя се от Консултанта (строителен надзор). Заверената заповедна книга се представя 

на строителя (на обекта) и се съхранява от отговорния технически ръководител на обекта, 

за да може да бъде предоставяна на проектантите и/или надзорниците в случай на 

необходимост от вписване на заповед при извършване на проверките. 

Отговорен за тази задача е Ръководителя на екипа 

4. Изпращане на писмени уведомления в седемдневен срок от заверката на 

заповедната книга до общината, специализираните контролни органи и регионалната 

дирекция за национален строителен контрол, подготовка на информационна табела по 

ПБЗ. 
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 Ангажимент на Консултанта (строителен надзор); 

- Отговорен за тази задача е Ръководителя на екипа 

5. Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването - Акт 

обр.З, ако е приложимо; 

6. Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен 

проект и даване на основен репер на строежа - Приложение № 5, ако е приложимо; 

7. Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни 

работи - Приложение № 6, ако е приложимо; 

8. Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на Строителната 

конструкция - Приложение № 7, ако е приложимо; 

9. Акт за приемане и предаване на бетонови, стоманобетонови и други фундаменти за 

монтаж на конструкции, машини и съоръжения - Приложение № 8 ако е приложимо; 

10. Акт за установяване на всички видове СМР подлежащи на закриване – Приложение 

№12; 

11. При необходимост могат да се съставят акт обр.10 за спиране на строителство, 

както и акт обр.11 за започване на строителството; 

12. Набор от измервателни протоколи от лицензирани лаборатории или 

акредитирани органи; 

13. Набор от съпътстващи документи - декларации за експлоатационни показатели 

и/или техническите характеристики на вложените материали и продукти и др; 

14. Съставяне съвместно със страните по Договора и подписване на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - Акт № 15; 

 В съставянето участват всички страни взели участие в строителния процес - 

възложител, Строител, Строителен надзор(всички правоспособни физически лица по 

съответните части) и Проектанти (всички проектанти по съответните проектни 

части); 

Съставяне на Окончателния доклад, който се изготвя и се представя на Възложителя в 

съответствие с §3, ал.1 и 2 от „Допълнителните разпоредби” към Наредба №2 от 

31.07.2003г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, в изпълнение на чл. 4, т.2 от Наредба № 2 на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството в изпълнение на разпоредбите на ЗУТ; 

Отговорен за тази задача е Ръководителя на екипа 

15. Изготвяне на технически паспорт на строежа в срок съгласно чл. 176а и чл.176б от 

ЗУТ и подзаконовите нормативни актове; 

16. Участие в заседанията на ДПК и подписване на протокол обр.16, ако обекта е от I до 

III категория; 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ В ЕКИПА, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ОТГОВОРНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА 
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ПОРЪЧКАТА МЕЖДУ ТЯХ, КАТО ЗА ВСЕКИ ЕКСПЕРТ СА ПРЕДВИДЕНИ 

ОТДЕЛНИ ЗАДАЧИ, СЪОБРАЗЕНИ С ЕКСПЕРТНИЯ МУ ПРОФИЛ, КАКТО И 

НАЧИНИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА С ОСТАНАЛИТЕ 

УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕСА НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА. 

1.Ръководител обект, специалист по здравословни и безопасни условия на труд   

           2.Специалист  по специалност „Пътна”   

3.Специалисти геодезисти:-2 бр. 

4. Специалист  по специалност „Електроинженер“  

5.Специалист   по специалност Водсонабдяване и канализация”  
6.Специалист по пожарна безопасност  

            7.Специалист ПГС, специалист по качеството и съответствието на 

материалите, Специалист по здравословни и безопасни условия на труд. 

Разпределение на задачите и отговорностите между експертите 

За постигане на целите и резултатите от проекта, Дружеството предлага ръководител на 

екипа и екип от висококвалифицирани експерти, с богат опит в съответната област, 

необходим за постигане на максимални резултати в рамките на дейностите по проекта. 

Ръководството ще носи обща отговорност и ще бъде в постоянен контакт с Възложителя 

при разрешаването на възникналите въпроси по време на изпълнението на обществената 

поръчка и в частност, при всички въпроси относно резултатите от проекта. Той ще носи 

отговорност за своевременно осигуряване на необходимите експерти, навременното 

изпълнение на задачите, както и ще съблюдава дали целите на проекта са постигнати. 

Ръководителят на екипа ще е отговорен за ежедневното управление на проекта, качеството 

на предоставяните услуги и резултатите от тях. В допълнение, нашите експерти ще 

провеждат редовни срещи с него за анализиране на краткосрочните резултати и ще 

координират намирането на решения при възникване на проблеми. 

Ръководителитя е отговорен за общото изпълнение и реализация на проекта. Експертите по 

отделните части ще докладват на Ръководителя на екипа, но ще има и правомощия да 

отговарят директно на въпроси на Възложителя и одобряващите органи. 

Ръководител на екипа – инженер конструктор, той и специалост по безопасни 

условия на труд 

1.   Изпълнява водеща роля в процеса. Той изпълнява: 

2. Всички задължения и носи цялостна отговорност по отношение на ангажиментите на 

Консултанта за изпълнението на договора; 

3. Подпомагане на Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителите на договора 

за строително-ремонтни работи и авторският надзор; 

4. Административно управление на Договора за услуги, включително координация на 

дейностите на екипа; 

5.   Комуникация и отговорност пред Възложителя; 

6.   Осъществява обмена на информация между Консултанта и Възложителя; 

7.   Подпомага Възложителя при управлението на Договора; 
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8.  Инициира, организира и провежда за седмичните и ежемесечните срещи. 

9.  Подготвя всички документи за ежемесечните срещи; 

10.  Управлява и координира дейностите на експертите от екипа; 

11.  Подготвя ежемесечните и окончателните отчети до Възложителя; 

12.  Участва в съгласуването и одобряването на проектната документация; 

13.  Присъства при откриването на строителната площадка и определянето на строителната 

линия и ниво; 

 14. Информира Възложителя за възникнали проблеми и дава предложение за 

преодоляването им; 

 15.  Преглежда представения инвестиционен проект, съпътстващи строителни книжа; 

  16.  Участва в изготвяне оценка за съответствие на изготвените инвестиционни проекти 

със съществените изисквания към строежите при условията на чл.154 от ЗУТ, ако е 

необходимо; 

 17.  Експертът по тази част ще е на разположение по време на строителството на обекта 

при извършване на дейностите, свързани с компетенцията му и при всякаква нужда от 

присъствието му на  обекта. 

  18.  Ще следи строителството да бъде изпълнено с продукти, чиито характеристики и 

показатели съответстват на заложените технически параметри в проекта; 

19.  Помага на Експерта по качество на материалите при установяване на количествата и 

качеството на извършените дейности; 

20.  Участие в проверки по контрол на качеството; 

21.  Ще извършва проверки на обекта и ще взима участие в съставянето и подписването на 

всички необходими актове и протоколи по Наредба 3; 

22.  При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради 

(съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни 

проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна 

нивелета с възстановена или изпълнена настилка) преди да разреши изпълнението на 

следващите ги строителни и монтажни работи извършва проверка и установява 

съответствието на строежа е одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж 

и протокола за определяне на строителна линия и ниво; 

 23.  Ще следи стриктно за спазването на проекта и Техническата спецификация, начина на 

монтаж и материалите да отговарят на нормативните изисквания и предписанията на 

производителите; 

24.  Изготвяне на анализ за текущото състояние на всеки обособен етап от изпълнението на 

проекта; 

25. Извършване на проверка за коректност, валидност и надеждност на изготвените и 

получени документи от Възложителя, в т. ч. техническа документация и разходно- 

оправдателни документи; 

 26.  Подпомагане на екипите за изпълнение на проекта, чрез предложения, препоръки и 

предприемане на корективни мерки при необходимост; 
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27. Контролира съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с одобрените 

строителни книжа и количествена сметка и следи за хода на изпълнение на строителството 

съгласно графика на строителя, като при установяване на забава — определя конкретни 

мерки за преодоляването й. 

 28.  Проверява и подписва всички актове обр. 19 и сметки обр. 22, включително и всичко 

актове и протоколи, които подлежат на подписване съгласно договора за строителството 

на обекта. 

29.  Контролира чрез необходимите проверки и измервания реално извършените видове и 

количества строителни работи, които на съответния етап от изпълнение на 

инвестиционните проекти се удостоверяват от строителя с акт. 

30. Контролира качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с 

действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност; 

31.  Издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са задължителни 

за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа; 

32.  Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектантите, строителя и възложителя 

възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството; 

33.  Извършва проверка на изготвената екзекутивна документация от Строителя по 

отношение на отразените нива и ситуация и я заверява. 

34.  Участва след завършване на строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя в 

съставянето на констативен акт образец 15; 

35.  Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени 

становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и по 

готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа по част 

„Пътна“; 

36.  Изготвя технически паспорт след завършване на строителството, преди издаване на 

разрешение за ползване, при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за 

техническите паспорти на строежите; 

37.  Изпълнява и всички други дейности, които са в полза на Проекта и Възложителя, 

съответстват на договорите за строителство и не противоречат на българското 

законодателството. 
Като инженер конструктор: 

1. Преглед на представения инвестиционен проект, съпътстващи строителни книжа; 

2. Преглежда проектите по част конструктивна и изготвя становището, част от Доклада за 

оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със съществените 

изисквания към строежите при условията на чл.154 от ЗУТ, ако е необходимо; 

3. Експертът по тази част ще е на разположение по време на строителството на обекта при 

извършване на дейностите, свързани с компетенцията му и при всякаква нужда от 

присъствието му на обекта. 

4. Конструкторът  ще следи строителството да бъде изпълнено с продукти, чиито 

характеристики и показатели съответстват на заложените технически параметри в 
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техническия проект. 

5. Участва в проверки по контрол на качеството; 

6. Ще извършва проверки на обекта и ще взима участие в съставянето и подписването на 

всички необходими актове и протоколи по Наредба № 3; 

7. При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради 

(съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени 

подземни проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, 

проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка) преди да разреши 

изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи извършва проверка и 

установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, 

разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво; 

8.  Участва в изготвянето доклади по време на строителството; 

9.  Отстранява проблеми, свързани с архитектурната част на изпълнявания проект; 

10. Контролира съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с одобрените 

строителни книжа и количествена сметка и  

11. следи за хода на изпълнение на строителството съгласно графика на строителя, като 

при установяване на забава - определя конкретни мерки по преодоляването и.  

12. Проверява и подписва всички актове обр. 19, включително и всичко актове и 

протоколи, които подлежат на подписване съгласно договора за строителството на 

обекта. 

13. Конструкторът ще следи стриктно за спазването на проекта и Техническата 

спецификация, начина на монтаж и материалите да отговарят на нормативните 

изисквания и предписанията на производителите. 

14. Контролира качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с 

действията си по компетентност нарушаването на технологичната им 

последователност; 

15. Издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са задължителни 

за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа; 

16. Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектантите, строителя и възложителя 

възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството; 

17. Ще държи постоянен контакт с Ръководителя на екипа, като му съобщава за всички 

проблеми на обекта и необходимостта от среща с Възложителя за обсъждане на 

корективни мерки. 

18. Ще поддържа връзка със Специалиста по качество на материалите по всякакви въпроси 

свързани с използваните материали на строежа. 

19. Извършва проверка на изготвената екзекутивна документация от Строителя по 

отношение на отразените нива и ситуация и я заверява. 

20. Участва след завършване на строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя в 

съставянето на констативен акт образец 15; 

21. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени 
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становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и 

по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа по част 

Конструктивна 

22. Изготвя технически паспорт след завършване на строителството, преди издаване на 

разрешение за ползване, при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. 

за техническите паспорти на строежите. 

23. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени 

становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и 

по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа по част 

конструктивна. 

Пътен инженер 

1. Преглед на представения инвестиционен проект, съпътстващи строителни книжа; 

2. Преглежда проектите по част Пътна и изготвя становището, част от Доклада за оценка 

на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със съществените 

изисквания към строежите при условията на чл.154 от ЗУТ, ако е необходимо; 

3. Експертът по тази част ще е на разположение по време на строителството на обекта при 

извършване на дейностите, свързани с компетенцията му и при всякаква нужда от 

присъствието му на обекта. 

4. Пътният инженер ще следи строителството да бъде изпълнено с продукти, чиито 

характеристики и показатели съответстват на заложените технически параметри в 

техническия проект. 

5. Участва в проверки по контрол на качеството; 

6. Ще извършва проверки на обекта и ще взима участие в съставянето и подписването на 

всички необходими актове и протоколи по Наредба № 3; 

7. Отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива в 

протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че 

подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в 

специализираните карти и регистри; 

8. Участва в изготвянето доклади по време на строителството; 

9. Отстранява проблеми, свързани с пътната част на изпълнявания проект; 

10. Контролира съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с одобрените 

строителни книжа и количествена сметка и следи за хода на изпълнение на 

строителството съгласно графика на строителя, като при установяване на забава - 

определя конкретни мерки за преодоляването й. 

11. Контролира чрез необходимите проверки и измервания реално извършените видове и 

количества строителни работи, които на съответния етап от изпълнение на 

инвестиционните проекти се удостоверяват от строителя с акт. 

12. Проверява и подписва всички актове обр. 19, включително и всичко актове и 

протоколи, които подлежат на подписване съгласно договора за строителството на 

обекта. 
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13. Пътният инженер  ще следи стриктно за спазването на проекта и Техническата 

спецификация, начина на монтаж и материалите да отговарят на нормативните 

изисквания и предписанията на производителите. 

14. Контролира качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с 

действията си по компетентност нарушаването на технологичната им 

последователност; 

15. Издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са задължителни 

за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа; 

16. Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектантите, строителя и възложителя 

възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството; 

17. Ще държи постоянен контакт с Ръководителя на екипа, като му съобщава за всички 

проблеми на обекта и необходимостта от среща с Възложителя за обсъждане на 

корективни мерки. 

18. Ще поддържа връзка със Експерта по качество на материалите по всякакви въпроси 

свързани с използваните материали на строежа. 

19. Извършва проверка на изготвената екзекутивна документация от Строителя по 

отношение на отразените нива и ситуация и я заверява. 

20. Участва след завършване на строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя в 

съставянето на констативен акт образец 15; 

21.  Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени 

становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и 

по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа по част 

ОВК; 

22. Изготвя технически паспорт след завършване на строителството, преди издаване на 

разрешение за ползване, при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. 

за техническите паспорти на строежите. 

23. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени 

становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и 

по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа по част 

пътна. 
Инженер - геодезист 

1. Определя строителната линия и ниво чрез репериране на строежа 

2. Участва при откриването на строителната площадка; 

3. Извършва геодезическа проверка при достигане на проектните нива изкоп, цокъл, 

корниз (стреха) и било за сгради (съответно при ниво изкоп, преди засипване на 

новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения и за заснемане в 

специализираните карти и регистри, проектна нивелета е възстановена или изпълнена 

настилка) преди да разреши изпълнението на следващите ги строителни и монтажни 

работи извършва проверка и установява съответствието на строежа с одобрените 

инвестиционни проекти, разрешението за строеж и протокола за определяне на 
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строителна линия и ниво; 

4. Отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива в 

протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че 

подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в 

специализираните карти и регистри, и в тридневен срок изпраща заверено копие от 

протокола на съответната администрация (общината); 

5. Набавя и проверява документите за подземния кадастър; 

6. Участва в изготвянето на актове и доклади по време на строителството; 

7. Извършва проверка на геодезическите измервания на строителите за уточняване 

верността на изпълнени количества СМР; 

8. Извършва проверка на изготвената екзекутивна документация от Строителя по 

отношение на отразените нива и ситуация в координати; 

9. Внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал 

разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем. 

Електро  инженер 

1. Преглед на представения инвестиционен проект, съпътстващи строителни книжа; 

2. Преглежда проектите по част Електро / при нелочна за строежа и изготвя становището, 

част от Доклада за оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти 

със съществените изисквания към строежите при условията на чл.154 от ЗУТ, ако е 

необходимо; 

3. Експертът по тази част ще е на разположение по време на строителството на обекта при 

извършване на дейностите, свързани с компетенцията му и при всякаква нужда от 

присъствието му на обекта. 

4. Електроинженерът ще следи строителството да бъде изпълнено с продукти, чиито 

характеристики и показатели съответстват на заложените технически параметри в 

техническия проект. 

5. Участва в проверки по контрол на качеството; 

6. Ще извършва проверки на обекта и ще взима участие в съставянето и подписването на 

всички необходими актове и протоколи по Наредба № 3; 

7. Отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива в 

протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че 

подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в 

специализираните карти и регистри; 

8. Участва в изготвянето доклади по време на строителството; 

9. Отстранява проблеми, свързани с елетро частта на изпълнявания проект; 

10. Контролира съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с одобрените 

строителни книжа и количествена сметка и следи за хода на изпълнение на 

строителството съгласно графика на строителя, като при установяване на забава - 

определя конкретни мерки за преодоляването й. 

11. Контролира чрез необходимите проверки и измервания реално извършените видове и 
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количества строителни работи, които на съответния етап от изпълнение на 

инвестиционните проекти се удостоверяват от строителя с акт. 

12. Проверява и подписва всички актове обр. 19, включително и всичко актове и 

протоколи, които подлежат на подписване съгласно договора за строителството на 

обекта. 

13. Електроинженерът  ще следи стриктно за спазването на проекта и Техническата 

спецификация, начина на монтаж и материалите да отговарят на нормативните 

изисквания и предписанията на производителите. 

14. Контролира качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с 

действията си по компетентност нарушаването на технологичната им 

последователност; 

15. Издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са задължителни 

за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа; 

16. Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектантите, строителя и възложителя 

възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството; 

17. Ще държи постоянен контакт с Ръководителя на екипа, като му съобщава за всички 

проблеми на обекта и необходимостта от среща с Възложителя за обсъждане на 

корективни мерки. 

18. Ще поддържа връзка със Експерта по качество на материалите по всякакви въпроси 

свързани с използваните материали на строежа. 

19. Извършва проверка на изготвената екзекутивна документация от Строителя по 

отношение на отразените нива и ситуация и я заверява. 

20. Участва след завършване на строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя в 

съставянето на констативен акт образец 15; 

21.  Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени 

становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и 

по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа по част 

ОВК; 

22. Изготвя технически паспорт след завършване на строителството, преди издаване на 

разрешение за ползване, при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. 

за техническите паспорти на строежите; 

23. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени 

становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и 

по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа по част 

електро. 

ВиК  инженер 

1. Преглед на представения инвестиционен проект, съпътстващи строителни книжа; 

2. Преглежда проектите по част ВиК / при налична за строежа и изготвя становището, 

част от Доклада за оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти 

със съществените изисквания към строежите при условията на чл.154 от ЗУТ, ако е 
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необходимо; 

3. Експертът по тази част ще е на разположение по време на строителството на обекта при 

извършване на дейностите, свързани с компетенцията му и при всякаква нужда от 

присъствието му на обекта. 

4. ВиК инженерът ще следи строителството да бъде изпълнено с продукти, чиито 

характеристики и показатели съответстват на заложените технически параметри в 

техническия проект. 

5. Участва в проверки по контрол на качеството; 

6. Ще извършва проверки на обекта и ще взима участие в съставянето и подписването на 

всички необходими актове и протоколи по Наредба № 3; 

7. Отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива в 

протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че 

подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в 

специализираните карти и регистри; 

8. Участва в изготвянето доклади по време на строителството; 

9. Отстранява проблеми, свързани с елетро частта на изпълнявания проект; 

10. Контролира съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с одобрените 

строителни книжа и количествена сметка и следи за хода на изпълнение на 

строителството съгласно графика на строителя, като при установяване на забава - 

определя конкретни мерки за преодоляването й. 

11. Контролира чрез необходимите проверки и измервания реално извършените видове и 

количества строителни работи, които на съответния етап от изпълнение на 

инвестиционните проекти се удостоверяват от строителя с акт. 

12. Проверява и подписва всички актове обр. 19, включително и всичко актове и 

протоколи, които подлежат на подписване съгласно договора за строителството на 

обекта. 

13. ВиК инженерът   ще следи стриктно за спазването на проекта и Техническата 

спецификация, начина на монтаж и материалите да отговарят на нормативните 

изисквания и предписанията на производителите. 

14. Контролира качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с 

действията си по компетентност нарушаването на технологичната им 

последователност; 

15. Издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са задължителни 

за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа; 

16. Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектантите, строителя и възложителя 

възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството; 

17. Ще държи постоянен контакт с Ръководителя на екипа, като му съобщава за всички 

проблеми на обекта и необходимостта от среща с Възложителя за обсъждане на 

корективни мерки. 

18. Ще поддържа връзка със Експерта по качество на материалите по всякакви въпроси 
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свързани с използваните материали на строежа. 

19. Извършва проверка на изготвената екзекутивна документация от Строителя по 

отношение на отразените нива и ситуация и я заверява. 

20. Участва след завършване на строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя в 

съставянето на констативен акт образец 15; 

21.  Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени 

становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и 

по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа по част 

ОВК; 

22. Изготвя технически паспорт след завършване на строителството, преди издаване на 

разрешение за ползване, при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. 

за техническите паспорти на строежите; 

23. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени 

становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и 

по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа по част 

ВиК. 
Инженер „Пожарна безопасност“ 

1. Преглежда проектите по част Пожарна безопасност и изготвя становището, част от 

Доклада за оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със 

съществените изисквания към строежите при условията на чл.154 от ЗУТ, при 

необходимост; 

2. Инженерът ще следи строителството да бъде изпълнено с продукти, чиито 

характеристики и показатели съответстват на заложените технически параметри в 

техническия проект. 

3. Участие в проверки по контрол на качеството; 

4. Участва в изготвянето доклади по време на строителството; 

5. Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектантите, строителя и възложителя 

възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството; 

 Ще държи постоянен контакт с Ръководителя на екипа, като му съобщава за всички 

проблеми на обекта и необходимостта от среща е Възложителя за обсъждане на 

корективни мерки. 

6.  Ще поддържа връзка със Експерт по качество на материалите по всякакви въпроси 

свързани с използваните материали на строежа. 

7. Инженерът ще следи стриктно за спазването на проекта и Техническата спецификация, 

начина на монтаж и материалите да отговарят на нормативните изисквания и 

предписанията на производителите; 

8. Участва след завършване на строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя в 

съставянето на констативен акт образец 15; 

9. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени 

становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и 
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по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа по част 

Паркоустройство; 

10. Изготвя технически паспорт след завършване на строителството, преди издаване на 

разрешение за ползване, при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. 

за техническите паспорти на строежите; 

11. Преглед на представения инвестиционен проект, съпътстващи строителни книжа; 
Координатор по безопасност и здраве 

1. Прави проверка за наличието на одобрен План за безопасност и здраве преди 
откриванетона строителната площадка; 

2. Проверка за наличие на информационна табела на строежа с необходимите данни; 

3. Изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството; 

4. Следи за изпълнението на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи, вкл. изпълнение на всички задължения на възложителя, предвидени в посочената 

Наредба; 

5. Следи за изпълнението на Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово 

правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.); 

6. Следи за изпълнението на Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност 

и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 

работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др. 

7. Следи за изпълнението на проекта по част ПБЗ и мерките за безопасност и здраве; 

8. Извършва периодична проверка на използваните инструменти и машини; 

9. Предлага и прилага мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания на 

законодателството по ЗБУТ и при неизпълнение на определени задължения; 

10. Организира проверката на изправността на средствата за колективна и 

индивидуална защита. 

Експерт по качество на материалите: 

При изпълнение на задълженията експертът по качество на материалите ще извърши 

следните основни дейности: 

1. Извършва преглед на предложените от Строителя методи на изпълнение на 

СМР и методите за изпитване на качеството на извършените работи 

(уплътнение на насипи, хидравлично изпитване на водопровода, изпитвания на 

канализация, пътна настилка и други  

2. Контроа на всички влагани от Строителя строителни материали 

3. Контрол на експлоатационната годност и целесъобразност на изпълзваното 

оборудване 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗИСКУЕМАТА ПО ЗАКОН 

ДОКУМЕНТАЦИЯ   И РАЗПРЕДЛЕНИЕ ПО ЕКСПЕРТИ ОТ ЕКИПА 

Участникът е представил в табличен вид дейностите в тяхната последователност, актовете 
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и протоколите, които ще се съставят, като за всеки акт и дейност са посочени поименно 

лицата, отговорни за изпълнението, цели, страните които участват при съставянето и 

подписването и др. пояснения за съответния акт, контрола който ще се осъществява и т.н. 

Дейностите са представени в тяхната последователност през различните етапи от 

изпълнението.  

Начини на комуникация 

Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и адекватно 

генериране, събиране, разпространение, съхранение и унищожаване на информацията по 

Договора. Те осъществяват критичната за успеха връзка между хора, идеи и данни. 

Всеки участник в Договора трябва да е готов да изпраща и приема комуникации и трябва 

да разбира как каналът на комуникация, в която участва, се отразява на целия Договор. 

Участници в комуникационния процес на етап строителство са: - Възложител; Строител; 

Строителен надзор; Проектантски екип; Представители на държавни институции; 

Представители на общински институции и Представители на контролни органи (в случай 

на необходимост). 

При изпълнение на строителството се използва похвата на „Планиране на комуникациите“ 

при който се извършват следните дейности: 

Определяне нуждите на Изпълнителя, Възложителя и заинтересованите страни от 

информация и комуникации: кой от каква информация се нуждае, как ще я получи и от 

кого. Нуждата от предоставяне на информация за Договора е общовалидна, но 

информационните нужди и методите на разпространение са различни между съответните 

страни по Договора. Идентифицирането на нуждата от информация и разпространяването 

й по подходящ начин е важен фактор за успеха на Договора. 

Разпространение на информацията - определяне на подходящи канали на комуникация; 

Своевременното достигане на информацията до Изпълнителя, Възложителя и 

заинтересованите страни. Включва прилагането на Плана за комуникация и откликването 

на неочаквани искания на информация. 

Предложено е комуникацията с Възложителя да се осъществява по няколко основни 

направления, които са се доказали като успешна практика при изпълнението на подобни 

обекти: 

Вербална комуникация 

Вербалната комуникация, когато не е протоколирана е част от неофициалните способи на 

комуникация между Изпълнител, Възложител и Строител. Предвижда се вербалната 

комуникация да се използва при решаване на уточняващи въпроси между представители 

на страните, които нямат официален характер. Още вербалната комуникация в хода на 

изпълнение на настоящият обект при решаване на неотложни проблеми възникнали в 

процеса на изпълнение, които отхвърлят възможността за отлагане на решението във 

времето - скъсани комуникационни връзки, аварии, открити археологически ценности, 

проблеми с местното население, злополуки, бедствия и др. 

Предвиждат се две форми на вербална комуникация   
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-Лице в лице; 

 -Посредством мобилни разговори 

Невербална комуникация 

Невербалната комуникация има официална и полуофициална форма.  

Изпълнителят предвижда следните форми на невербална комуникация между 

Изпълнител и Възложител: 

Писма - официалната кореспонденция, която ще остане част от обекта, се 

предвижда да бъде водена в писмена форма, чрез изпратени и получени писма по 

куриерска фирма на официалните адреси на Изпълнителя и Възложителя, чрез посочени в 

договора официален факс между двете страни и др.подобни. Допуска се след съгласие от 

страна на Възложителя да се води кореспонденция и по официалните електронни адреси на 

двете страни, но само след точно указване и разписване на документ, в който са посочени 

двата адреса. В случай, че Възложителят отхвърли такъв вариант, наличната документация 

ще бъде с полуофициален или неофициален характер. Описаната форма на комуникация е 

много полезна при изпълнението на такъв вид обект, защото позволява посланието да 

стигне до повече от един адресат от страна на Възложителя или Изпълнителя. 

Задължително при използването на тази форма на комуникация е необходимо съставените 

документи да съдържат входящ и изходящ номер за по-добра прегледност и проследяемост 

на документацията на обекта. По този начин ще се улесни работата и при възникване на 

евентуални следващи съдебни спорове от двете страни. 

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 

съответната дейност. За улесняване на комуникацията между различните екипи на обекта, 

както и тази между Възложителя, ползвателите на отделните обекти и Изпълнителя, и 

специалистите от различните екипи ще бъдат в непрекъсната връзка помежду си (редовни 

работни срещи). На ежеседмично провежданите вътрешни срещи на екипа текущо ще 

бъдат дискутирани проблеми, свързани със статуса на дейностите по обекта, евентуалните 

забавяния, пречките пред изпълнението, както и мерките за преодоляването им. 

Допълнително ще се идентифицират и обсъждат текущи проблеми и задачи на членовете 

на екипа. Въз основа на уточнените план-графици по отделните дейности ежемесечно ще 

бъдат съставяни индивидуални доклади на експертите. Вътрешните работни срещи ще се 

провеждат: 

- един път дневно при нормални обстоятелства; 

- извънредно при необходимост. 

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. 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

246 

 

Срещите ще бъдат провеждани на базата на план, предоставен на Възложителя. Дневният 

ред на срещата ще бъде изпращан предварително на страните в деня, предхождащ 

провеждането на срещата. Работните срещи между представителите на Възложителя, 

ползвателите на обектите и Изпълнителя ще се провеждат на съответното определено 

място за това между страните. Вътрешните оперативни срещи между членовете на екипа 

ще се провеждат в офиса на Изпълнителя. 

Решенията взети на срещите ще се документират в писмена форма с Протокол от 

работните срещи по Договора - официални и вътрешни. В протокола ще бъде вписано 

името на експерта отговарящ за извършване на съответната Задача и крайния срок за 

извършване на Задачата. Екземпляр от протокола ще бъде предоставян на всички 

заинтересовани лица. 

Комуникацията с Възложителя ще се осъществява от Ръководителя на екипа. 

1. Ключовите експерти от екипа на надзора, докладват за своята работа на 

ръководителя на екипа. 

2. Ръководителя на екипа докладва работата на Възложителя. 

3. В случай на възникнали проблеми ръководителя уведомява Възложителя и 

организира работна среща на която да бъдат решени проблемите и съответно да 

се вземат необходимите становища. 

4. На работните срещи задължително трябва да присъстват всички заинтересовани 

страни в процеса. Срещите ще бъдат протоколирани, така че да може да се 

проследи решението на всеки един проблем и съответно кой е бил отговорен за 

решаването му. 

5. Контрола при изпълнение на задачите се осъществява по същия начин - 

ръководителя на екипа контролира изпълнението на поставените задачи от 

членовете на надзорния екип. 

I.ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕШЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ 

УЧАСТНИКА ЕКИП ЗА НЕПРЕКЪСНАТ ПОСТОЯНЕН ТЕКУЩ КОНТРОЛ И 

НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ ИЗВЪРШВАНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ. 

Всеки един експерт от екипа ще има ясни и точни отговорности и задължения, които ще 

изпълнява. Работата на експертите ще бъде подчинена изцяло на изискванията на 

действащата нормативна уредба, която регламентира спецификата на надзорната дейност. 

Всяко действие и решение, метод и похват на работа на всеки един експерт ще бъде 

подчинено на следните принципи: 

1. Стриктно спазване на техническите спецификации, изискванията на Възложителя и 

нормативната уредба - Ще се осигури съответствие с Техническите спецификации и 

изискванията на Възложителя; Ще се осигури спазване на одобрените инвестиционни 

проекти и изпълнение на строежа в пълно съответствие с издаденото Разрешение за 

строеж; Ще следи и изисква стриктно спазване на качеството на влаганите материали. 

2. Спазване на времевия график за изпълнение на дейностите: Организиране на 

дейностите и периодична приоритизация, с цел срочно изпълнение на задълженията;  
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Контрол върху спазването на линейния график предложен от строителя и фиксирания срок 

по договора;В случай на забава от страна на строителя, ще се пристъпи към незабавно 

уведомление на Възложителя и провеждане на обща съвместна среща с участниците. Ще 

се предложи на строителя преразглеждане на линейния график, осигуряване на още 

работници, преразпределение на работата, обмисляне на работа на смени или работа с 

удължено работно време особено през летния период с цел наваксване на сроковете. 

3. Внимателно планиране на всяка фаза на проекта - Възможно най-прецизна оценка 

на съществуващото положение и наличната документация, за да се планира реалистично 

последващото изпълнение; При необходимост, в резултат от анализа, посочен по-горе - 

детайлизиране на графика, включване на нови сътрудници, разбивка и разпределяне по- 

конкретно на задачите и т.н., с оглед навременно и точно изпълнение на задълженията и 

по-специално мобилизиране на необходимия експертен състав; 

4. Надграждане върху съществуващия опит - Екипът от експертния състав на 

Консултанта познава много добре дейностите, свързани с изпълнението и въвеждането в 

експлоатация на инфраструктурен проект; При реализацията на дейностите ще се използва 

този опит като гаранция за постигане на необходимите резултати. 

5. Непрекъснат диалог и партньорство  Решенията ще бъдат изградени на базата на 

диалог с Възложителя, координация с всички заинтересовани страни - компетентни 

държавни и общински органи, всички заинтересовани страни и др.; Дейностите ще се 

извършват в тясна координация и непрекъснати контакти, чрез провеждане на работни 

срещи, постоянна формална и неформална кореспонденция, чести посещения на място и 

т.н. 

6. Приоритизация на дейностите - Ще бъде извършвана структурирана приоритизация 

на дейностите, при която ще се вземе под внимание както времевата рамка за 

изпълнението на проекта, така и всички необходими изисквания към съответните дейности 

(включително и във връзка с процедурите по набавяне на необходимата информация и 

други задължителни документи). 

7. Гъвкавост и отзивчивост - Ще бъдат гъвкави по отношение на подхода си към всяка 

дейност и ще посреща нуждите и желанията на Възложителя в рамките на проекта. Ще 

адаптират бързо и ефективно изпълнението на задълженията спрямо конкретните 

ситуации. 

Подхода и организацията са ориентирани към работата в екип и сътрудничество. 

Взаимовръзките между отделните звена ще бъдат адаптивни и гъвкави, за да се справят с 

потенциални пречки. Предложеният екип ще бъде ключът към успеха на проекта.  

Концепцията за успешното изпълнение на проекта ни се изгражда на: 

 отлична комуникация с всички участници в строителния процес; 

 ясно изяснена йерархичност в системата; 

 добра организация на работа; 

 точно дефинирани задължения и отговорности на всички експерти; 

 навременно докладване при възникване на евентуални проблеми и търсене на 
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начини за тяхното решаване; 

II.ОРГАНИЗАЦИОННИ РЕШЕНИЯ  И ОТГОВОРНОСТИ  НА ЕКИПА ЗА 

НАПРЕКЪСНАТ  ПОСТОЯНЕН ТЕЩУЩ КОНТРОЛ  И НАБЛЮДЕНИЕ ВЪРХУ 

СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ИЗДЕЛИЯ, КАКТО И ТЯХНОТО 

СЪОТВЕСТВИЕ  С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА ПРОЕКТА И 

КАЧЕСТВОТО, ТАКА И ПО ОТНОШЕНИЕ НА РИТМИЧНОСТТА НА ТЯХНОТО 

ДОСТАВЯНЕ, НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ, НАЧИН НА ВЛАГАНЕ, ИЗПИТАНИЯ И 

ДР. 

Дейността се упражнява в пълно съответствие с изискванията на Наредбата за условията и 

реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България 

(НУРВСПСРБ), чрез която се определят условията и редът за: 

1. влагане на строителните продукти в строежите на Република България 4 

оправомощаване, и контрол на лица за оценяване на строителни продукти; 

2. оценяване и съставяне на декларация за характеристиките на строителните 

продукти, които не са обхванати от съществуващите хармонизирани стандарти 

и за които не са издавани европейски технически оценки; 

3. определяне на българските национални изисквания към строителните продукти 

по отношение на предвидената им употреба; 

4. изпълнение на функциите на Звено за контакт относно продукти в 

строителството съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕО) № 

764/2008 

Дружеството ще осигури постоянен контрол върху изпълнението на тази дейност, чрез 
осигуряване на конкретен експерт, който ще отговаря за качеството на влаганите 
материали и продукти на строежа. Експерта е обучен и има достатъчно опит в изпълнение 
на подобни функции. 

Консултанта ще следи са стриктното спазване на: 

 Действащото законодателство в Р.България; 

 Европейските и международните стандарти; 

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, 

посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени от инструкция и 

информация за безопасност на български език. В зависимост от техническите 

спецификации, в съответствие с които са оценени строителните продукти, декларациите 

са: 

- декларация за експлоатационни показатели (ДЕП) - когато за строителния 

продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена европейска техническа 

оценка (ЕТО) и се представят за материали, които осигуряват изпълнението на основните 

изисквания към строежите, когато експлоатационните показатели на съществените им 

характеристики са определени и декларирани съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 

305/2011 и отговарят на българските национални изисквания по отношение на 

предвидената употреба, определени в чл. 8, ал. 1, т. 5 от Наредбата - заповед на министъра 
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на регионалното развитие и благоустройството. 

- декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП), когато той 

не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена европейска 

техническа оценка (ЕТО) и се представят за строителните продукти, за които няма влезли в 

сила хармонизирани стандарти и не е издадена ЕТО, за материали, които осигуряват 

изпълнението на основните изисквания към строежите, когато характеристиките им са 

определени, декларирани и съответстват на българските национални изисквания по 

отношение на предвидената употреба, определени в чл. 8, ал. 1 от Наредбата. 

- декларация за съответствие е изискванията на инвестиционния проект за 

конкретния строеж или заявката на клиента - за строителни продукти, произведени 

индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен 

строеж. 

Предложеният от нас експерт за изпълнение на конкретната дейност е добре запознат с 

изискванията на нормативната уредба и спецификата на конкретните си задължения и в 

процеса на своята работа той ще извършва: 

Предварителен контрол и съгласуване на всички доставки. 

Консултанта ще изисква от изпълнителя (Строителя) да представя за предварително 

съгласуване всички доставки на материали, като той ще се задължи да предостави мостра 

със съответните придружителни документи, и едва след одобрението им да направи 

доставката със съответното количество. 

 Консултанта ще следи условията по договора и ако в него се правят указания за 

специфични стандарти и нормативи, на които трябва да отговарят стоките и доставяните 

материали, а също така извършената работа или проби, той стриктно ще следи и 

контролира спазването им. Ако се установи, че заложените стандарти и нормативи са от 

национално ниво или се отнасят само за определена страна или регион, то в случая ще се 

приемат други авторитетни еталони, които осигуряват значително равностойно или по-

високо качество от изрично упоменатите стандарти и нормативи, като това подлежи на 

предварителен преглед и писмено съгласие на Консултанта строителен надзор и 

Възложителя. Различията между упоменатите стандарти и предложените алтернативни 

еталони трябва подробно да се обяснят в писмена форма от Изпълнителя. В случай, че 

строителния надзор установи, че така предложените отклонения не осигуряват 

равностойно или по-високо качество, то Изпълнителят ще спазва стандартите, определени 

в документацията. 

Няма да се допуска влагането на строителни продукти, които не са одобрени 

предварително. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка 

Изпълнителят ще съблюдава спазването на всички поставени изискванията от 

Възложителя, които са залегнали както в техническото задание към консултанта, така и в 

техническите спецификации и изисквания към строителя на обекта. 

Метод на работа при установяване на несъответствие на строителните материали и 

изделия е техническите изисквания на проекта и контрол при подмяната и 
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корекцията им. 

 За всички случаи на вложени материали и продукти и изпълнени СМР, които 

излизат извън техническите изисквания, Изпълнителят следва да ги отстрани от Строежа 

за своя сметка. Задължение на Изпълнителя е да гарантира, че ще използва техническо 

оборудване за изпитване и изследване от специализирана акредитирана строителна 

лаборатория, с което ще се осигурява контрол на качеството на производството на 

строителни продукти и елементи и на изпълнените СМР. В качеството на консултант ще се 

упражнява периодичен контрол върху начините на изпитване и изследване. Представител 

на надзорния екип ще присъства по време на вземане на пробите и в процеса на изпитване. 

При необходимост ще изисква провеждане на допълнителни контролни измервания и 

изпитания; Строителните продукти (материали), които строителят ще влага на обекта, ще 

бъдат предварително съгласувани с консултанта и възложителя и след одобрението им, ще 

се разрешава доставка на необходимото количество. Контрола върху строителните 

материали ще бъде стриктен. Няма да се допуска влагане на материали без изяснен 

произход и гарантирано качество. 

 В случай, че строителя иска да промени някои строителни продукти, които ще се 

влагат в строежа, то промяната може да се извърши само в случай, че същите съответстват 

на изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, предвидени в 

Проектната документация и Техническата спецификация, и за които строителя представи 

надеждни доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за 

качество и други, и че са със същото или с по-добро качество от качеството на заменените 

строителни продукти, и за които писмено уведоми предварително Консултанта и 

Възложителя. 

 В случай, че се установи различие в съответствието на материала, то незабавно ще 

се спре изпълнението до момента на изясняване на проблема. Възможността да се стигне 

до това обаче, е малко вероятна, тъй като за всеки строителен материал, оборудване и 

продукт, който ще се влага в обекта, ще бъде предварително съгласуван с Консултанта и 

Възложителя, и след одобрението му, Строителя ще може да направи съответната 

доставка. Изискването за предварително одобрение (съгласуване) е полезно за всички 

участници в строителния процес, по този начин се изключва вероятността, на обекта да не 

се допусне влагане на материали несъответстващи на техническите изисквания, 

спецификации и стандарти. Това е метод който не позволява и на Строителя за извърши 

доставка на материал, който не е годен за използване. 

 Специалистът по качество на материалите ще проучва предварително всички 

характеристики на предложения материал, и ще докладва за констатациите си пред целия 

екип на Консултанта и Възложителя, и след вземането на единодушно решение, ще бъде 

позволено на Строителя да достави съответното количества материали. 

При несъответствие на влаганите материали и изделия: 

 Съответствието на материалите трябва да бъде доказано с 

придружаващи декларации и сертификати и съответните 
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лабораторни изпитвания, проведени на место. 

 Ще бъде наредено писмено на Изпълнителя тяхното отстраняване 

и заменянето им със строителни материали отговарящи на 

техническите изисквания на проекта. 

При несъответствие на ритмичността на доставяне влаганите материали и изделия и 

начина на складиране: 

 Изпълнителят ще предоставя програма на Строителния надзор във форма, 

включваща схема на основните дейности. Като основни строителни дейности 

ще се тълкува и доставката на основни части от оборудването или строителни 

материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на строителните работи. 

 Не по-късно от 5 работни дни след изтичането на всеки месец Изпълнителят 

трябва да представя обновена програма за изпълнение на работите на 

Строителния надзор. Тя трябва да показва като минимум. 

 Постиженията за изминалия месец, сравнени с планираните цели; Дейности, 

влизащи в плана за следващите три месеца 

При несъответствие на начина на изпитване на доставените материали: 

 Представянето на работата и на материалите трябва да бъде по стандарт, 

специфициран в проектната документация. Като минимум българските стандарти и 

разпоредби винаги ще бъдат спазвани. /Други международно приети стандарти и 

разпоредби могат да бъдат използвани само ако са в по- голяма степен или еднакво 

стриктни, сравнени със съответните български стандарти и разпоредби или за 

съответния случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби. 

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро 

качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата 

тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от 

Строителния надзор и писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят трябва 

да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на 

Строителния надзор. В случай, че Строителният надзор сметне, че стандартите и 

разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро 

качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, 

посочени в настоящата тръжна документация. 

 Ако Изпълнителят желае да предостави материали или да извърши действия в 

съответствие с друг национален стандарт или международна спецификация, той 

трябва да предаде пълни подробности от предложението си в писмен вид на 

Строителния надзор заедно с издържан превод на български език. 

III.ПРЕДСТАВЕНИ ИНОВАТИВНИ И/ИЛИ ЕФЕКТИВНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ 

МЕТОДИ И/ИЛИ РЕШЕНИЯ, КАСАЕЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, КОИТО ЩЕ ДОПРИНЕСАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ НРИ СПАЗВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО. 
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Процеса изисква постоянни наблюдения, осъществяване на пълен контрол по отношение 

на качество и количество, по отношение на правилното изпълнение на процесите, по 

спазване на изискванията и самата технология на изпълнени, по спазване на действащите 

правила и норми и т.н. 

Организационните методи, които се предлагат и които ще допринесат изпълнението на 

обекта да се осъществи с необходимото качество са следните: 

1. Осигуряване на добре подготвен екип от експерти - професионалисти с богат 
опит в изпълнение на подобни задачи; 

2. Осигуряване на възможно най-подходящи ръководители, притежаващи 

необходимите организационни качества, които имат харизмата да бъдат 

такива, комуникативни, общителни и умеещи да ръководят екип. 

Дружествени автомобили за екипа - предвидени са два служебни автомобила за нуждите 

на екипа. Мобилни телефони с постоянна връзка между експертите, както и достъп до 

интернет пространството, което ще спомогне за незабавен обмен на информация. Ресурсна 

обезпеченост - техника, инструменти за геодезически замервания, осигуряване на 

обзаведени фургони с оборудвани работни места, които ще се разположат в близост до 

обекта. 

 Професионалната компетентност и организацията на работата за изпълнение на 

всяка една дейност от поръчката, която се осигурява е обобщена по следния начин и това 

според участника гарантира ефективност на изпълнение на задачите, които гарантират 

качествено изпълнение на поръчката: - Ангажираните експерти като професионална 

компетентност и численост са достатъчни за изпълнението на всяка от дейностите, с 

качество, съответстващо на изискванията на Възложителя. 

За изпълнението на всяка от предвидените за изпълнение дейности са предвидени 

достатъчни като брой и като професионална компетентност експерти. Обезпечени са 

достатъчен брой експерти с високи професионални качества за изпълнението на всяка една 

дейност и под-дейност от поръчката. От приложените описателни и таблични документи е 

видно конкретно разпределение на броя и компетенциите на всеки от експертите и е 

обосновано и гарантирано високото качество на изпълнение на услугата. 

 За изпълнение на дейностите по поръчката дружеството е осигурило и ще 

поддържа постоянно на разположение на членовете на екипа следните технически и 

помощни средства: офис площи, стационарни и преносими компютри, специализирани и 

лицензирани софтуерни продукти (технически и текстообработващи програми - MS Office, 

Project manager, Building Manager, AutoCAD, други специализирани продукти), 

автомобили, измервателни уреди, принтери, плотери, скенери, копирни машини, 

канцеларски материали и консумативи, специализирани онлайн базирани 

системи/приложения за комуникация, за обработка на документи, за контрол и управление 

на процесите, за управление на рисковете, достъп до бази данни с действащото 

законодателство в България и ЕС и др. 

 Всички експерти отговарят за изпълнението на дейността, отчитат се на отговорник 
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на дейността, а той от своя страна докладва на Ръководителя на екипа. Ръководителят на 

екипа осъществява основно комуникацията с Възложителя и с третите лица в 

сътрудничество със всеки експерт съобразно неговата компетентност. Предвижда се да се 

изисква редовна и постоянна комуникация и координация между членовете на екипите. 

Предвижда се да се изпълняват три нива на проверка при изготвянето на документацията - 

при събиране и обработка на изходната информация, използване на инструкции и 

изготвяне алгоритми на работа и две нива на контрол при оформяне и предаване на 

изготвените документи. Всеки от експертите е длъжен да проверява качеството и вида на 

събраната информация, както и спазването на сроковете и качеството на изготвените 

документи при изпълнението на своите задължения. За всяка дейност е предвидено 

използването на алтернативен експерт, чиято основна функция ще е да провери събраната 

информация, спазването на сроковете, вида и качеството на изготвените документи от 

основния експерт. Отговорникът за дейността ще осъществява второ ниво на контрол 

върху сроковете и качеството на събраната информация и на изготвените 

продукти/документи, а ръководителят на екипа и ръководството на дружеството ще 

осъществяват трето ниво на контрол. Така предвидените методи за контрол, гарантират 

намаляването на вероятността от грешки до минимум и гарантират пълно съответствие на 

изготвените продукти с нормативната уредба, изискванията на възложителя и заложените 

срокове за изпълнение. 

 Аргументи как предложените методология и организация на работа 

гарантират качественото и навременно изпълнение на дейностите. 

 За всяка дейност/задача са предвидени основни и допълнителни експерти със 

съответната професионална компетентност, които да участват в изпълнението им. 

Предвидени са множество методи и инструменти за гарантиране качеството, 

законосъобразността и навременното изпълнение на всяка една дейност/задача от 

поръчката - използване на утвърдени алгоритми и процеси за контрол на процесите по 

приемане, съхранение, обработка на информация, за изготвяне, съхранение и предаване на 

документите, за контрол на качественото и навременно изпълнение на всяка една дейност 

от всеки един експерт, използване на ефективни и съвременни методи за осигуряване на 

координация и комуникация вътре в екипа и с възложителя и третите лица, осигуряване на  

необходимите технически и човешки ресурси. Предвидени и обосновани са различни 

методи и подходи за осъществяване на контрол на процесите и за осигуряване на 

качеството - множество нива и начини на контрол, ефективност и ефикасност при 

изпълнението и управлението на дейностите, контрол на информацията, контрол на 

документите, контрол на времето, контрол на финансите и др.. 

IV.ПРЕДСТАВЕНИ ИНОВАТИВНИ И/ИЛИ ЕФЕКТИВНИ ОРГАНИЗАЦИОННИ 

МЕТОДИ И/ИЛИ РЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, КОИТО ЩЕ 

ДОПРИНЕСАТ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГРЕШКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО И 

ДОКУМЕНТИРАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 По отношение на внедряване на иновативни методи и решения касаещи 
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изпълнението на поръчката, следва да поясним, че процеса „строителен надзор“ е 

дейност, която е строго регламентирана от действащата нормативна уредба и начините на 

изпълнение на тази дейност следва да бъдат в съответствие и изцяло подчинени на 

действащите регламенти. Иновативността в конкретния случай се изразява в 

предложени ефективни механизми и методи на работа, които да допринесат за 

предотвратяване на всички възможни грешки, а това от своя страна означава да се намери 

правилната формула за идентифициране на евентуалните рискове, които може да 

възникнат и да се намери начин за решаването им. Единствено и само по този начин 

проекта да бъде успешно завършен в рамките на договорения срок, да бъдат постигнати 

желаните резултати и целта на проекта. 

 Новостта в този процес, който се предлага е свързан с прилагане на механизми за 

своевременно идентифициране и незабавно елиминирани на потенциални рискове и 

проблеми, които могат да възпрепятстват постигането на желаните резултати и 

удовлетворяване на нуждите на Възложителя и това се изразява в следното: - Въвеждане 

на процедури за самоконтрол между отделните експерти от екипа; Своевременно 

идентифициране на рисковете, които могат да възникнат на обекта, предвид характера на 

самите обекти. 

Методите за идентифициране на рисковете са: - Периодична проверка и анализ на 

вътрешни и външни фактори, които имат пряка или косвена зависимост с резултати от 

Договора.; Следене за възникване на събития, свързани  с други Договори, с други 

изпълнители по договора; промени в законодателството; отклонения от спецификациите; 

предоставяне на информация необходима на резултатите/продукт на Договора; взимане на 

решения; отделени ресурси и внимание от участниците в Договора; промени в 

процедурите; техническата среда; сигурност на информация; Оценката на рисковете се 

прави на база оценка на възможността да се случат, влияние, взаимна връзка между 

отделните рискове 

V.МЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ НА ЕКИПА ОТ 

ЕКСПЕРТИ, КАКТО И НАЧИНИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ТЯХ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕХАНИЗМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Мерките за вътрешен контрол при организацията на работата на екипа, които 

консултантът ще прилага, при изпълнение на конкретната задача по договора, са следните: 

1. Изпълнение на всички дейности по договора съобразно конкретно заложени 

и специално разработени системи от правила и процедури, съобразени със 

спецификата на поръчката 

2. Правилата за вътрешен мониторинг”, които ще приложи консултанта 

осигуряват условия за прозрачност и спазване на нормите и правилата на 

Европейския съюз при реализация на подобни консултантски услуги при 

тяхното завършване. Целта е чрез методите на мониторинг да се осигури 

планирано, синхронизирано и контролирано изпълнение на дейностите и 
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отговорностите на експертите от екипа на Консултанта по време на целия 

инвестиционен процес 

3. Ръководителят на екипа ще осъществява непрекъснато наблюдение и 

контрол на действията на членовете от екипа на Консултанта 

Мониторингът ще се основава на следните принципи: 

 Спазване на принципите на разделение на отговорности: - Принципа е подчинен на 

обстоятелството, че всеки един експерт съблюдава отговорно и професионално 

изпълнението на дейностите по неговата конкретна част и тъй като процеса е свързан, 

всеки експерт уведомява колегите си и ръководителя на екипа за констатациите си и в 

случай на констатирана неточност алармира ръководителя незабавно. Ръководителя свиква 

екипа и се взема решение, така че да бъдат предотвратени евентуални рискове и проблеми 

на обекта. 

 Документиране и съхраняване на необходимите доказателства. 

 Осъществяване на контрол от висшестоящ към низшестоящ съгласно схемата за 

осъществяване на координация между експертите в екипа. 

 Определяне на достъп до ресурси и информация само на лицата, отговорни за 

съответните ресурси и информация. 

 Точно докладване на извършените контролни дейности и резултатите от тях. 

 Ясно дефинирани мерки за предотвратяване на нередности и докладване на открити 

нередности 

Целите на мониторинга са: 

1. Чрез текущо и систематично набиране и анализ на информация (доказателства) да 

се подпомогне управлението, контролът и взимане на решение за осигуряване 

доброто изпълнение на дейностите по Договора. 

2. Оценка дали планираните и одобрени дейности водят до постигане на очакваните 

резултати и цели на Договора. 

3. Идентифициране възможни проблеми и съответно предприемане на необходимите 

корективни действия. 

4. Наблюдаване на заложените базисни показатели, входни данни за резултати и цели 

на проекта при изпълнение на Договора. 

5. Наблюдаване на графика на изпълнение като се сравнява напредъка му с 

предварително зададените показатели и график за изпэлнение на СМР. 

6. Проверка и гарантиране на стриктното спазване на законовите и подзаконовите 

нормативни актове, Договора за изпълнение и техническата спецификация. 

7. Гарантиране, че настоящата Консултантска услуга се реализира с необходимите 

човешки ресурси. 

8. Проверка за коректност, валидност и надеждност на създадената документация, 

както и степен на изпълнение на дейностите и постигнати резултати по Договора. 

9. Проверка на използването на ресурсите за постигане на предвидените резултати и 

техния принос за изпълнението на целите на услугата. 
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10. Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на поръчката са надлежно 

документирани и при поискване са на разположение на Възложителя. 

11. Гарантиране, че извършените дейности за изпълнение на поръчката са надлежно 

документирани и при поискване са на разположение на Възложителя. 

 Освен описаните по-горе в изложението специфични мерки и начини за 

осъществяване на контрол при изпълнението на всяка една от предвидените дейност и 

задачи, в настоящата точка е изложено предложение по отношение на общите и 

приложими към всяка една дейност от поръчката, а именно: 

Начини и методи за контрол на изпълнението:  

 По време на изпълнението на поставените задачи, ще се поддържа гъвкав подход, 

който ще гарантира възможност за отразяване на промените, които могат да бъдат 

необходими в резултат на наблюдения и анализи по време на хода на проекта. 

 При изпълнение на поръчката дружеството и лицата от екипа му няма да използват 

по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица 

каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, 

станала му известна при или по повод изпълнението на този договор и/или договора за 

строителство. Като дейности за осъществяване на методологията се предвиждат следните 

основни стъпки при реализирането й: - Изследване и проучване; Обмисляне; 

Предполагане;Проверяване и Преценка и реализация 

 Решаването на която и да било от задачите при реализирането на проекта през тези 

стъпки гарантира получаването на възможно най-добър резултат. Това означава на 

практика през цялото време на проекта много добре разчетени и реализирани дейности по: 

- Планиране на работата; Подгтовка за изпълнение на дейностите; Разработване на 

дейности и процедури; Изпълнение на дейносдти и процедури 

 Планиране на работата - основа за постигане в максимална степен целите и 

задачите на проекта. 

 Подготовка за изпълнението на дейностите - добрата подготовка на дейностите 

води до постигане на добри резултати, както в технически план така и от безопасност и 

добра организация и минимално затруднения на околното пространство. 

 Разработване на дейности и процедури - предварителната добра разработка на 

дейности и процедури, гарантира добра координираност на проекта, недопускане на 

изменения без съгласуваност, недопускане на некачествени работи, водене на коректна и 

точна документация като необходимо условие за добра отчетност и яснота във финансов 

аспект. 

Изпълнение на дейности и процедури - доброто изпълнение на дейностите в 

съответствие с разработените процедури е гаранция за получаването на възможно най-

добър резултат. 

 Обобщения и изводи - непрекъснатото анализиране на извършената работа, 

обобщенията от нея и съответните изводи са в пълна степен гаранция за недопускане на 

грешни действия и изпълнения и е основа за добрата планировка на последващи действия 
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и в крайна сметка получаване добри резултати и изпълнението на поставените пред 

проекта цели и задачи. Установяването в началото на проекта на проекта на правила и 

процедури за комуникиране, кореспонденция и йерархия на изпълнение на задълженията 

на всеки един от участниците в реализирането на поръчката е едно от най-важните неща за 

добрите и продуктивни взаимодействия и в крайна сметка успешно и в срок реализиране 

на проекта. Затова едно от първите неща, които трябва да се изготвят и въведат са именно 

правилата на взаимодействие между различните участници. Този процес трябва да бъде 

реализиран в максимално кратки срокове от началото на строителство, чрез разработени от 

дружеството и приети от Възложителя процедури. 

Наличието и спазването от всички на тези процедури е гаранция за: 

- Добри и ползотворни взаимоотношения между участниците; 

- Ясно разпределяне на задължения и отговорности за гладко протичане на всички 

основни дейности при реализацията на проекта. 

Основните елементи, които са заложени при изпълнението на стратегията за настоящия 

проект и които като цяло ще доведат до увеличаване на капацитета на Възложителя са 

следните: 

- Планиране на дейностите; 

- Позициониране за изпълнение; 

- Начин на действие при изпълнение на дейностите; 

- Принцип на поведение при изпълнение на поръчката; 

- Перспектива; 

Изпълнението на основните заложени в стратегията за изпълнение елементи гарантират 

постигането на следните резултати: - Яснота; Съгласуваност; Съвместимост с околната 

среда; Обезпеченост с ресурси; Оценена степен на риска; Приложимост; Концентрация и 

гъвкавост; Координирано и отговорно ръководство. 

 Яснота - всички дейности, решения и изпълнения да са ясни, разбираеми и приети 

от всички участници в реализирането инвестиционния проект. 

 Съгласуваност - всички дейности, решения и изпълнения да са съгласувани и 

приети от всички участници в реализирането инвестиционния проект. 

 Съвместимост с околната среда - всички дейности, решения и изпълнения да не 

водят до негативни последици на околната среда, като това не включва само природата а и 

урбанизирана част и население. 

 Обезпеченост с ресурси - всички дейности и изпълнения да са планирани при 

пълна обезпеченост, като съгласуваност между участници и институции, документална 

част, материална, техническа, човешки ресурси и финанси. 

 Оценена степен на риска - всички дейности и изпълнения да се реализират при 

извършена оценка на риска при приемливи за всички участници допуски за риск 

 Приложимост - всички решения и изпълнения да се реализират при висока степен 

на приложимост, както и с оглед на бъдеще и перспектива. 

 Концентрация и гъвкавост - всички решения и изпълнения, както и необходими 
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дейности при промяна и необходими за това процедури да се извършват в условията на 

максимална концентрация и необходимата гъвкавост и разбирателство между участниците 

в инвестиционния процес. 

 Координирано и отговорно ръководство - всички действия и взимане на решения 

да се взимат при максимална степен на координираност и отговорност с цел постигане в 

максимална степен целите и задачите на проекта. 

 Резултати от изпълнението на предложените методи за контрол: 

 Създадена ефективна организация на работа за изпълнение на всяка една дейност от 

предмета на поръчката. 

 Оптимално разпределение и организация на ресурсите, необходими за изпълнение 

на всяка една дейност от поръчката. 

 Създадени ясни отчетни и контролни процедури. 

Ефективна комуникация, координация и съгласуване на дейностите вътре в екипа: 

 Вътрешният контрол и комуникационните връзки в екипа ще бъдат важен 

инструмент за управление на договора. За целта дружеството ще прилага установените 

системи за наблюдение и оценка на екипа по отношение на: 

• Ефективно управление на работата. Това е много важна предпоставка за доброто 

изпълнение на договора, която се концентрира върху неговата специфика и реализирането 

на очакваните резултати. В тази връзка още в много ранна фаза дружеството ще дискутира 

в най-малки детайли и съгласува с Възложителя приоритетите, акцентите и очакваните 

резултати от работата. 

• Ефективно управление на ресурсите. При изпълнението на договора е необходимо 

да се приложи подход за балансирано управление на ресурсите. Затова подходът, който 

дружеството ще въведе, ще се фокусира върху балансирано управление на човешките 

ресурси. 

• Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на качеството и 

постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка. 

Осъществяване на тази мярка чрез предвиждане и осигуряване на постоянен вътрешен 

контрол на три нива при изпълнението на всяка от описаните дейности - самоконтрол на 

лицата, отговарящи за изпълнението на дейностите по изготвяне на оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти, за изпълнение на строителния надзор и за 

изготвяне на необходимите документи; постоянен контрол за качество на работата на 

всеки от експертите от отговорника за съответната дейност; финален контрол за 

качеството на изпълнените дейности и на изготвените документи от ръководителя на екипа 

и ръководството на дружеството. Изпълнението на посочената мярка гарантира свеждане 

до минимум на възможните грешки, пропуски и некачествено изпълнение. Всички лица в 

екипа притежават значителен опит и са професионалисти с високо ниво на дисциплина и 

самоконтрол, но въпреки това се предвиждат второ и трето ниво на контрол, които 

гарантират високо качество на изпълняваната услуга 

• Действия по прилагане на действащото законодателство и нормативните 
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изисквания, относими към осъществяването на дейностите и под-дейностите. Възнамерява 

да осъществи тази идентифицирана от възложителя мярка чрез предвиждане и осигуряване 

на постоянен вътрешен контрол относно съответствието на действията на екипа и 

изготвяните документи с действащото законодателство при изпълнението на всяка от 

описаните дейности. Дружеството разполага с постоянен достъп до бази данни, 

съдържащи актуалните текстове на цялата нормативна уредба в страната и в ЕС. 

 Осигуряването на добра комуникация както вътре в екипа, така и с Възложителя и 

другите участници в изпълнението на проекта, е от особена важност за успешното 

изпълнение на договора, предмет на поръчката, а от тук и на проекта. Още в самото начало 

на стартиране на изпълнението на договора ще бъде организирана работна среща с всички 

експерти в екипа, на която те ще бъдат вече подробно запознати с техните задължения.        

Предвижда се ежедневна комуникация поради кратките срокове за изпълнение на 

дейностите по поръчката, като се предлагат да се използват - интернет, телефон, куриери, 

както и лични срещи, когато е необходимо. Успешното изпълнение на всички задачи, 

предмет на настоящия договор зависи от добрата комуникация и координация между двата 

екипа - екипът на консултанта и този на Възложителя. 

Обмен на информация по електронна поща ще бъде подчинена на следните правила - 

изпращания документ ще съответства на един файл. В случай, че е налице прикачен файл, 

наименованието на същия с кратко обяснение за съдържанието му следва да фигурира в 

текста на документа в електронната поща. 

               Постоянният мониторинг върху изпълнението е отговорност на Ръководителя на 

екипа. Дружеството архивира всички документи, създадени по отношение на изпълнението 

на договора, в това число документациите, кореспонденция, протоколи и други. 

Финансово отчитане на дейността - Точни счетоводни и финансови процедури при 

отчитането са отговорност на Ръководителя на екипа, подпомаган от експерта координатор 

и от счетоводството на фирмата. 

 Организационната структура - изградена върху принципа за йерархичен контрол. 

Тя се характеризира с - единна точка на отчетност/отговорност; контрол на качество и 

поддръжка на напредък; адекватност на предложените човешки ресурси в условията на 

опита и броя налични експерти, по начин, гарантиращ че целта и очакваните резултати от 

договора ще бъдат постигнати 

 Описание на вътрешния контрол, който изпълнителят ще упражнява: 

Доброто управление на договора за постигане на неговите цел и резултати се формира чрез 

спазване на принципа на прозрачност и ефикасност. 

1. Прозрачност. Информацията за резултатите от изпълнението ще бъде представена 

в лесно разбираема и достъпна форма; 

2. Ефикасност. Постигането на договорните цел и резултати ще посрещне нуждите на 

Възложителя за разработването на документациите при най-добро използване на 

наличните ресурси. 

3. Сигурност и качество на информацията. Практически всеки етап и елемент от 
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планирането и организацията, както и изпълнението на планираните дейности е в 

съответствие с най-добрите практики в теорията и практиката за управление и изпълнение 

на договор за разработване на документации за възлагане на обществени поръчки по 

проекти, финансирани с Европейски средства, с което се гарантира повишаване 

сигурността и качеството на предоставяната експертна и техническа, консултантска 

услуга. 

 Качеството на предоставяната услуга ще бъде осигурено и чрез използването на 

допълнителни специализирани инструменти за контрол на качеството, които се прилагат в 

практиката според спецификата на конкретния метод за работа от страна на консултанта и 

неговия индивидуален подход към изпълнението на всеки договор. 

 Основният принцип и подход по отношение на механизма на възлагането на 

задачите и отговорностите на членовете на екипа, като част от вътрешния контрол, е 

насочен към успешното и оптимално изпълнение на всички дейности, предмет на 

настоящата поръчка. За целта основният принцип на механизма ще се базира на стриктно 

фокусиране върху очакваните резултати от поръчката и свързания с това навременно 

осигуряване на поток от информация, необходима за постигане на тези резултати, 

включително качествен преглед по отношение на съдържанието на информацията и в най-

ранен етап предприемане на действия за осигуряване на допълнителна такава в случай на 

необходимост. 

 Участникът предлага, в интерес на безпроблемното и качествено изпълнение на 

дейностите по договора, да се провеждат регулярни (ежедневни) и оперативни срещи вътре 

в екипа, ангажиран за реализирането на договора. Регулярните срещи на екипа ще се 

провеждат всеки ден като на тях ще се разпределят оперативните задачи, част от 

отговорностите и задълженията на всеки член на екипа, ще се разисква постигнатият 

напредък по изпълнението на договора, ще се поставят за решаване евентуално възникнали 

проблеми и въпроси и ще се набелязват конкретни корективни дейности при 

необходимост. Оперативните срещи ще се провеждат в хода на изпълнението на договора, 

те ще са свързани със специфичните аспекти (ключовите моменти) от изпълнението на 

договора, дейностите, които изискват по-голяма специфика и при необходимост от текущо 

съгласуване на постигнатите резултати, уточняване на въпроси от експертен характер. 

Тяхната организация и провеждане ще зависи от текущото изпълнение на отделните 

дейности и се предвижда да има експертен характер. 

 Отделните задачи се възлагат от ръководителя на екипа с т. нар. „възлагателно 

писмо“ до ключовите експерти. Писмото се изпраща по електронна поща с цел спестяване 

на време. При изключително спешни случаи задачи могат да се възлагат и устно. 

Изпълнението на задачите и продуктите и материалите, разработени в следствие 

изпълнението на определена задача са винаги в писмена форма, като се предоставят на 

хартиен и електронен носител с цел одитна проследяемост и проверка на изпълненото 

(механизъм за осъществяване на вътрешен за консултанта контрол). При аргументирани 

забележки и коментари се прави ревизирана окончателна версия на готовия документ. 
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 Всяко възлагателно писмо съдържа освен предмета на конкретната задача, така и 

срок за нейното изпълнение. Тези писма ще бъдат в съответствие с настоящото техническо 

предложение, което е разработено от екипа на консултанта, ангажиран за изпълнението на 

поръчката при евентуалното й възлагане. 

 Основните принципи на координацията вътре в екипа на консултанта, както и за 

постигане на ефективно изпълнение на предмета на поръчката, ще бъдат:  

• Прозрачност и публичност на работния процес; 

• Децентрализация на решенията от експертно естество;  

• Централизация на решенията от ключово естество;  

• Вътрешна и външна координация на работата 

• Системен механизъм в организацията на вътрешния мониторинг и ежедневен 

контрол върху изпълнението на предвидените дейности;  

• Одитна проследимост на изпълнените задачи и предоставените услуги по договора; 

• Взаимен контрол, обвързан с взаимна информираност, координация и взаимопомощ 

между експертите вътре в екипа на консултанта, ангажирани с изпълнението на предмета 

на поръчката 

• Използване на принципа на административния контрол при отчитане и изпълнение 

на отделните задачи. Този принцип е свързан с правила за организиране на 

документооборота, идентификация и докладване на възникнали проблеми и/или 

отклонения от възприетите правила за работа, което позволява добра организация при 

оценката и управлението на възможните рискове при изпълнението на договора, както и 

своевременно възприемане и прилагане на коригиращи действия; 

• Използване на принципа на добрия финансов контрол, целящ да осигури адекватна 

и ефективна система за финансово управление и контрол на процеса на изпълнение на 

обществената поръчка, което ще допринесе за финансова устойчивост на работния процес 

като цяло. 

 Ръководителят на екипа ще определя сроковете за изпълнение на всяка дейност и 

ще съблюдава постигането на междинните резултати за изпълнението на дейностите по 

договора. Следи за навременното, качественото и според предварително зададените 

характеристики предаване на документите от всеки ключов експерт с цел постигане на 

очакваните резултати. Изискуемите и предлагани от участника експерти ще отговарят 

пряко пред ръководителите на екипа за навременното и професионално изпълнение на 

възложените им дейности, извършено с изискуемото според законодателството и 

изискванията на Възложителя качество. Както е разписано в частта относно предлаганите 

дейности документ/пакет от документи, разработен при изпълнението на договора ще бъде 

предоставян за предварително съгласуване от Възложителя. 

 Експерти по специалности имат ангажимент да проверяват качеството и вида на 

събраната информация, както и спазването на сроковете и качеството на изготвените 

документи при изпълнението на своите задължения. За всяка дейност е предвидено 

използването на алтернативен експерт, чиято основна функция ще е да провери събраната 
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информация, спазването на сроковете, вида и качеството на изготвените документи от 

основния експерт. 

 Координацията и комуникацията с Възложителя (в т. ч. с екипа и експерти по 

проекта на Възложителя) ще бъдат осигурени от ръководителя на екипа и отговорника за 

дейността и от експертите. Те ще гарантират осигуряването на единна връзка между 

Възложителя и изпълнителя по повод поръчката. Работата между предлаганите експерти 

ще се разпределя, координира и отчита ежедневно пред Ръководителя на екипа, съобразно 

задачите и отговорностите на всеки един член на екипа. 

 Първоначалното запознаване между екипите на Възложителя и на консултанта е 

основополагащо за бъдещата координация и комуникация по време на работния процес. 

Основна част от комуникацията и координацията между Консултанта и Възложителя ще 

бъде набирането на първоначалната документация и информация, което се презюмира, че 

ще се случи в деня на подписване на договора или веднага след това във възможно най-

кратки срокове. 

 Важна част от комуникацията и координацията по време на същинското изпълнение 

на договора впоследствие ще бъде предаването за съгласуване на даден 

документ/документи и връщането на коментари, забележки и препоръки (от Възложителя 

или трети лица чрез Възложителя до изпълнителя). Кореспонденцията по електронен път 

ще бъде основен механизъм за комуникация, тъй като при нея съобщенията се разменят 

бързо във времето и остава следа за написаното и за датата на изпращане и получаване. 

Успоредните телефонни разговори спестяват също така време. Друг механизъм е 

изпращане на писма по факс или получаване срещу подпис лично. При желание от страна 

на Възложителя въпроси и самото изпълнение на дейностите може да се разискват на 

работни срещи. 

Резултати от изпълнението на предложените методи за контрол: 

 Създадена ефективна организация на работа за изпълнение на всяка една 

дейност от предмета на поръчката 

 Оптимално разпределение и организация на ресурсите, необходими за 

изпълнение на всяка една дейност от поръчката 

 Създадени ясни отчетни и контролни процедури 

 Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и 

взаимодействие вътре в екипа 

 Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и 

взаимодействие с възложителя и с трети заинтересовани страни 

 Създадени и спазвани ясни процедури за контрол на качеството на 

изпълняваните дейности и на изготвяните документи 

 При всяка една от описаните дейности ще бъде осигурено максимално качество 

чрез изпълнението на описаните и предвидените мерки за осигуряване на качество както 

следва: 

 Мярка 1. Осъществяване на вътрешен контрол, свързан с гарантиране на 
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качеството и постигане на резултатите съобразно изискванията на обществената поръчка. 

Осъществяване на тази мярка чрез предвиждане и осигуряване на постоянен вътрешен 

контрол на три нива при изпълнението на всяка от описаните дейности - самоконтрол на 

лицата, отговарящи за изпълнението на дейностите по изготвяне на оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти, за изпълнение на строителния надзор и за 

изготвяне на необходимите документи; постоянен контрол за качество на работата на 

всеки от експертите от отговорника за дейността; финален контрол за качеството на 

изпълнените дейности и на изготвените документи от ръководителя на екипа и 

ръководството. Изпълнението на посочената мярка гарантира свеждане до минимум на 

възможните грешки, пропуски и некачествено изпълнение. Всички лица в екипа 

притежават значителен опит и са професионалисти с високо ниво на дисциплина и 

самоконтрол, но въпреки това се предвиждат второ и трето ниво на контрол, които 

гарантират високо качество на изпълняваната услуга. 

 Мярка 2. Действия по прилагане на действащото законодателство и нормативните 

изисквания, относими към осъществяването на дейностите и под-дейностите. 

Осъществяване на тази мярка чрез предвиждане и осигуряване на постоянен вътрешен 

контрол относно съответствието на действията на екипа и изготвяните документи с 

действащото законодателство при изпълнението на всяка от описаните дейности. 

Дружеството разполага с постоянен достъп до бази данни, съдържащи актуалните текстове 

на цялата нормативна уредба в страната и в ЕС. Ще бъде осъществяван постоянен 

мониторинг на очакваните промени в нормативната уредба, имащи отношение към 

поръчката, като всички лица и организации, имащи отношение към изпълнението на 

обекта ще бъдат предварително и своевременно уведомявани за предстоящи такива и за 

евентуалните необходими действия от тяхна страна, като ще им бъдат предоставяни и 

всякакви документи и материали, с които е необходимо да се запознаят. Ще се следят 

постоянно всички източници на информация за очаквани промени в законодателната 

рамка, стандартите и нормативите и в случай, че предстои промяна в тези актове, която е 

от естество да засегне изпълнението на проекта ще бъдат предприети необходимите 

действия - промяна в документи, набавяне на необходими одобрения, съгласувани и 

изходни данни, целият персонал, ангажиран с изпълнението на поръчката ще бъде 

своевременно инструктиран и всички действия ще бъдат съобразени с предстоящите 

промени. 

 Мярка 3. Използване на модерни технически средства за изпълнение на поръчката. 

Всеки от експертите, ангажиран с изпълнението на всяка от дейностите по поръчката 

разполага с достъп до персонален компютър от най-ново поколение, включително 

преносими с инсталирани всички необходими за изпълнение на дейностите софтуерни 

продукти. Това позволява бързо, качествено изпълнение на дейностите, включително и 

водене на бележки и/или генериране на документи на мястото за изпълнение. 

Разполагаемост с автомобили, които ще бъдат на постоянно разположение на експертите за 

изпълнение на дейностите по всяко време, когато са им необходими. На експертите са 
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осигурени работни места и достъп до всякакви необходими машини, материали и 

консумативи - принтери, плотери, компютри, канцеларски материали, шкафове и 

помещения за съхранение и обработка на генерираните документи и др. Тази мярка ще 

допринесе за качественото изпълнение на всяка една дейност по поръчката. 

Мярка 4. Използване на специализирани софтуерни продукти, чиято употреба значително 

повишава ефективността и качеството на изпълнение на услугите, предмет на поръчката - 

MS Office, AutoCAD, MS Project, Building manager, специализирани инженерни и 

текстообработващи програми, достъп до електронни бази данни с картов и изчислителен 

материал, справочници за материали и др. Всеки един от експертите ще получи достъп до 

необходимите продукти, които ще му помогнат за качественото и бързо изпълнение на 

всяка една от дейностите по поръчката, включително по отношение на необходимите 

проверки на качеството и количеството на извършените от трети лица дейности, на 

влаганите материали и на оформените документи. 

Мярка 5. Използване на утвърдени алгоритми за подготовка на документи и за 

изпълнение на дейности. Поради богатия опит са разработени и ефективно и постоянно се 

използват различни алгоритми и инструкции за изпълнение на дейностите по поръчката, 

както и за съдържанието и подготовката на документите, необходими при и свързани с 

изпълнението на услугата, предмет на поръчката - формуляри на документи, бланки, 

контролни листи за проверка на инвестиционните проекти, инструкции за изпълнение на 

всяка от предвидените дейности и др. Всеки от експертите ще получи достъп до 

разработките и ще бъде задължен да ги използва при изпълнението на дейностите по 

поръчката. Разработките са приложими за всякакви видове обекти, включително за 

обществени сгради, актуализират се постоянно и се съобразяват с действащото в момента 

законодателство. 

Мярка 6. Създаване на план и график за работа. Непосредствено след сключването на 

договора се планира да се разработи и съгласува с възложителя и с останалите участници в 

строителния процес, както и с всички други лица, имащи отношение към изпълнението на 

поръчката  подробен график за изпълнение на всяка една дейност от поръчката. Освен това 

ще се разработи подробен план за работа, в който са подробно разписани задълженията и 

отговорностите на всеки от членовете на екипа и на ръководния състав, като е определен 

конкретен срок за изпълнение и конкретни лица, които ще са отговорни за проверката на 

качеството на изпълнение на всяка от дейностите от поръчката. Всеки експерт ще бъде 

стриктно отговорен за изпълнението на описаните задължения, Ръководителя на екипа и 

ръководството ще следят и отговарят за навременното и качествено изпълнение на 

предвидените дейности. 

Резултати от изпълнението на предложените мерки за контрол на качеството: 

 Създадена ефективна организация на работа за изпълнение на всяка една дейност от 

предмета на поръчката 

 Оптимално разпределение и организация на ресурсите, необходими за изпълнение 

на всяка една дейност от поръчката 
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 Създадени ясни отчетни и контролни процедури 

 Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и взаимодействие 

вътре в екипа 

 Създадени и спазвани ефективни механизми за координация и взаимодействие с 

възложителя и с трети заинтересовани страни 

 Създадени и спазвани ясни процедури за контрол на качеството на изпълняваните 

дейности и на изготвяните документи 

 Създадени и спазвани ясни процедури за контрол на качеството на изпълняваните 

дейности и на изготвяните документи 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

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

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

възложителя. 

Участникът е представил предвижданията си за система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка, в следния обхват: Техническото предложение на участника 

включва изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, 

съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание 

(самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните 

дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от 

периода за изпълнение на строителния надзор с посочване на концепция за организация на 

експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на договора.  

Участникът е представил подробно описание на своята визия за изпълнение на поръчката, 

като е направил подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката, както 

и на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, е в 

съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност 

съгласно техническото задание и приложенията към тях, по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите. Предложената Организация 

за изпълнение обосновават сроковете за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.  

Техническото предложение отговаря на посочените от възложителя конфигурации от 

компоненти, подлежащи на оценка съгласно утвърдената методика за оценка на офертите.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

участникът е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и е предложил ниво на изпълнение в съответствие с 
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изискванията на възложителя, което дава разумна степен на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

2.3.2. "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

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 № 2, в което са описани 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

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

труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

I. Описание на дейностите, свързани с изпълнение на обществената поръчка 

В рамките на 3 страници са описани задълженията на лицето, упражняващо строителен 

надзор на посочения обект/строеж. 

II. Подход при изпълнение на дейностите 

2.1. Упражняване на строителен надзор по време на изпълнението на СМР 

2.1.1. Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип 

за непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т.1. от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка/: 

Ръководител екип - Организира и контролира упражняването на непрекъснат строителен 

надзор върху изпълнението на строително-монтажни работи /СМР/, съгласно одобрените 

инвестиционни проекти и изискванията на нормативните актове, чрез: 

- Изготвяне на график за ангажираност на експертите и контрол по спазване на 

графика; 

- Разпределение на задачите на отделните експерти по специалности; 

- Отчитане на резултата от извършените дейности от всеки експерт. 
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Експерт „Пътни работи” - Извършване на редовни инспекции на изпълняваните СМР по 

съответната проектна част, за проследяване съответствието с нормативните изисквания и 

одобрените проекти; 

-Контролира и сравнява изпълнението на СМР по отношение на прилагането на Общия 

устройствен план на община Смолян; 

- Контрол по спазването на техническите изисквания и правила при изпълнение на пътни 

работи; 

- Изпълнение на задълженията и работа в непрекъснат контакт с експертите по подземните 

комуникации - новоизграждащи се, реконструирани, пресичания, защита и др; 

- Осъществяване на контрол относно стриктното спазване предвижданията на част „ВОБД“ 

и постоянната организация на движение, като чрез Ръководителя на проекта поддържа 

взаимодействие с Възложителя и контролните органи (МВР, КАТ и др.); 

- В изпълнение на своята работа информира Ръководителя на екипа на Консултанта, за 

всяка своя дейност. 

Експерт „Геодезия“ - Извършване на редовни инспекции на изпълняваните СМР по 

съответната проектна част, за проследвяне съответствието с нормативните изисквания и 

одобрените проекти; 

- Контрол при извършване на геодезическите работи и сверяване на данните заложени в 

отделните части на инвестиционния проект; 

- Контролиране и сравняване на геодезическите характеристики на изпълняваните СМР с 

приложимото законодателство; 

- Под ръководството на Ръководителя на проекта, оказва необходимото съдействие на 

останалите експерти на Консултанта, по отделните части; 

- В изпълнение на своята работа информира Ръководителя на екипа на Консултанта, за 

всяка своя дейност. 

Експерт „Конструктор”- Извършване на редовни инспекции на изпълняваните СМР по 

съответната проектна част, за проследвяне съответствието с нормативните изисквания и 

одобрените проекти; 

- Контрол по изпълнението и приемане на изкопи; 

- Приемане на цялата конструкция на строежа съгласно одобрения инвестиционен проект и 

нормативните изисквания; 

- При необходимост издаване на становище за спиране работата на строежа или отделни 

видове СМР, даване на указания за последващи дейности при установяване на 

несъответствие при изпълнението на СМР и необходимост за изготвяне на проект съгласно 

чл.154 от ЗУТ; 

- Проверка на място, относно реализацията на конструктивните проекти на строежа, 

визуално, посредством измервателни уреди, лабораторни проби и други средства, както и 

контрол по правилността на технологичното изпълнение на СМР съгласно нормативни 

изисквания от действащото законодателство; 

- В изпълнение на своята работа информира Ръководителя на екипа на Консултанта, за 

всяка своя дейност. 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“ - Извършване на редовни инспекции на 

изпълняваните СМР по съответната проектна част, за проследвяне съответствието с 
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нормативните изисквания и одобрените проекти; 

- Проверка на всички документи, нормативно осигуряващи спазването на правилата и 

нормите за пожарна безопасност (планове, схеми, инструкции и 

Др.); 

- Контрол по спазване изискванията за осигуряване на пожарна безопасност, съвместно с 

експерта по съответната част на извършваните СМР и прекия изпълнител; 

- При констатиране на отклонение от правилата и нормите, застрашаващи изпълнението на 

дейностите, спиране на процеса и вземане на незабавни мерки за отстраняване на 

нередностите; 

- Изготвяне на предписания, след уведомяване на Ръководителя на проекта и Възложителя, 

относно отстраняване на нередности и осигуряване безопасността на работа; 

- В изпълнение на своята работа информира Ръководителя на екипа на Консултанта, за 

всяка своя дейност. 

Експерт „Координатор по безопасност и здраве“ - Извършване на редовни инспекции на 

изпълняваните СМР по съответната проектна част, за проследяване съответствието с 

нормативните изисквания и одобрените проекти; 

- Контрол по изпълнение на предвидените дейности в Плана за безопасност и здраве; 

- Даване на предписания и вписване на заповеди в Заповедната книга при промяна в 

условията на работа, с цел осигуряване безопасни условия на участниците в процеса; 

- Преценка и изискване, при необходимост, от смяна, допълване или изготвяне на изцяло 

нов План за безопасност и здраве; 

- Контрол на организацията по осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

СМР; 

- В изпълнение на своята работа информира Ръководителя на екипа на Консултанта, за 

всяка своя дейност. 

Експерт „ПУСО“ - Извършване на редовни инспекции на изпълняваните СМР по 

съответната проектна част, за проследяване съответствието с нормативните изисквания и 

одобрените проекти; 

- Контрол при изпълнение на СМР за запазване на съществуващото озеленяване; 

- Контрол при изпълнение на СМР за опазване и незамърсяване на околната среда в 

района на строителната площадка и извън нея; 

- В изпълнение на своята работа информира Ръководителя на екипа на Консултанта, 

за всяка своя дейност. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Изготвяне на график за ангажираността на експертите спрямо графика за 

изпълнение на строително-монтажни работи на изпълнителите и Контрол по 

спазване на графика за ангажираност на експертите. 

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща извършването на 

разпределение на експертите от екипа на консултанта съгласно графика за изпълнение на 

СМР и контролиране спазването на изготвения график за ангажираност на експертите. 
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Конкретни лица, ангажирани с изпълнението и - Ръководители екип. 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Внимателен анализ на 

графика за изпълнение на СМР; 

- Определяне на времевото ангажиране на експертите по отделните специалности спрямо 

конкретния вид работи, подлежащи на изпълнение; 

- Ежедневна проверка на присъствието на експертите от екипа спрямо предвиденото в 

графика; 

- Ръководителите на екипа ще са отговорни този график да е съобразен с хода на 

реализация на работите по строежа в обхвата на поръчката, така че да се гарантира 

упражняване на непрекъснат строителен надзор. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Непрекъснато 

присъствие на експерти по съответните специалности от екипа на Консултанта и по този 

начин гарантиране упражняването на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението 

на строително-монтажни работи, съгласно одобрените инвестиционни проекти и 

изискванията на нормативните актове, при постигане на високо ниво на експертност и 

качество. 

Отчитане на резултата от извършения надзор от всеки експерт. 

Съдържание и обхват на мярката - Предложената мярка се изразява в проследяване 

работата на експертите от екипа, отчитане на резултатите от нея и по този начин 

недопускане на отклонения от изискванията на нормативната уредба и одобрения 

инвестиционен проект. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип; Експерти от екипа. 

Конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката -  

 Ръководители екип - проверка за наличие на представени отчети от отделните 

експерти упражнили строителен надзор. Обсъждане на информацията от отчетите; 

 Експерти от екипа - предоставяне на ежеседмични отчети за извършения строителен 

надзор и участие в обсъждането на извършеното /на ежеседмичните срещи на екипа 

на Консултанта/. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. 

 Постигане на високо ниво на качеството на предоставяните услуги по непрекъснат 

строителен надзор; 

 Гарантиране спазването на изискванията на нормативната уредба и одобрените 

инвестиционни проекти. 

2.1.2. Осигуряване необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията на екипа по отношение законосъобразното започване на строежа, 

проверките, свързани с изпълнението на строежа съобразно одобрените 

инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ 

Екипът на Участникът ще осигури необходимата организация за ефективна надзорна 

дейност, при издадено и влязло в сила Разрешение за строеж. Необходимата организация в 

екипа на Консултанта ще се осъществява от страна на Ръководителите на екипа. 
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Действия преди законосъобразното започване на строежа: 

• Получаване на съгласувани и одобрени инвестиционни проекти за строежа в 

обхвата на поръчката; 

• Запознаване с изискванията и условията на издаденото Разрешение за строеж; 

• Уточняване на Ръководителя на екипа с Възложителя за времето на започване на 

строителството - дата за откриване на строителна площадка и съставяне на Протокол 

Образец 2/2а по Наредба № 3/2003 г; 

• Проверка на документацията на разрешените временни пътища и депа; 

• Проверка на документацията (разрешителни) по отношение необходимостта от 

изсичане/изкореняване на съществуваща растителност и съгласуването на дейността със 

съответните местни власти и изискванията за възстановяването й; 

• Съгласуване и изготвяне на необходимите документи, съгласно изискванията на 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали; 

• Запознаване с Технологията на изграждане, Работен проект за организация на 

строителството и Графиците за изпълнение, които са предварително одобрени от 

Възложителя; 

• Оглед на строителната площадка - разположение на временен лагер, в т.ч. 

изпълнение на временна ограда, разположение на местата за складиране на техника и 

строителни материали, разположение на предвидените инсталации за измиване на 

строителната техника, разположение на контейнерите за битови отпадъци, място за 

оказване на първа долекарска помощ и др., съгласно предвижданията на одобрения План за 

безопасност и здраве; 

• Проверка на готовността на строителната организация за започване на строежа 

(квалификация персонал, механизация, технологични материали и др. ресурси); 

• Проверка на подготовката на персонала на Изпълнителя на СМР; 

• Проверка на готовността за захранване на обектите с вода и ток - места на временен 

канал, водопровод, водоноски и др. 

Консултанта ще състави Протокол Образец 2/2а, при влязло в сила Разрешение за 

строеж и в присъствието на служители по чл.223, ал.2 от ЗУТ, след съгласуване с 

Възложителя и приключване на гореупоменатите дейности. 

За осигуряване извършването на тези дейности, Ръководителят на екипа ще осъществява: 

• Връзка с Възложителя относно определяне дата за начало на строежа, уточняване на 

необходимите подробности и условия за изпълнение на предвидените строително- 

монтажни работи; 

• Връзка с екипа на Проектанта и уточняване присъствието на специалистите по 

отделните части при подписването на актове и протоколи по време на строителството; 

• Връзка със Строителя и неговия екип, относно реда за осигуряване и съставяне на 

необходимите документи и запознаване с лицата, които ще осъществяват техническо 

ръководство на строежа. 

Екипът на консултанта ще извършва проверките, свързани с изпълнението на строежа 

съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 
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Участникът ще осигурява своевременно технически лица с необходимите 

правоспособности за съставяне на актове и протоколи за приемане на завършени видове 

строителни и монтажни работи, съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството и чл. 159 от ЗУТ. Преди да разреши изпълнението на следващи 

строителни и монтажни работи, Консултантът, чрез експертите част от екипа, ще извършва 

проверка и ще установява съответствието на строежа с одобрените инвестиционни 

проекти, Разрешението за строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво. 

Участникът ще упражнява ежедневен надзор и контрол на изпълнението на всички видове 

работи по отношение на съответствието им с одобрените проекти, изискванията на 

нормативната уредба и на Възложителя. 

Участникът ще следи внимателно изпълнението на СМР и своевременно ще информира 

Възложителя за възможни проблеми, които могат да окажат влияние върху постигането на 

целите на проекта. Съвместно с Възложителя, Ръководителят на екипа и съответните 

експерти по части ще извършват редовни инспекции на строителната площадка за 

изпълнение на СМР и изготвяне на доклади за резултатите от тези инспекции. 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Срещи между участниците в инвестиционния процес; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т.1. от обстоятелствата посочени в Методиката 

за оценка/ 

Ръководител екип - Организира участието на експертите в изпълнение на настоящата 

поръчка, чрез изготвяне на график за разпределение участието на експертите; Координира 

действията на експертите от екипа, чрез провеждане на вътрешни срещи за координация и 

организация на дейността на екипа /най-малко веднъж седмично в периода на изпълнение 

на строително-монтажни работи/. 

Експерт „Конструктор” - Извършване на редовни инспекции на изпълняваните СМР по 

съответната проектна част, съгласно изготвения от ръководителя на екипа график; 

Подаване на информация до Ръководителя на екипа за изпълнените дейности; Участва във 

вътрешните срещи за координация на екипа. 

Експерт „Пътни работи” - Извършване на редовни инспекции на изпълняваните СМР по 

съответната проектна част, съгласно изготвения от ръководителя на екипа график; 

Подаване на информация до Ръководителя на екипа за изпълнените дейности; Участва във 

вътрешните срещи за координация на екипа. 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“ - Извършване на редовни инспекции на 
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изпълняваните СМР по съответната проектна част, съгласно изготвения от ръководителите 

на екипа график; Подаване на информация до Ръководителите на екипа за изпълнените 

дейности; Участва във вътрешните срещи за координация на екипа. 

Експерт „Координатор по безопасност и здраве“ - Извършване на редовни инспекции на 

изпълняваните СМР по съответната проектна част, съгласно изготвения от ръководителите 

на екипа график; Подаване на информация до Ръководителите на екипа за изпълнените 

дейности; Участва във вътрешните срещи за координация на екипа. 

Експерт „ПУСО“ - Извършване на редовни инспекции на изпълняваните СМР по 

съответната проектна част, съгласно изготвения от ръководителите на екипа график; 

Подаване на информация до Ръководителите на екипа за изпълнените дейности; Участва 

във вътрешните срещи за координация на екипа. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Постоянно следене относно спазване на графиците за изпълнение на СМР (вкл. 

приложенията), както и следене за отклонения от тях и своевременно докладване на 

възложителя относно всякакви отклонения, възникнали в процеса на изпълнение на 

работите. Изискване на мерки от страна на изпълнителите по договорите за СМР за 

коригиране на отклоненията, както и контрол върху спазването на тези мерки и при 

необходимост докладване относно последното. 

Изготвяне на график за ангажираността на експертите спрямо графика за 

изпълнение на строително-монтажни работи на изпълнителите и Контрол по 

спазване на графика за ангажираност на експертите. 

Съдържание и обхват на мярката: - Посочената мярка обхваща извършването на  

разпеределение на експертите от екипа на Консултанта съгласно графика за изпълнение на 

СМР и контролиране спазването на изготвения график за ангажираност на експертите. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението и - Ръководители екип. 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката -Внимателен анализ на 

графика за изпълнение на СМР; Определяне на времевото ангажиране на експертите по 

отделните специалности спрямо конкретния вид работи, подлежащи на изпълнение; 

Ежедневна проверка на присъствието на експертите от екипа спрямо предвиденото в 

графика; Ръководителите на екипа ще са отговорни този график да е съобразен с хода на 

реализация на работите по строежа в обхвата на поръчката, така че да се гарантира 

контрола по спазване на графиците за изпълнение на СМР. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Осигуряване 

необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията на своя екип 

по отношение законосъобразното започване на строежа, проверките, свързани с 

изпълнението на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по 

чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

Провеждане на периодични срещи за координация и организация на дейността на 

екипа. 
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Съдържание и обхват на мярката -Предложената мярка се изразява в проследяване 

работата на експертите от екипа и получаване на информация за: - Спазване на графиците 

за изпълнение на СМР (вкл. приложенията); Отклонения от графиците за изпълнение на 

СМР; Изискване на мерки от страна на изпълнителите по договорите за СМР за 

коригиране на отклоненията; Контрол върху спазването на мерките за коригиране на 

отклоненията.  

С цел: - Своевременно докладване на Възложителя относно всякакви отклонения, 

възникнали в процеса на изпълнение на работите; Изискване на мерки от страна на 

изпълнителите по договорите за СМР за коригиране на отклоненията; Докладване относно 

спазването на мерките за коригиране на отклоненията. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й : - Ръководители екип; Експерти от екипа. 

Конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката:  

- Ръководители екип - проверка за наличие на представени отчети от отделните 

експерти по отношение на: - Спазване на графиците за изпълнение на СМР (вкл. 

приложенията); Отклонения от графиците за изпълнение на СМР; Изискване на 

мерки от страна на изпълнителите по договорите за СМР за коригиране на 

отклоненията; Контрол върху спазването на мерките за коригиране на 

отклоненията. 

- Експерти от екипа - предоставяне на ежеседмични отчети и участие в подготовката 

на материалите за своевременното докладване на Възложителя относно: - Всякакви 

отклонения, възникнали в процеса на изпълнение на работите; Изискването на 

мерки от страна на изпълнителите по договорите за СМР за коригиране на 

отклоненията; Докладването относно спазването на мерките за коригиране на 

отклоненията. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Осигуряване 

необходимата организация за ефективна надзорна дейност и комуникацията на своя екип 

по отношение законосъобразното започване на строежа, проверките, свързани с 

изпълнението на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по 

чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ. 

2.1.3. Проверка на изпълнените CMP по количества и цени, и подписване на 

протоколи за приемане на изпълнените CMP, изготвени от Изпълнителите на CMP 

/бивш акт образец № 19/ 

Веднага след получаване на проектната документация, тя ще бъде предоставена за 
анализ на експертите от екипа по съответната проектна част, за сравнение на количествата 
посочени в количествено-стойностната сметка и самия проект. 

Целта на този анализ ще бъде да се идентифицират потенциални несъответствия 
между количествата от офертата на Изпълнителя и тези заложени в проекта. По този начин 
Участникът ще е в състояние да предвиди евентуални проблеми, които биха възникнали в 
хода на изпълнение на строежа, за които да информира Възложителя. 

2.1.3.1. Присъствие на обекта, наблюдение и контрол относно текущо 
изпълнявани количества и видове работи 
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В изпълнение на тази дейност, експертите по отделните специалности, под 
ръководството на Ръководителя на екипа, ще извършват контрол на всички строителни 
дейности, описани подробно в количествено-стойностните сметки към всеки един 
инвестиционен проект както следва: 

• Визуално следене и контрол на всяка една строително-монтажна дейност от подготовката й до 
завършването (контролни замервания и направа на снимков материали); 
• Изискване от Строителя за съставяне на подробна ведомост за изпълнение на 
отделните видове СМР, придружена от необходимите скици, доказващи количествата на 
извършените СМР. 
2.1.3.2. Обстоен преглед на предоставените от изпълнителя на СМР актове и в 
случай на съответствие с извършените работи тяхното подписване 
• Сверяване на действителните количества с проектните такива от количествено 
стойностните сметки; 
• Проверка на всички необходими протоколи и актове по Наредба № 3/2003 г., 
доказващи качественото изпълнение на извършените СМР, включително и актовете 
доказващи изпълнението на основните изисквания към строежа съгласно чл.169, ал.1 и ал.З 
от ЗУТ; 
• Проверка на придружаващите документи, направените изпитвания, в това число и 
единични проби и съставените протоколи за годност и спазване нормативните изисквания, 
по отношение на вложените материали и готовото строителство. 

След изпълнение на всички горепосочени условия и изискването на Възложителя за 
завършеност на даден вид работа, се извършва подписването на Акт образец 19. 

Ресурси за изпълнение на дейността: 
• Експерти от екипа; 
• Приложима нормативна уредба; 
• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на дейността; 
• Технически средства за измерване; 
• Средства за комуникация - мобилни телефони; 
• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т.1. от обстоятелствата посочени в Методиката 

за оценка/ 

Ръководител екип - Организира и контролира проверката на изпълнените СМР по 

количества и цени; Осигуряване, присъствие на необходимите експерти по съответните 

части, на строежа; Подписване на предоставените от изпълнителя на СМР актове, 

проверени от страна на отделните експерти на Консултанта; При необходимост от направа 

на допълнителни лабораторни или геодезически замервания, за доказване на посочени 

видове СМР и техните количества, чрез Ръководителя на екипа, се осигуряват експерта по 

Геодезия, лабораторни специалисти и други. 

Експерт „Конструктор” - 'Участва в контрола, чрез необходимите проверки, измервания 

и изчисления на реално извършените видове и количества СМР на строежа по съответната 

проектна част, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от 

строителя с Протокол за приемане на извършени СМР (бивш акт обр. 19); Водене на 

ежедневен отчет от страна на съответния експерт, за извършените видове СМР и техните 
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количества; Изисква изготвянето на подробни ведомости, придружени с необходимите 

скици и помощни чертежи, отразяващи и установяващи точните количества на 

извършените СМР; Преглед и подписване на подробните ведомости, доказващи обема на 

изпълнените видове СМР; Сравнение на окончателно предоставените актове /бивш акт 

образец 19/ с подробните ведомости, приетите ценови оферти и другите първични 

документи, с които се доказва изпълнението на СМР; След извършените проверки на 

място и установено съответствие, предлага за подпис на Ръководителя на екипа Протокола 

за приемане на извършените СМР. 

Експерт „Пътни работи” - Участва в контрола, чрез необходимите проверки, измервания 

и изчисления на реално извършените видове и количества СМР на строежа по съответната 

проектна част, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от 

строителя с Протокол за приемане на извършени СМР (бивш акт обр. 19); Водене на 

ежедневен отчет от страна на съответния експерт, за извършените видове СМР и техните 

количества; Изисква изготвянето на подробни ведомости, придружени с необходимите 

скици и помощни чертежи, отразяващи и установяващи точните количества на 

извършените СМР; Преглед и подписване на подробните ведомости, доказващи обема на 

изпълнените видове СМР; Сравнение на окончателно предоставените актове /бивш акт 

образец 19/ с подробните ведомости, приетите ценови оферти и другите първични 

документи, с които се доказва изпълнението на СМР; След извършените проверки на 

място и установено съответствие, предлага за подпис на Ръководителя на екипа Протокола 

за приемане на извършените CMP. 

Експерт „Геодезия“ - Участва в контрола, чрез необходимите проверки, измервания и 

изчисления на реално извършените видове и количества СМР на строежа по съответната 

проектна част, които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от 

строителя с Протокол за приемане на извършени СМР (бивш акт обр. 19); Водене на 

ежедневен отчет от страна на съответния експерт, за извършените видове СМР и техните 

количества; Изисква изготвянето на подробни ведомости, придружени с необходимите 

скици и помощни чертежи, отразяващи и установяващи точните количества на 

извършените СМР; Преглед и подписване на подробните ведомости, доказващи обема на 

изпълнените видове СМР; Сравнение на окончателно предоставените актове /бивш акт 

образец 19/ с подробните ведомости, приетите ценови оферти и другите първични 

документи, с които се доказва изпълнението на СМР; След извършените проверки на 

място и установено съответствие, предлага за подпис на Ръководителя на екипа Протокола 

за приемане на извършените СМР. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Контрол по навременното изискване за изготвяне на подробни ведомости, 

придружени с необходимите скици и помощни чертежи, отразяващи и установяващи 

точните количества на извършените СМР. 

Съдържание и обхват на мярката - Обхваща контролиране навременното изготвяне и 

представяне на подробни ведомости, придружени с необходимите скици и помощни 
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чертежи, отразяващи и установяващи точните количества на извършените СМР. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип. 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Гарантиране 

присъствието на експертите от екипа на обекта и наблюдение и контрол относно текущо 

изпълнявани количества и видове работи.; Проверка по контрола за навременното 

представянето на изискуемите подробни ведомости извършван от експертите. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Контрол на място на 

изпълнените СМР по отношение на това, че са реално изпълнени; Детайлно прегледани 

актове за изпълнени СМР и гарантиране съответствието им с действително извършените 

работи. 

Контрол, проверка и водене на документация за изпълнените СМР по количества и 

цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР,  изготвени от 

Изпълнителя /бивш акт обр.19/. 

Съдържание и обхват на мярката - Гарантиране на своевременната проверка и наличие 

на документацията за изпълнените СМР по количества и цени, както и тяхното приемане 

при установяване на съответствието им с предвиденото в проекта и действителното им 

изпълнение. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й - Ръководители екип. 

Конкретните задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Гарантиране 

присъствието на експертите от екипа на отделните обекти и наблюдение и контрол 

относно текущо изпълнявани количества и видове работи; Проверка на това дали 

наличните актове за изпълнени СМР отговарят на действителния напредък на работите по 

строежа. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Подписаните протоколи 

за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителя /бивш акт обр.19/ отговарят 

на действително извършените такива. 

2.1.4. Осигуряване съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), преди, по време на строително- 

монтажните дейности и след тяхното завършване 

В съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Методиката за оценка /т.4 от 

обстоятелствата/ в настоящият раздел са представени иновативни и/или ефективни 

организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за 

предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. 

Съгласно ЗУТ, чл.168, ал.1, т. 2, като лице, упражняващо строителен надзор, носим 

отговорност за осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на 

актовете и протоколите по време на строителството. 

При изпълнение на тази дейност ще се водим от следното: 

• Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по 

време на строителството, необходими за оценка на строежа, относно изискванията за 

безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време 
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на строителството; 

• Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от 

други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с 

проектирането и изпълнението на строежа, и от констатациите при задължителни 

проверки, огледи и измервания на място;  

• Лицата, участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, 

технически ръководител, доставчик както и определените в Наредба № 3 лица, съставят 

актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания 

на място само когато са постигнати изискванията към строежа по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ за 

съответните извършени СМР; 

• Лицето, упражняващо строителен надзор на обекта съставя протокола по чл. 157, ал. 

2 ЗУТ в присъствието на определените с Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството, лица, както и извършва изискващите се проверки на строежа 

при достигане на контролираните нива; 

• Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване 

на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са 

задължителни за останалите участници в строителството; 

• Споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците 

в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по 

проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 ЗУТ в 

етапа на изпълнение на строежа, се решават от лицето, упражняващо строителен надзор; 

• Отмяна на техническо решение, предписание, заповед на лицето, упражняващо 

строителен надзор, може да бъде поискана от заинтересуваната страна в 7-дневен срок от 

подписване на протокол за разногласие, внесен в регионалната дирекция за национален 

строителен контрол (РДНСК); началникът на РДНСК се произнася в 7- дневен срок; 

• Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за 

установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на 

строителството са обвързани с необходимия за изпълнението на строежа технологичен 

порядък; 

• Актовете и протоколите се изготвят в необходимите екземпляри съобразно 

съставилите ги лица. Строителят, лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителят 

съхраняват по един екземпляр. 

Наредба №3/2003г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

определя условията и редът за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване 

на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво и за приемане на 

завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежа, на 

отделни етапи или части от тях. С актовете и протоколите се удостоверява спазването на 

изискванията към строежа по чл. 169, ал. 1 и 3 /ЗУТ/. Съставените и оформени съгласно 

изискванията на тази наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при 

установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 

експлоатация (приемане) на строежа. 

При изпълнение на възприетите методи за контрол и съгласно разпоредбите на ЗУТ и 

Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, ще 
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следим за своевременното оформяне, съставяне и подписване на всички необходими 

актове и протоколи за изпълнените СМР. Контролът ще бъде насочен към навременното 

оформяне на документацията във всеки един момент от строителството. 

2.1.4.1. Съставяне на актове и протоколи преди започване на СМР 

Протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрения проект и разрешение за 

строеж за изпълнение на строежа:  

• Подписване на договор с Възложителя и възлагане на Консултанта, изпълнението на 

дейностите по упражняване на строителен надзор  

• Уточняване с Възложителя на начална дата за започване на дейностите в обхвата на 

строежа и последващо съставяне на Протокол обр. 2/2а за откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа; 

• Протокол обр. 1 се съставя при влязло в сила Разрешение за строеж, като с този 

Протокол Възложителят предава в необходимия обем одобрения инвестиционен проект и 

PC на останалите участници в строителството. 

Протокол Образец 2/2а І-ва и ІІ-ра част за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво на строежа. 

 Съставя се от лицето, упражняващо строителен надзор (съгласно разпоредбите на 

чл.157, ал.2 от ЗУТ), който изисква и прилага от останалите участници в строителството, 

необходимата документация относно: 

- Наличието на подземна инженерна инфраструктура (комуникации, които ще бъдат в 

обсега на СМР); 

- Непосредствено преди започването на СМР, участниците в строителството, 

съвместно с органите на експлоатационните дружества, установяват местоположението на 

подземните телекомуникации (Ел, ВиК, Газ, Телефон и др), ако са налични такива, с 

необходимите специализирани апаратури. След това се изготвят необходимите протоколи 

с посочени параметри на установената инфраструктура; 

- Изпълнение на мероприятията по Плана за управление на строителните отпадъци. 

Преди откриването на строителната площадка Планът за управление на строителните 

отпадъци трябва да бъде одобрен от съответната община в изпълнение на разпоредбите на 

чл. 156б от ЗУТ; 

- Осигуряване на необходимите съоръжения в изпълнение на План за безопасност и 

здраве, в т.ч. временна ограда, депа за строителни отпадъци и земни маси, разположение 

на строителен лагер и механизация, осигуряване на временно захранване с ток, вода и др.; 

- Протокол за съществуваща дървесна растителност, подлежаща на 

премахване/преместване; 

- Готовност за изпълнение на мероприятията по част "ВОБД"; 

- Трасиране на новопроектираната инфраструктура и др. 

 Протокол обр. 2/2а ще се състави за строежа, в неговия пълен обхват, съгласно 

издаденото Разрешение за строеж. Строежа ще се изпълни съгласно съгласувани и 

одобрени проектни части на инвестиционния проект. Съгласно изискванията на Наредба 
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№ 3/2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на 

СМР по пътищата и улиците, за всеки участък се налага да се подготви проект за ВОБД. 

Проектната част ще бъде одобрявана и съгласувана съгласно изискванията на Наредба № 

3/2010 г. и ЗУТ и е задължителна част от документацията преди започване на СМР на 

строежа. Всеки етап ще се приема с протокол, с който ще дава разрешение за започване 

работа по следващия етап, както и пускането на изпълнения етап във временна 

експлоатация. 

2.1.4.2. Съставяне на актове и протоколи по време на СМР 

Образец 4 Заповедна книга. 

• Предвид характера на строежа и издаденото Разрешение за строеж, съставянето и 

заверяването на Заповедната книга ще се осъществи в 3-дневен срок след съставянето на 

протокола за откриване на строителна площадка, от лицето, упражняващо строителен 

надзор (в изпълнение на чл.158, ал.2 от ЗУТ). В законоустановения 7-дневен срок след 

заверката, за Заповедната книга, ще се уведомят общината, специализираните контролни 

органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол; 

• В книгата се вписват предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, 

издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и 

несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта; 

• При необходимост от направа на съществени изменения на одобрените проекти в 

обхвата на чл.154, ал.5 от ЗУТ, ще се преустановява със заповед изпълнението на 

одобрения инвестиционен проект в необходимия обем. Проектантът пристъпва към 

проектиране на изменение, стартиране на процедура по чл.154 от ЗУТ и изготвяне на 

оценка в обхвата на чл.142, ал.5 от ЗУТ от Консултанта. 

Акт Образец 5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения 

инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа. 

• Поради линейния характер на строежа, актовете ще се съставят от всички участници 

в строителния процес. В необходимата подробност ще се уточнят и съгласуват, на 

строителния терен, котите на одобрения инвестиционен проект, както и ще се дадат повече 

основни репери на строежа. Основно изискване е в съставените актове да се посочат 

контролните нива за постигане, съгласно одобрения инвестиционен проект; 

• Акт обр.5 ще се състави за строежа, съгласно издаденото Разрешение за строеж; 

Акт обр.5 ще се придружава от подробни приложения за всеки един етап на реализация на 

строежа, съгласно технологията, графика за изпълнение на СМР и одобрените проектни 

части "ВОБД". 

Акт Образец 6 за приемане на земната основа и действителните коти за извършените 

изкопни работи. 

• Съставя се за всички видове изкопни работи на пътни, инженерни и други 

съоръжения. Актът се подготвя от строителя при достигане на проектните коти и 

показаната категория и група почви в проекта (при необходимост се вземат лабораторни 
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проби за земната основа). Приема се от експертите по съответните части (Пътна, 

Конструктивна, ВиК и др.) в присъствието на инж. Геолог; 

• Акт обр.6 ще се съставя съобразно характера на строителството за конкретните 

участъци съгласно технологията за изпълнение на СМР или за всеки конкретен вид 

изкопни работи в зависимост от техния напредък. Актът ще се придружава от 

необходимите скици за изпълнените изкопни работи, както и таблици с необходимите 

коти. 

Протокол Образец 2/2а Ш-та част за констатации от извършени проверки при 

достигане на контролираните проектни нива - 2/2а III-1 проверка при ниво изкоп. 

•  Съставя се при достигане на проектно ниво изкоп. Поради характера на 

строителните работи и линейността на обекта, протоколите ще се съставят на отделни 

участъци съгласно напредъка на СМР или съгласно одобрената етапност за изграждане на 

строежа; 

• Съставянето на протокола удостоверява достигането на ниво изкоп и неговото 

съответствие с одобрения инвестиционен проект, с което се дава разрешение за 

изпълнението на последващите видове СМР. 

Протокол Образец 2/2а Ш-та част за констатации от извършени проверки при 

достигане на контролираните проектни нива - 2/2а Ш-2 проверка при изпълнено 

съоръжение при достигнати проектни нива. 

•  Съставя се при достигане на отделните технологични нива на СМР (земна основа, 

пътно платно, тротоари, бордюри и др.). Протоколът удостоверява достигането на 

проектните нива на отделните конструктивни и технологични елементи на строежа. При 

съставянето му ще се обърне специално внимание на съответствието на достигнатите нива 

и тези посочени в одобрения инвестиционен проект; 

• Поради специфичността на строежа и местонахождението му, Консултантът ще 

кани основните заинтересовани лица в инвестиционния процес, освен нормативно 

изискуемите по Наредба № 3/2003 г., с цел максимално избягване на субективни грешки. 

Констативен Акт Образец 3 за установяване съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа и това, че подробният устройствен план е приложен по отношение 

на застрояването. 

• Изготвя се от лицето, упражняващо строителен надзор (съгласно разпоредбите на 

чл.159, ал.З от ЗУТ); 

• Предвид характера на строежа - линейни обекти, актовете ще се съставят за 

отделните технологични етапи съгласно одобрения график за изпълнение на строежа; 

• След приключване на дейностите в обхвата на етапите, ще се изготви един общ 

Констативен акт обр.З, общ за строежа. Проверката ще обхваща установяването на 

съответствието на строежа с издадените строителни книжа и прилагане на подробния 

устройствен план по отношение на застрояването. 

Акт Образец 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната 
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конструкция. 

• Актът се съставя от строителя при достигането на отделните конструктивни и/или 

технологични проектни нива; 

• Съобразно линейния характер на строежа, актовете ще се съставят за отделни 

участъци. При представянето на Актове Образец 7, лицето, упражняващо строителен 

надзор, преди разрешаване изпълнението на последващи видове СМР, изисква 

представянето на протоколи от проведени изпитвания, декларации, сертификати и др. 

документи, с които се установява качеството на вложените материали и изпълненото 

строителство. 

Акт Образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на 

строителството. 

• Съставя се при възникнала необходимост при отправено искане от някоя от 

страните в строителния процес. При съставянето на акта участват представители на всички 

страни в процеса, включително и лицето упражняващо технически контрол по част 

Конструктивна. Със съставянето на Акт Образец 10 се спира извършването на дейности за 

целия строеж (в определените случаи) и се предписват мерки за замразяването му и 

опазването на досега извършените СМР; 

• Акт обр.10 може да се състави и в случаите на невъзможност за качествено 

изпълнение на отделни видове СМР. В тези случаи ще се спират за определен срок, 

единствено тези СМР, които не могат да се изпълнят с необходимото качество. 

Акт Образец 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на 

строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл.7, ал.З, 

т.10 други случаи. 

• Съставя се при отпадане на причината довела до спиране на строителството и при 

спазване условията на съставения Акт Образец 10; 

• При съставянето на акта участват представители на всички страни в процеса, 

включително и лицето упражняващо технически контрол по част Конструктивна; 

• Със съставянето на Акт Образец 11 се дава решение за изпълнение на СМР. 

Акт Образец 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, 

удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта. 

• Съобразно линейния характер на строежа, технологията на изграждане и 

нормативните изисквания, при изпълнението на строително монтажни работи се съставя 

Акт Образец 12, показващ дейности и количества, които в последствие не 

подлежат на контрол, че са изпълнени съгласно проектните параметни и нормативните и 

законови изисквания; 

• Съставянето на акта и неговото приемане е основание за разрешаване закриването 

на отделни видове СМР (пластове) и изпълнение на последващите. Посочените количества 

се доказват чрез представяне на подробни ведомости, придружени с необходимите схеми и 
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чертежи. Всички количества и видове СМР, отразени в Акт Образец 12, се придружават с 

необходимите доказателствени материали за качеството им. 

Акт Образец 13 за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила 

и други.  

• Съставя се при възникнала ситуация непреодолима природна сила или др. от 

участниците в строителството и други институции, съгласно закони и подзаконови 

нормативни актове, указващи причинителя на щетата. С този акт се установяват 

причинени щети по строежа като цяло или на отделни участъци. 

Акт Образец 14 за приемане на конструкцията.  

• За приемането на конструкцията на отделните съоръжения и инфраструктури в 

обхвата на строежа, се съставя Акт Образец 14 за отделните участъци на строежа, съгласно 

одобрените технологични графици и проектни разработки; 

• При съставянето на Акт Образец 14 е необходимо изпълнителят/те да представи/ят 

всички документи на изпълненото до момента строителство в т.ч. актове и протоколи по 

Наредба № 3/2003 г., документи на вложени материали и протоколи от направените 

изпитвания. С приемането на конструкцията се дава разрешение за изпълнение на 

довършителните работи на строежа. 

Констативен Акт Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа. 

• Съставя се на основание чл.176, ал.1 от ЗУТ и обхваща целия строеж или отделни 

етапи от него, при приключване на строително монтажните работи и провеждане на 

необходимите единични и общи изпитвания; 

• При съставянето на Констативен Акт Образец 15 е необходимо изпълнителят/те да 

предостави/ят екзекутивна документация отразяваща несъществените промени, настъпили 

в процеса на строителството (ако има такива), заверена по надлежния ред; 

• Констативен Акт обр.15 се подписва от всички лица участващи в инвестиционния 

процес и техните представители след отправено искане от Изпълнителя/те към 

Възложителя за приключване на СМР; 

• Актът се подписва и оформя след направена проверка на място за: 

- Изпълнение на одобрения инвестиционен проект; 

- Проверка на документите за вложените материали, доказващи качествено 

изпълнение на СМР; 

- Добре изчистена строителна площадка от строителни отпадъци, оформена съгласно 

първоначалния й вид; 

- Състоянието на околните поземлени имоти и околното пространство, както и 

привеждането им във вида им при откриването на строителната площадка и др. 

• Със съставянето на Констативен Акт обр.15 се предава изпълненото строителство 

от Строителя/те на Възложителя, и е основание за съставянето на Технически паспорт на 

строежа и Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ от Консултанта. 
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Протокол Образец 17 за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия. 

Единични, общи и цялостни 72-часови проби, доказващи годността на изпълненото 

строителство, ще се организират, съгласно издадени заповеди от страна на Възложителя, в 

зависимост от технологичния порядък на извършване на СМР. 

2.1.4.3. Съставяне на актове и протоколи след завършване на CMP 

Протокол Образец 16 за установяване на годността за ползване на строежа. 

• След съставянето на Акт Образец 15 се пристъпва към съставяне на окончателен 

доклад от лицето, упражняващо строителен надзор и подготовка на изискуемата 

документация за въвеждане в експлоатация на строежа; 

• Протокол Образец 16 се съставя за целия обхват 

на строежа, съгласно издаденото Разрешение за строеж, след приключване на 

строителството и пълно окомплектоване на строителното му досие. 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Експерти от екипа; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Технически средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т.1. от обстоятелствата посочени в Методиката 

за оценка/ 

Ръководител екип - Организира и контролира съставянето на актовете и протоколите, в 

съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), преди, по време на 

строително-монтажните дейности и след тяхното завършване. 

Експерт „Конструктор” - Участие в съставянето на актове и протоколи по време на 

строителството относно строително монтажните работи по съответната проектна 

част;Контролира съставените актове и протоколи по съответната проектна част да 

съответстват на напредъка на изпълнение на СМР; Точно спазване изискванията на 

Наредба 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, по 

отношение оформлението и съдържанието им; Контрол по отношение пълнотата на 

съставените актове и протоколи и обхващането на всички строително монтажни работи 

подлежащи на документиране; Проверка на количества, в съставяните актове и протоколи 

и недопускане несъответствие с одобрените инвестиционни проекти; Подписване на 

съставените актове и протоколи от съответните правоспособни физически лица към 

Консултанта, упражнили строителен надзор и от лицето, представляващо Консултанта; 

Докладва пред ръководителя на екипа за евентуални отклонения. 

Експерт „Пътни работи” - Участие в съставянето на актове и протоколи по време на 

строителството относно строително монтажните работи по съответната проектна част; 

Контролира съставените актове и протоколи по съответната проектна част да съответстват 
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на напредъка на изпълнение на СМР; Точно спазване изискванията на Наредба 3/2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, по отношение оформлението 

и съдържанието им; Контрол по отношение пълнотата на съставените актове и протоколи и 

обхващането на всички строително монтажни работи подлежащи на документиране; 

Проверка на количества, в съставяните актове и протоколи и недопускане несъответствие с 

одобрените инвестиционни проекти; Подписване на съставените актове и протоколи от 

съответните правоспособни физически лица към Консултанта, упражнили строителен 

надзор и от лицето, представляващо Консултанта; Докладва пред ръководителя на екипа за 

евентуални отклонения. 

Експерт „Геодезия“ - Участие в съставянето на актове и протоколи по време на 

строителството относно строително монтажните работи по съответната проектна част; 

Контролира съставените актове и протоколи по съответната проектна част да съответстват 

на напредъка на изпълнение на СМР; Точно спазване изискванията на Наредба 3/2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, по отношение оформлението 

и съдържанието им; Контрол по отношение пълнотата на съставените актове и протоколи и 

обхващането на всички строително монтажни работи подлежащи на документиране; 

Проверка на количества, в съставяните актове и протоколи и недопускане несъответствие с 

одобрените инвестиционни проекти; Подписване на съставените актове и протоколи от 

съответните правоспособни физически лица към Консултанта, упражнили строителен 

надзор и от лицето, представляващо Консултанта; Докладва пред ръководителя на екипа за 

евентуални отклонения. 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“ - Участие в съставянето на актове и протоколи 

по време на строителството относно строително монтажните работи по съответната 

проектна част; Контролира съставените актове и протоколи по съответната проектна част 

да съответстват на напредъка на изпълнение на СМР; Точно спазване изискванията на 

Наредба 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, по 

отношение оформлението и съдържанието им; Контрол по отношение пълнотата на 

съставените актове и протоколи и обхващането на всички строително монтажни работи 

подлежащи на документиране; Проверка на количества, в съставяните актове и протоколи 

и недопускане несъответствие с одобрените инвестиционни проекти; Подписване на 

съставените актове и протоколи от съответните правоспособни физически лица към 

Консултанта, упражнили строителен надзор и от лицето, представляващо Консултанта; 

Докладва пред ръководителя на екипа за евентуални отклонения. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Контрол върху съответствието между съставените актове и протоколи и напредъка 

на изпълнените строително-монтажни работи 

Съдържание и обхват на мярката - Контролиране съответствието между напредъка на 

СМР и изготвянето на актовете и протоколите преди, по време на строително- монтажните 

дейности и след тяхното завършване. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й :Ръководители екип;Експерти от екипа. 
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Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката- Контрол дали съставените 

актове и протоколи съответстват на напредъка на изпълнените строително-монтажни 

работи; Контрол дали съставените актове и протоколи са подписани от съответните 

правоспособни физически лица към Консултанта, упражнили строителен надзор и от 

лицето, представляващо Консултанта; Извършване на периодични проверки на обектите 

при завършване на етапи от СМР. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Обезпечаване 

изготвянето на изискуемите по Наредба 3/2003 г. актове и протоколи, съобразно напредъка 

на реализация на строежите. 

Контрол върху съдържанието на съставените актове и протоколи, съгласно 

изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), преди, по време на строително- 

монтажните дейности и след тяхното завършване 

Съдържание и обхват на мярката-Посочената мярка обхваща контролиране 

навременното изготвяне на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията на 

Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), преди, по време на строително-монтажните дейности и 

след тяхното завършване. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й Ръководители екип; Експерти от екипа. 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката -Контрол дали 

съдържанието им покрива изискванията на Наредба № 3; Контрол дали съставените актове 

и протоколи са подписани от съответните правоспособни физически лица към 

Консултанта, упражнили строителен надзор и от лицето, представляващо Консултанта. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Обезпечаване 

изготвянето на изискуемите по Наредба 3/2003г. актове и протоколи, съгласно 

изискванията на наредбата. 

2.1.5. Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-

монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях 

2.1.5.1. Предварително детайлно запознаване с разпоредбите на приложимото 

действащо законодателство, както и съдържанието на одобрените проекти 

• Проверка на изискуемите документи съгласно Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС), Закона за управление на отпадъците и наредбите към него, при започване на 

строителството; 

• Проверка спазване и точното изпълнение на мероприятията посочени в проектната 

разработка по част "ПБЗ" - по отношение разположението на лагера на строителя, огради, 

технически пунктове за почистване на техника, осигуряването на временни пътища и депа 

за складиране на строителни материали и отпадъци. 

2.1.5.2. Създаване и прилагане на система за контрол по опазване на околната среда 

Контрола приложен от Консултанта по отношение опазване на околната среда, ще се 

изразява в: 

• Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, 
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имащи значимо въздействие върху околната среда; 

• Контрол по отношение на постигане на съответствие със законовите и други 

изисквания по опазване на околната среда, приложими за всички дейности и процеси; 

• Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на 

околната среда чрез приемане на контролни мерки, цели и програми. 

Ръководителят на екипа изработва график със задачите и задълженията по отделните 

специалности, на всеки един експерт от екипа, във връзка с опазването на околната среда. 

По време на строителния период ще се правят редовни проверки на строежа за 

мониторинга на ефективността на мерките за защита на околната среда, както и за 

проверката дали не се случват някакви непредвидени въздействия. В такъв случай ще се 

направят препоръки за приемането на допълнителни мерки за защита на околната среда. 

Честотата на проверките на място ще варира, в зависимост от характера на работите, които 

се извършват. Честотата на проверките ще бъде най-голяма при започването на работите 

на всяка площадка, така че да могат да се разпознаят проблемите на ранен етап и да се 

извършат корекции или процедурите да могат да се приложат преди да се случи 

непоправима щета. Ще се провеждат инспекции на място на редовни интервали, за да се 

проверява оборудването и работите на Изпълнителя. Строителният шум може да се следи 

като се използва калибриран измервател на шума с висока точност. 

При осъществяването на контрол по опазването на околната среда, всеки експерт от екипа 

на Консултанта, в изпълнение на СМР по съответната част, стриктно ще съблюдава 

спазването на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, посредством контрол 

по: 

• Стриктно изпълнение на одобрената проектна разработка по част ПБЗ; 

• Извършването на строително-монтажни дейности само в границите на определената 

строителна площадка в съставения Протокол Образец 2/2а към Наредба №3/2003 г.; 

• Спазването на специалните изисквания на Закона за управление на околната среда, 

наредбите към него, както и местните наредби на общината. 

• При осъществяването на контрола по извършване на строително-монтажните 

дейности в съответствие със Закона за управление на отпадъците и наредбите към него, 

всеки експерт по съответната част, а Ръководителят на екипа като цяло ще изпълнява 

специфичните задължения, произтичащи от ЗУО и Наредбата: 

•  Следи за спазването на мерките за разделно събиране и съхранение на 

образуваните СО; 

• Следи за спазването на изпълнението на ПУСО от Строителя по отношение на: 

деклариране на реалните количества на СО, постигане на целите, предаването на СО с 

договор на лица притежаващи документ по чл. 35 на ЗУО; 

•  Контролира записите в Транспортния дневник и следи за пълнотата на 

придружаващата документация; 

• Изисква извършване на корективни действия за отстраняване на несъответствията; 

• Следи за достоверността на данните в Отчета за изпълнението на ПУСО и за 
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изчислената реална степен на оползотворяване по кодове и за проекта като цяло; 

• При влагане на рециклирани материали следи за наличието на Декларация за експл. 

показатели и че техническите характеристики в нея съответстват на изискванията на 

проекта; 

• Следи за документирането на дейностите по оползотворяване; 

• Докладва в Окончателния Доклад по чл.168, ал.6, за изпълнението на всички мерки 

по управление на отпадъците и постигнатите цели за материално оползотворяване и 

влагане на рециклирани материали и СО за обратни насипи. 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Експерти от екипа; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Технически средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т.1. от обстоятелствата посочени в Методиката 

за оценка/  

Ръководител екип - Организира и контролира изпълнението на предвижданите мерки по 

одобрената разработка по част ПУСО и съставянето на документите в изпълнение 

изискванията на Закона за управление на отпадъците и наредбата към него. 

Експерт „Конструктор” - По отношение на проектната част, за която отговаря, следи за 

изпълнението на предвижданите мерки по одобрената проектна разработка по част ПУСО 

и съставянето на документите в изпълнение изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и наредбата към него. 

Експерт „Пътни работи”-По отношение на проектната част, за която отговаря, следи за 

изпълнението на предвижданите мерки по одобрената проектна разработка по част ПУСО 

и съставянето на документите в изпълнение изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и наредбата към него. 

Експерт „Геодезия“ -По отношение на проектната част, за която отговаря, следи за 

изпълнението на предвижданите мерки по одобрената проектна разработка по част ПУСО 

и съставянето на документите в изпълнение изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и наредбата към него. 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“ - По отношение на проектната част, за която 

отговаря, следи за изпълнението на предвижданите мерки по одобрената проектна 

разработка по част ПУСО и съставянето на документите в изпълнение изискванията на 

Закона за управление на отпадъците и наредбата към него. 

Експерт „Координатор по безопасност и здраве“ - По отношение на проектната част, 

за която отговаря, следи за изпълнението на предвижданите мерки по одобрената проектна 
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разработка по част ПУСО и съставянето на документите в изпълнение изискванията на 

Закона за управление на отпадъците и наредбата към него. 

Експерт „ПУСО“ - Следи за цялостното изпълнение на предвижданите мерки по 

одобрената проектна разработка по част ПУСО и съставянето на документите в 

изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците и наредбата към него; 

Подробно запознаване с проектната документация и обобщено представяне пред 

Ръководителя на екипа на Консултанта, очакваното въздействие върху околната среда при 

реализирането на предвидените СМР, съгласно одобрения инвестиционен проект; Следи за 

изпълнението на дейностите по Опазване на околната среда, съдейства на Ръководителя на 

екипа за организиране работата на Консултанта по изпълнение на контрола по опазване на 

околната среда в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Контрол по спазване на специфичните задължения, произтичащи от ЗУО и 

Наредбите към него от експертите част от екипа. 

Съдържание и обхват на мярката - обхваща контролиране спазването на изискванията на 

ЗУО и наредбите към него. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й - Ръководители екип 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Контрол дали експертите 

съблюдават за: - Стриктно изпълнение на одобрената проектна разработка по част ПБЗ; 

Извършването на строително-монтажни дейности само в границите на определената 

строителна площадка в съставения Протокол Образец 2/2а към Наредба № 3/2003 г.; 

Спазването на специалните изисквания на Закона за управление на околната среда, 

наредбите към него, както и местните наредби на общината. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Спазени изискванията на 

ЗУО и наредбите към него. 

2.1.6. Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно 

изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на строителните продукти 

2.1.6.1. Предварително детайлно запознаване с офертите на Изпълнителите на СМР 

във връзка с изпълнението на дейността 

• Преглед на одобрена проектна документация по отношение на техническите 

изисквания за предвидените за влагане строителни материали, готови продукти, машини и 

съоръжения; 

• Съпоставяне на проектните технически изисквания с тези заложени в законовите и 

нормативните изисквания. 

2.1.6.2. Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти както 

спрямо приложимото действащо законодателство, така и договорите с 

Изпълнителите 
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Участникът ще осъществява контрол на количествата, качеството и съответствието на 

влаганите материали, съоръжения и технологично оборудване с проектните документации 

и нормативните документи и издаване на съгласия за извършване на доставки и др. 

необходими операции: 

• Ще провери документите за акредитация и ще одобри лабораториите за изпитване, 

ползвани от изпълнителите по договорите за изпълнение на СМР в съответствие с 

нормативните изисквания; 

• Ще провежда съвместни вземания на проби и изпитвания на материали и качество 

на изпълнение, където това е приложимо, както и ще издава инструкции на изпълнителите 

да извършват независими изпитания, когато е необходимо да бъдат потвърдени 

достигнатите стандарти; 

• Ще присъства на всички функционални изпитания и ще подписва всички протоколи 

от изпитания; 

• Ще извършва оглед и инспекция на производствени бази и заводи, с цел 

удостоверяване на качеството и стандарта на компоненти, които не могат да бъдат 

проверени, след влагането им в строителството; 

• Ще упражнява контрол на доставките на материали, съоръжения и технологично 

оборудване и извършването на изпитвания, изразяващ се в: 

- Извършване на проверка и контрол на строителните продукти за доставка и влагане 

в строежа, с които се осигурява изпълнението на основните изисквания към строежа 

в съответствие с изискванията на чл. 166 от ЗУТ; 

- Оценяване съответствието с изискванията за продуктова сертификация и 

одобряване предложените от изпълнителите материали, съоръжения и 

технологично оборудване; 

- Одобряване, съгласувано с Възложителя, предложените от изпълнителите 

доставчици на материали, съоръжения и технологично оборудване; 

- Изискване своевременно от Изпълнителя прогнозен график за необходимите 

доставки и следене за актуализирането му; 

- Издаване разрешения за извършване на доставки; 

- Участие при приемането на материали, съоръжения и технологично оборудване на 

обекта, като ще следи за количеството и качеството на доставените материали да 

отговарят на приетите такива на заводски приемателен тест. 

В изпълнение на тази дейност, под прякото ръководство на Ръководителя на екипа, 

отделните експерти по съответните специалности, ще извършват контрол и проверка, в 

следната последователност: 

• Изискване от Изпълнителя на СМР, предложение по отношение на влагането на 

материали при изпълнение на строителството, едно или повече, за одобряване, съгласно 

нормите; 

• Даване на становище и предложение на Възложителя за одобрение; 
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• Разрешаване за влагане на строителните материали, машини и съоръжения; 

• Следене на доставките като време, качество - да отговаря на одобрените от 

Възложителя изисквания към тях по отношение правилното им съхранение на строежа, 

преди тяхното влагане и други специфични изисквания, посочени от производителя и др.; 

• Извършване на контролни проверки на доставките в изпълнение на нормативните 

изисквания и допълнителни такива при съмнение относно качеството им; 

• Изискване за участие на авторския надзор при извършването на пробните 

изпитвания на материалите, единични изпитвания, както и 72-часови проби при 

експлоатационни условия; 

• Съставяне на необходимата документация, доказваща годността на вложените 

материали, изделия, машини и съоръжения. Подготовка на досие с пълна документация за 

представяне при въвеждането на строежа в експлоатация. 

• Всички документи доказващи качествата на материалите следва да бъдат 

представени на български език, съгласно изискванията на Закон за техническите 

изисквания към продуктите. 

• В строежа се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на 

съществените изисквания към строежа и отговарят на техническите спецификации, 

определени със Закона за техническите изисквания към продуктите. 

• Консултанта ще осъществява контрол на строителните материали и изделия при 

упражняване на строителен надзор на строежа; 

• Административният контрол на строителните материали и изделия се осъществява 

от органите по чл.220-223 от ЗУТ; 

• Всеки продукт, за който са определени съществени изисквания и/или изисквания за 

екопроектиране, се пуска на пазара и/или се пуска в действие след оценяване и 

удостоверяване на съответствието му с тези изисквания; 

• Търговците са длъжни да предлагат само продукти, които: 

- Имат обозначено наименование и адрес на управление на лицата производители 

/вносители; 

- Имат маркировка за съответствие и допълнителна маркировка, когато такава се 

изисква; 

- Притежават декларация за съответствие в случаите, когато се изисква декларацията 

да придружава продукта; 

- Притежават инструкция и/или указание за употреба на български език. 

Технически изисквания на проекта 

• С цел проверка на съответствието на влаганите строителни материали и изделия със 

заложените изисквания на проекта, ще се извършват контролирани инспекции на място на 

строежа; 

• Консултанта ще следи всички материали, използвани в строежа да съответстват на 
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приложимите стандарти, нормативи и изискванията на одобрения инвестиционен проект, 

независимо от държавата на техния произход; 

• Ако изрично не е посочено друго в одобрения инвестиционен проект, цялото 

оборудване, всички материали и елементи следва да бъдат нови и от най-подходящия клас 

в съответния им вид за тази цел. 

Описани са изискванията по отношение на: 

- Доставки 

- Складиране 

- Влагане 

- Изпитания 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Експерти от екипа; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Технически средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Задълженията (задачи) на отговорния/те за изпълнението експерти: 

Ръководител екип - Организира и контролира изпълнението на контрола върху 

съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите и Наредбата по чл.9, ал.2, т.5 от същия закон. 

Експерт „Конструктор” -Проверка на одобрения и съгласуван инвестиционен проект по 

отделните части, по отношение предвидените от проектантите за влагане строителни 

материали и продукти; Контрол по съответствието на влаганите материали и продукти в 

съответствие с чл.169, ал.1 от ЗУТ; Извършване на контролни проверки за доставените на 

строежа строителни продукти за спазването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ. 

Експерт „Пътни работи”-Проверка на одобрения и съгласуван инвестиционен проект по 

отделните части, по отношение предвидените от проектантите за влагане строителни 

материали и продукти; Контрол по съответствието на влаганите материали и продукти в 

съответствие с чл.169, ал.1 от ЗУТ; Извършване на контролни проверки за доставените на 

строежа строителни продукти за спазването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ. 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“ - Проверка на одобрения и съгласуван 

инвестиционен проект по отделните части, по отношение предвидените от проектантите за 

влагане строителни материали и продукти; Контрол по съответствието на влаганите 

материали и продукти в съответствие с чл.169, ал.1 от ЗУТ; Извършване на контролни 

проверки за доставените на строежа строителни продукти за спазването на чл. 169а, ал. 1 

от ЗУТ. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 
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Създаване на организация за извършване на контролни проверки от страна на 

експертите по отделните проектни части 

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща създаването на 

организация за извършване на контролни проверки от страна на експертите по отделните 

проектни части. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип; Експерт по качество 

на материалите. 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Предоставяне на 

експертите по отделните проектни части на пълната документация, касаеща изпълнението 

на строежа, така че да се гарантира тяхното разбиране за изискванията на одобрените 

инвестиционни проекти, технически показатели и характеристики, както и техническата 

документация за продуктите от офертите на Изпълнителите на СМР (ако е приложимо) и 

подробните количествено- стойностни сметки за обектите в състава на строежа; 

Съдействие на експертите във връзка със задължението им да извършват редовни 

инспекции за проверка на влаганите материали. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка - Гарантиране, че в 

строежа са влагани материали и продукти, съгласно изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите и Наредбата по чл.9, ал.2, т.5 от същия закон. 

Контролиране своевременното отчитане на резултатите от проведените контролни 

проверки по отношение на материалите 

Съдържание и обхват на мярката - Контролиране отчитането на резултатите от 

проведените контролни проверки по отношение на материалите. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип; Експерт по качество 

на материалите. 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Контрол дали експертите 

съблюдават за: - Обезпечаване наличието на необходимите документи съгласно 

нормативните изисквания, за доставените и вложени материали в строежа; Предоставяне 

на периодична информация за дейността по контрола на материалите. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка.- Гарантиране, че в 

строежа са влагани материали и продукти, съгласно изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите и Наредбата по чл.9, ал.2, т.5 от същия закон. 

2.1.7. Контрол на качеството на извършваните СМР и предотвратяване с действията 

си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез 

издаването на предписания и заповеди, които вписва в Заповедната книга на строежа 

2.1.7.1. Следене за правилното спазване на технологичната последователност при 

изпълнение на СМР за строежа на база на договорите с изпълнителите на СМР 

При установено неспазване на предвижданията на одобрения проект и нормите, експертът 

по съответната част ще информира Ръководителя на екипа, като ще представи писмено 

становище с придружен снимков материал при необходимост. След преглед Ръководителят 

на екипа ще информира Възложителя и съгласувано с него ще предприеме последващи 

действия за решаване на възникналото нарушение, съгласно изискванията на Закона за 
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устройство на територията. 

2.1.7.2. Вписване в Заповедната книга на заповеди в случаите, в които СМР се 

отклонява от последователността, произтичаща от договорите с изпълнителите на 

СМР и/или добрите строителни практики 

При необходимост Консултанта ще издава предписания и ще вписва заповеди в 

Заповедната книга на строежа, които съгласно чл.168, ал.4 от ЗУТ, са задължителни за 

останалите участници в строителството. 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Експерти от екипа; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Технически средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т. 1. от обстоятелствата посочени в Методиката 

за оценка/ 

Ръководител екип - Организира и контролира организацията по контрола върху 

качеството на извършваните СМР от експертите от екипа на Консултанта по отношение 

предотвратяване с действията им по компетентност нарушаването на технологичната 

последователност на СМР, чрез издаването на предписания и заповеди, които се вписват в 

Заповедната книга на строежа. 

Експерт „Конструктор” - Контрол по качеството на изпълняваните СМР, качеството на 

влаганите материали, спазването на технологичната последователност съгласно 

договорите с изпълнителите на СМР; Първоначално запознаване с показатели на 

качеството при изпълнение на СМР по отделните части на инвестиционния проект; 

Сравняване на стойностите на показателите на качеството с нормираните стойности; При 

констатиране на отклонения даване на указания на Изпълнителите за коригиращи 

действия, запознаване на Ръководителя на екипа и съгласувано вписване на заповеди в 

Заповедната книга; Контролира задължителното изпълнение на заповедите на 

проектантите на строежа, вписани в Заповедната книга на строежа, свързани с авторските 

им права и не допуска действия от страна на Изпълнителя/Изпълнителите на СМР, които 

биха довели до неспазване на изработените от проектантите, съгласувани и одобрени 

инвестиционни проекти на строежа. 

Експерт „Пътни работи” -Контрол по качеството на изпълняваните СМР, качеството на 

влаганите материали, спазването на технологичната последователност съгласно 

договорите с изпълнителите на СМР; Първоначално запознаване с показатели на 

качеството при изпълнение на СМР по отделните части на инвестиционния проект; 

Сравняване на стойностите на показателите на качеството с нормираните стойности; При 

констатиране на отклонения даване на указания на Изпълнителите за коригиращи 

действия, запознаване на Ръководителя на екипа и съгласувано вписване на заповеди в 
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Заповедната книга; Контролира задължителното изпълнение на заповедите на 

проектантите на строежа, вписани в Заповедната книга на строежа, свързани с авторските 

им права и не допуска действия от страна на Изпълнителя/Изпълнителите на СМР, които 

биха довели до неспазване на изработените от проектантите, съгласувани и одобрени 

инвестиционни проекти на строежа. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Създаване на организация за извършване на контрол върху качеството на 

извършваните СМР от експертите от екипа на Консултанта 

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща създаването на 

организация за извършване на контрол върху качеството на извършваните СМР от 

експертите от екипа на Консултанта и следене за правилното спазване на технологичната 

последователност при изпълнение на СМР за строежа. 

Конкретни лица, ангалсирани с изпълнението й - Ръководители екип 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Внимателен анализ на 

графика за изпълнение на СМР; Определяне на времевото ангажиране на експертите по 

отделните специалности спрямо конкретния вид работи, подлежащи на изпълнение; 

Ежедневна проверка на присъствието на експертите от екипа спрямо предвиденото в 

графика; Ръководителите на екипа ще са отговорни този график да е съобразен с хода на 

реализация на работите по строежа в обхвата на поръчката, така че да се гарантира 

упражняване на непрекъснат строителен надзор. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Гарантиране 

присъствието на експерти по съответните специалности от екипа на Консултанта и по този 

начин гарантиране изпълнението на СМР при ненарушаването на технологичната им 

последователност. 

Контролиране своевременното отчитане на резултатите от проведения контрол върху 

качеството на извършваните СМР 

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща контролиране отчитането 

на резултатите от извършените инспекции по отношение качеството на изпълняваните 

СМР. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Контрол дали 

експертите: - Обезпечават наличието на необходимите документи съгласно нормативните 

изисквания, за качеството на извършваните СМР, съгласно изискванията на одобрените 

инвестиционни проекти; Предоставяне на периодична информация за качеството на 

извършваните СМР с цел:  - След съгласуване с Възложителя, Ръководителят на екипа да 

взема решения по технически въпроси, с чието изпълнение няма да се променят 

техническите проекти, одобрени и съгласувани по надлежния ред; - Вписване в 

Заповедната книга на заповеди в случаите, в които СМР се отклонява от 

последователността, произтичаща от договорите с изпълнителите на СМР и/или добрите 
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строителни практики. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. -Гарантиране, че в 

строежа са влагани материали и продукти, съгласно изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти. 

2.1.8. Постоянно следене относно спазване на графиците за изпълнение на СМР (вкл. 

приложенията), както и следене за отклонения от тях и своевременно докладване на 

Възложителя относно всякакви отклонения, възникнали в процеса на изпълнение на 

работите. Изискване на мерки от страна на изпълнителите по договорите за СМР за 

коригиране на отклоненията, както и контрол върху спазването на тези мерки и при 

необходимост докладване относно последното 

2.1.8.1. Предварително подробно запознаване със съдържанието на предложените от 

страна на Изпълнителите на СМР графици, както и в случай на приложимост - 

актуализираните такива 

Екипът внимателно ще анализира предложения график по отношение планираното от 

Изпълнителя време за изпълнение на конкретните видове СМР, тяхната последователност 

и взаимообвързаност, като ще се опита да предвиди евентуални проблемни моменти които 

биха довели до каквито и да било отклонения от реализацията на строежа, така че да е в 

състояние своевременно да реагира като информира за тях Възложителя и да изиска от 

Изпълнителя предприемането на съответните мерки за тяхното отстраняване. 

2.1.8.2. Контрол върху спазването на графиците съобразно реалния прогрес на СМР и 

при необходимост информиране на Възложителя 

В процеса на реализация на строежа, екипът на Консултанта ще следи ежедневно за 

спазването на графика за изпълнение на СМР. Ще инициира провеждането на 

ежеседмични оперативки със строителя за отчитане изпълнението на графика, заявяването 

на готовност от страна на изпълнителя да реализира планираните дейности за следващата 

седмица, като целта ще бъде да бъдат своевременно отчетени евентуални проблеми, които 

биха довели до отклонение от графика и съответно да се изиска предприемането на мерки 

за тяхното преодоляване от страна на Изпълнителя на строителството. 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т. 1. от обстоятелствата посочени в Методиката 

за оценка/ 
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Ръководител екип - Организира: - Следенето относно спазване на графиците за 

изпълнение на СМР (вкл. приложенията); Следене за отклонения от графиците за 

изпълнение на СМР; Изискване на мерки от страна на изпълнителите по договорите за 

СМР за коригиране на отклоненията; Контрол върху спазването на мерките за коригиране 

на отклоненията. 

Извършва: - Своевременно докладване на Възложителя относно всякакви отклонения, 

възникнали в процеса на изпълнение на работите; Изискване на мерки от страна на 

изпълнителите по договорите за СМР за коригиране на отклоненията; Докладване относно 

спазването на мерките за коригиране на отклоненията. 

Експерт „Конструктор” - Извършване на редовни инспекции на изпълняваните СМР по 

съответната проектна част, за проследяване съответствието им с графиците за изпълнение 

на СМР; Съдейства на ръководителя на екипа като му предоставя информация по своята 

компетентност за своевременно докладване на Възложителя относно всякакви отклонения, 

възникнали в процеса на изпълнение на работите. Изискване на мерки от страна на 

изпълнителите по договорите за СМР за коригиране на отклоненията; Контрол върху 

спазването на мерките за коригиране на отклоненията; Съдейства на ръководителя на 

екипа като му предоставя информация по своята компетентност относно докладване 

относно спазването на мерките за коригиране на отклоненията. 

Експерт „Пътни работи” - Извършване на редовни инспекции на изпълняваните СМР по 

съответната проектна част, за проследвяне съответствието им е графиците за изпълнение 

на СМР; Съдейства на ръководителя на екипа като му предоставя информация по своята 

компетентност за своевременно докладване на Възложителя относно всякакви отклонения, 

възникнали в процеса на изпълнение на работите. Изискване на мерки от страна на 

изпълнителите по договорите за СМР за коригиране на отклоненията; Контрол върху 

спазването на мерките за коригиране на отклоненията; Съдейства на ръководителя на 

екипа като му предоставя информация по своята компетентност относно докладване 

относно спазването на мерките за коригиране на отклоненията. 

Експерт „Геодезия“ - Извършване на редовни инспекции на изпълняваните СМР по 

съответната проектна част, за проследяване съответствието им с графиците за изпълнение 

на СМР; Съдейства на ръководителя на екипа като му предоставя информация по своята 

компетентност за своевременно докладване на Възложителя относно всякакви отклонения, 

възникнали в процеса на изпълнение на работите. Изискване на мерки от страна на 

изпълнителите по договорите за СМР за коригиране на отклоненията; Контрол върху 

спазването на мерките за коригиране на отклоненията; Съдейства на ръководителя на 

екипа като му предоставя информация по своята компетентност относно докладване 

относно спазването на мерките за коригиране на отклоненията. 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“ - Извършване на редовни инспекции на 

изпълняваните СМР по съответната проектна част, за проследяване съответствието им с 

графиците за изпълнение на CMP; Съдейства на ръководителя на екипа като му предоставя 

информация по своята компетентност за своевременно докладване на Възложителя 

относно всякакви отклонения, възникнали в процеса на изпълнение на работите. Изискване 

на мерки от страна на изпълнителите по договорите за СМР за коригиране на 

отклоненията; Контрол върху спазването на мерките за коригиране на отклоненията; 
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Съдейства на ръководителя на екипа като му предоставя информация по своята 

компетентност относно докладване относно спазването на мерките за коригиране на 

отклоненията. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Изготвяне на график за ангажираността на експертите спрямо графика за 

изпълнение на строително-монтажни работи на изпълнителите и контрол по спазване 

на графика за ангажираност на експертите 

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща извършването на 

разпределение на експертите от екипа на консултанта съгласно графика за изпълнение на 

СМР и контролиране спазването на изготвения график за ангажираност на експертите. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип. 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Внимателен анализ на 

графика за изпълнение на СМР; Определяне на времевото ангажиране на експертите по 

отделните специалности спрямо конкретния вид работи, подлежащи на изпълнение; 

Ежедневна проверка на присъствието на експертите от екипа спрямо предвиденото в 

графика; Ръководителите на екипа ще са отговорни този график да е съобразен с хода на 

реализация на работите по строежа в обхвата на поръчката, така че да се гарантира 

контрола по спазване на графиците за изпълнение на СМР. 

Очаквани резултати върху  качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Осигуряване 

присъствието на експерти по съответните специалности от екипа на Консултанта и по този 

начин гарантиране следенето относно спазване на графиците за изпълнение на СМР, 

следене за отклонения от тях и своевременно докладване на възложителя относно всякакви 

отклонения, възникнали в процеса на изпълнение на работите, изискване на мерки от 

страна на изпълнителите по договорите за СМР за коригиране на отклоненията, както и 

контрол върху спазването на тези мерки и при необходимост докладване относно 

последното и по този начин постигане на високо ниво на експертност и качество. 

Отчитане на резултата от извършения контрол върху спазване на графика за СМР с 

цел получаване на необходимата информация за докладване пред Възложителя на 

резултатите от контрола 

Съдържание и обхват на мярката - Предложената мярка се изразява в проследяване 

работата на експертите от екипа и получаване на информация за: - Спазване на графиците 

за изпълнение на СМР (вкл. приложенията); Отклонения от графиците за изпълнение на 

СМР; Изискване на мерки от страна на изпълнителите по договорите за СМР за 

коригиране на отклоненията; Контрол върху спазването на мерките за коригиране на 

отклоненията. С цел: - Своевременно докладване на Възложителя относно всякакви 

отклонения, възникнали в процеса на изпълнение на работите; Изискване на мерки от 

страна на изпълнителите по договорите за СМР за коригиране на отклоненията; 

Докладване относно спазването на мерките за коригиране на отклоненията. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  -Ръководители екип; Експерти от екипа. 
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Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Ръководители екип - 

проверка за наличие на представени отчети от отделните експерти по отношение на: 

спазване на графиците за изпълнение на СМР (вкл. приложенията); отклонения от 

графиците за изпълнение на СМР; изискване на мерки от страна на изпълнителите по 

договорите за СМР за коригиране на отклоненията; контрол върху спазването на мерките 

за коригиране на отклоненията; Експерти от екипа - предоставяне на ежеседмични отчети 

и участие в подготовката на материалите за своевременното докладване на Възложителя 

относно всякакви отклонения, възникнали в процеса на изпълнение на работите; 

изискването на мерки от страна на изпълнителите по договорите за СМР за коригиране на 

отклоненията; докладването относно спазването на мерките за коригиране на 

отклоненията. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Гарантиране следенето 

относно спазване на графиците за изпълнение на СМР, следене за отклонения от тях и 

своевременно докладване на възложителя относно всякакви отклонения, възникнали в 

процеса на изпълнение на работите, изискване на мерки от страна на изпълнителите по 

договорите за СМР за коригиране на отклоненията, както и контрол върху спазването на 

тези мерки и при необходимост докладване относно последното и по този начин постигане 

на високо ниво на експертност и качество. 

2.1.9. Даване инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на 

решения по технически въпроси, които не променят инвестиционните проекти във 

фаза работни проекти /след предварително съгласуване с Възложителя/ 

След съгласуване с Възложителя, Ръководителят на екипа ще взема решения по 

технически въпроси, с чието изпълнение няма да се променят техническите проекти, 

одобрени и съгласувани по надлежния ред. 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т.1. от обстоятелствата посочени в Методиката 

за оценка/ 

Ръководител екип - Уведомява Възложителя и съгласува с него решения по технически 

въпроси, които не променят инвестиционните проекти във фаза работни проекти; Води 

регистър на дадените инструкциите, като за това изисква информация от експеритете по 

съответните специалности. 

Експерт „Конструктор” - Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР по 
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част „Конструктивна”; Предоставя информация за необходимостта от вземане на решения 

по технически въпроси, които не променят инвестиционните проекти. 

Експерт „Пътни работи” - Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР по 

част „Пътна”; Предоставя информация за необходимостта от вземане на решения по 

технически въпроси, които не променят инвестиционните проекти. 

Експерт „Геодезия“ - Дава инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР по част 

„Геодезия”; Предоставя информация за необходимостта от вземане на решения по 

технически въпроси, които не променят инвестиционните проекти. 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“ - Дава инструкции за точно и качествено 

изпълнение на СМР по отношение спазване на изискванията за противопожарна техника и 

безопасност; Предоставя информация за необходимостта от вземане на решения по 

технически въпроси, които не променят инвестиционните проекти. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение па поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Контрол върху работата на експертите от екипа по отношение на инструкциите за 

точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на решения по технически 

въпроси, които не променят инвестиционните проекти във фаза работни проекти 

/след предварително съгласуване с Възложителя/ 

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща координиране работата на 

екипа по отношение даването на инструкции за точното и качествено изпълнение на СМР, 

както и вземането на решения по технически въпроси, които не променят инвестиционните 

проекти във фаза работни проекти, като за това организира информиране на Възложителя 

за съгласуване от негова страна на тези решения. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Съгласуване на 

инструкциите давани от експертите от екипа; Поддържане на регистър на дадените 

инструкции от отделните експерти; Изискване за предоставяне на подробна информация от 

експертите съобразно тяхната специалност по повод необходимостта от решения по 

технически въпроси, които не променят инвестиционните проекти във фаза работни 

проекти във връзка със съгласуването на тези решения от Възложителя. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Точно и качествено 

изпълнени СМР. 

2.1.10. Консултантът обсъжда с авторите на проектите и Изпълнителите на СМР 

възникналите проблеми във връзка със СМР и информира Възложителя и Дирекция 

за национален строителен контрол /ДНСК/ за всяко нарушение на строителните 

нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението 

При необходимост и констатирано неспазване на строителните нормативни разпоредби, 

след съгласуване с Възложителя, съгласно изискването на чл.168, ал.5 от ЗУТ ще 

уведомим органите на регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-

дневен срок от установяване на нарушението. 
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Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т. 1. от обстоятелствата посочени в Методиката 

за оценка/ 

Ръководител екип - Организира провеждане на срещи с авторите на проектите и 

Изпълнителите на СМР за обсъждане възникналите проблеми във връзка със СМР; 

Уведомява Възложителя за провеждане на срещи с авторите на проектите и Изпълнителите 

на СМР за обсъждане възникналите проблеми във връзка със СМР, като го кани да 

присъства на тези срещи; Изготвя протоколи от проведените срещи и ги разпространява до 

участниците в тях; Информира Възложителя и Дирекция за национален строителен 

контрол /ДНСК/ за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен 

срок след нарушението. 

Експерти от екипа - Съдействат на Ръководителя на екипа за провеждане на срещи с 

авторите на проектите и Изпълнителите на СМР за обсъждане възникналите проблеми във 

връзка със СМР; Участват на тези срещи съобразно указанията на Ръководителя на екипа и 

пряката му ангажираност с проблемите във връзка с изпълнение на СМР според 

експертната си специалност; Съдействат на Ръководителя на екипа за изготвяне на 

протоколите от проведените срещи, съгласно неговите указания. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Контрол върху работата на експертите от екипа по отношение на докладването на 

проблеми във връзка със СМР 

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща координиране работата на 

екипа по отношение своевременното информиране за проблеми във връзка с изпълнение 

на СМР. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Изискване за 

предоставяне на подробна информация от експертите съобразно тяхната специалност по 

повод проблеми по изпълнението на СМР. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Гарантиране 

своевременното установяване на проблеми в изпълнението на СМР, тяхното обсъждане с 
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авторите на проектите и Изпълнителите на СМР; Информиране на Възложителя и 

Дирекция за национален строителен контрол /ДИСК/ за всяко нарушение на строителните 

нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението. 

2.1.11. При необходимост изготвяне оценка за съответствие за съществени изменения 

на инвестиционните проекти по смисъла на чл. 154 от ЗУТ 

Законът за устройство на територията дава възможност на участниците в инвестиционния 

процес да извършват промени в инвестиционния проект в хода на строително-монтажните 

работи. Промените могат да се категоризират в две основни направления: 

• Несъществени отклонения - съгласно разпоредбите на ЗУТ, чл.154, ал.1, след 

издаване на Разрешението за строеж се допускат за изпълнение на несъществените 

отклонения след съгласуване с Водещия проектант на обекта. Несъществените отклонения 

се документират в Заповедната книга на строежа посредством заповед на Проектанта и се 

отразяват в екзекутивната документация при завършване на строителството. 

• Съществени отклонения - съгласно разпоредбите на ЗУТ, чл.154, ал.5, след издаване 

на Разрешението за строеж изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на 

съществените отклонения по чл.154, ал.2, т.5, 6, 7 и 8 се допускат по искане на 

Възложителя, придружено от нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица по 

чл.149, ал.2, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото Разрешение за 

строеж. Тези изменения се отразяват със Заповед за допълване на издаденото Разрешение 

за строеж и се допускат преди реализирането им. 

При необходимост, ще извършим всички необходими действия за отразяване на 

измененията по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ. За отразяването на измененията, Консултантът 

ще изготви Комплексен доклад за оценка съгласно изискванията на чл.142, ал.5 във връзка 

с чл.154, ал.5, в необходимия обхват и съдържание и след представяне от Изпълнителя на 

Работен проект за изменението. След одобрение на измененията в инвестиционния проект 

с издаването на Заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж, одобрените 

допълнителни проектни разработки и съответните строително-монтажни работи ще се 

контролират от Консултанта и ще подлежат на документиране по изискванията и реда 

посочени в настоящото Техническо предложение. 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Проектни разработки представляващи промяната по чл. 154; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т.1. от обстоятелствата посочени в Методиката 

за оценка/ 
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Ръководител екип - Организира извършването на оценка за съответствие на съществени 

изменения на инвестиционните проекти по смисъла на чл. 154 от ЗУТ; Изготвя Доклада за 

оценка за съответствие на съществени изменения на инвестиционните проекти по смисъла 

на чл. 154 от ЗУТ и го окомплектова с необходимите документи; Представя Доклада на 

Възложителя. 

Експерти от екипа -Участват в оценката за съответствие на съществените изменения на 

инвестиционните проекти по смисъла на чл. 154 от ЗУТ, съгласно това дали тяхната 

проектна част е обхваната; Изготвя становище от извършената оценка по проектната част, 

за която е компетентен и я предоставя на Ръководителя на екипа за изготвяне на Доклада и 

подписва съответната проектна част с подписа си. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Организиране на оценката за съответствие за съществени изменения на 

инвестиционните проекти по смисъла на чл. 154 от ЗУТ и контрол върху работата на 

експертите от екипа 

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща създаване, вътре в екипа, 

на организация за оценяване съответствието на проектните разработки представени в 

необходимия обем и съдържание съгласно чл.154 от ЗУТ и изискванията на Наредба № 

4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и контрол върху 

работата на експертите при реализиране на задълженията им. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й - Ръководители екип 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката -Изготвяне на план-график 

за извършване на оценката на измененията; Запознаване на експертите от екипа 

ангажирани с оценката /в зависимост от проектните части, които подлежат на оценка/ с 

графика за нейното изготвяне; Събиране на становищата на всеки експерт и подписване от 

тяхна страна на съответните проектни части; Окончателно оформяне на Доклада за оценка, 

окомплектоването му с придружаващите го документи; Предаване на Доклада за оценка, 

документите към него и заверените проекти на Възложителя. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Изготвен Комплексен 

доклад за оценка съгласно изискването на чл.142, ал.б, т.2, във връзка с чл.142, ал.5 и 

чл.154, ал.5 от ЗУТ, влязла в сила забележка за промяната към издаденото Разрешение за 

строеж. 

2.1.12. Екзекутивна документация 

2.1.12.1. Консултантът изисква изготвянето на екзекутивна документация и 

други технически документации по изпълнение на СМР от Изпълнителите на СМР 

Ръководителят на екипа от страна на Консултанта ще следи за точното отразяване в 

екзекутивната документация на всички настъпили несъществени изменения по време на 

изпълнение на строително-монтажните работи. В случай, че строежа е изпълнен в 

съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не е необходимо изготвянето на 
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екзекутивна документация. 

2.1.12.2. Консултантът подписва съвместно с авторите на проекта и с 

Изпълнителите на СМР изготвената екзекутивна документация и я представя пред 

органите, съгласно чл. 175 от ЗУТ 

След извършената проверка, всеки експерт на Консултанта ще подпише съответната част 

от изготвената екзекутивна документация. Ръководителят на екипа от страна на 

Консултанта ще провери относно заверката на документацията от останалите участници, а 

именно: Възложителя, Водещия проектант, Строителя, Лицето, упражнило авторски 

надзор и от физическото лице, упражняващо Технически контрол за част "Конструктивна". 

Надлежно заверената екзекутивна документация от всички участници в строителството, 

става неразделна част от издадените строителни книжа за строежа в обхвата на поръчката. 

2.1.12.3. Консултантът внася екзекутивната документация за безсрочно съхранение 

на органа, издал Разрешението за строеж и в Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър в необходимия обем 

Надлежно изготвената екзекутивна документация за строежа в обхвата на поръчката, 

подписана от всички участници в строителството, в изпълнение на чл.175, ал.5 от ЗУТ, ще 

бъде предадена за безсрочно съхранение на органа издал Разрешението за строеж, в 

необходимите екземпляри. В необходимият обем, екзекутивната документация ще бъде 

предадена и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Предаването на 

екзекутивната документация ще се удостовери с печат на съответната администрация, 

положен върху всички графични и текстови материали. 

Ресурси за изпълнение на дейността 

• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Екзекутивна документация; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности па предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т. 1. от обстоятелствата посочени в Методиката 

за оценка/ 

Ръководител екип - Ръководителят на екипа ще следи за точното отразяване в 

екзекутивната документация на всички настъпили несъществени изменения по време на 

изпълнение на строително-монтажните работи; Ръководителят на екипа ще създаде 

необходимата организация за заверка на екзекутивната документация от експертите по 

съответните проектни части от екипа на Консултанта, след извършена от тях проверка за 

точното отразяване на всички настъпили несъществени изменения по време на изпълнение 

на строително- монтажните работи; Ръководителят на екипа ще провери относно заверката 

на документацията от останалите участници, а именно: Възложителя, Проектанта, 

Строителя, Лицето, упражнило авторски надзор и от физическото лице, упражняващо 
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Технически контрол за част "Конструктивна"; Внасянето на екзекутивната документация 

ще се извърши под контрола на Ръководителя на екипа. 

Експерти от екипа - Експертите по съответните части ще бъдат задължени да проследят 

изготвянето на екзекутивите засягащи тяхната специалност; След извършената проверка, 

всеки експерт на Консултанта ще подпише съответната част от изготвената екзекутивна 

документация. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Организиране на заверката на екзекутивната документация и контрол върху 

работата на експертите от екипа. 

Съдържание и обхват на мярката -Посочената мярка обхваща създаване, вътре в екипа, 

на организация за изискване изготвянето на екзекутивна документация, заверката и от 

страна на експертите от екипа на Консултанта и внасянето и в АГК. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й - Ръководител екип 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката -Проследяване за точното 

отразяване в екзекутивната документация на всички настъпили несъществени изменения 

по време на изпълнение на строително-монтажните работи; Създаване на необходимата 

организация за заверка на екзекутивната документация от експертите по съответните 

проектни части от екипа на Консултанта, след извършена от тях проверка за точното 

отразяване на всички настъпили несъществени изменения по време на изпълнение на 

строително-монтажните работи; Проверка относно заверката на документацията от 

останалите участници, а именно: Възложителя, Проектанта, Строителя, Лицето, 

упражнило авторски надзор и от физическото лице, упражняващо Технически контрол за 

част "Конструктивна". 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Изготвена, подписана и 

внесена за съхранение екзекутивна документация в органа, издал Разрешението за строеж 

и в Агенцията по геодезия, картография и кадастър в необходимия обем. 

2.1.13. Консултантът присъства на всички заседания между участниците в 

строителния процес, независимо по чие искане или работен план-график се 

провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от 

строежа, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор по 

строителството, съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми 

(ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им 

Ръководителите на екипа ще присъстват на всички заседания между участниците в 

инвестиционния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат. 

На всяко заседания Ръководителите на екипа ще докладват за основните дейности по 

строежа, за които до момента е упражнен текущ строителен надзор, както и ще представят 

справка за съставените документи (актове) за изпълнените СМР до момента, както и ще 

осигуряват, при необходимост, присъствието на отделните експерти по съответните части. 

При възникнали проблеми, Ръководителите на екипа ще информират участниците в 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

305 

 

строителството, присъстващи на срещата, като и ще представят необходимите мерки, 

които следва да се предприемат за решаването на възникналите проблеми. 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Екзекутивна документация; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-

монтажни работи /т. 1. от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка/ 

Ръководител екип - Присъства и организира присъствието на експерти от екипа на 

консултанта, на всички заседания между участниците в строителния процес, независимо 

по чие искане или работен план-график се провеждат, като в зависимост от конкретната 

ситуация определя присъствието на кои експерти е необходимо; Докладва за основните 

дейности от строежа, за които до момента е упражнен текущ строителен надзор, както и 

ще представи справка за съставените документи (актове) за изпълнените СМР до момента; 

Представя необходимите мерки, които следва да се предприемат за решаването на 

възникналите проблеми. 

Експерти от екипа - По преценка на Ръководителя на екипа участват в заседания между 

участниците в строителния процес, независимо по чие искане или работен план-график се 

провеждат; Съдействат на ръководителя на екипа според експертната си специалност за 

подготвяне на доклада за основните дейности от строежа, за които до момента е упражнен 

текущ строителен надзор, и справката за съставените документи (актове) за изпълнените 

СМР до момента на провеждане на конкретното заседание; Съдействат на Ръководителя на 

екипа за обмисляне на необходимите мерки, които следва да се предприемат за решаването 

на възникналите проблеми и които да бъдат представени на конкретното заседание. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка): 

Организиране на присъствието на експерти от екипа на консултанта, на заседанията 

между участниците в строителния процес и изискване за изготвяне на информацията, 

която следва да се представи от страна на Консултанта 

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща: - Организиране 

присъствието на експерти от екипа на заседанията между участниците в строителния 

процес; Създаване, вътре в екипа, на организация за подготовка на информация за 

докладване на основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е 

упражнен текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), 

както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за 

решаването им. 
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Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката -Изискват от експертите от 

екипа да представят информация за изпълнените СМР и изготвените актове до момента на 

конкретното заседание, съобразно експертната си специалност; Изискват от експертите да 

представят информация за евентуални проблеми, както и да предложат мерки за тяхното 

решаване; Изискват присъствието на отделни експерти съобразно конкретната 

необходимост на заседанията между участниците в строителния процес. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. -Присъствие на 

Консултаната на заседанията между участниците в строителния процес; Гарантиране 

запознаването им с действително извършените СМР до момента, както и запознаването с 

евентуални проблеми, които биха навредили на качеството на изпълнения строеж; 

Гарантиране обсъждането на мерки за преодоляване на евентуални проблеми и по този 

начин изпълнение на строежа с нужното качество съобразно одобрените проекти и 

нормативните изисквания. 

2.1.14. Консултантът контролира задължителното изпълнение на заповедите на 

проектантите на строежа, вписани в Заповедната книга на строежа, свързани с 

авторските им права и не допуска действия от страна на 

Изпълнителя/Изпълнителите на СМР, които биха довели до неспазване на 

изработените от проектантите, съгласувани и одобрени инвестиционни проекти на 

строежа 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Екзекутивна документация; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-

монтажни работи /т. 1. от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка/ 

Ръководител екип - Контрол относно извършените проверки от страна на експертите по 

спазване на вписаните заповеди; Изисква от експертите от екипа да представят периодични 

отчети относно резултатите от изпълнението на вписаните заповеди - информацията от 

тези отчети ще бъде разглеждана на седмичните срещи на екипа на Консултанта. 

Експерти от екипа - Извършват контрол по спазване заповедите на проектантите, вписани 

в Заповедната книга на строежа, свързани с авторските им права и не допускат действия от 

страна на Изпълнителя/Изпълнителите на СМР, които биха довели до неспазване на 

изработените от проектантите, съгласувани и одобрени инвестиционни проекти на 

строежа; Докладват пред Ръководителя на екипа за резултатите от горните проверки. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 
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взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка): 

Организиране извършването на проверки от страна на експертите в екипа по 

отношение заповеди на проектантите и контрол отчитането на резултатите от тези 

проверки  

Съдържание и обхват на мярката - Организиране извършването на проверки от страна на 

експерти от екипа за установяване спазването на заповедите на проектантите, вписани в 

Заповедната книга; Контрол отчитането на резултатите от проверките на седмичните 

срещи на екипа на Консултанта. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Инструктират експертите 

относно проверките за спазване заповедите на проектантите; Изискват от експертите от 

екипа да представят информация за спазването на предписанията на проектантите отразени 

в Заповедната книга на строежа; Изискват от експертите да представят информация за 

евентуални проблеми, свързани с изпълнението на заповедите на проектантите. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Спазени изработените от 

проектантите, съгласувани и одобрени инвестиционни проекти на строежа; Спазени 

заповеди на проектантите, вписани в заповедните книги. 

2.1.15. Осигуряване спазването на условията за безопасност на труда, съобразно 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него 

Постоянен контрол по спазване предвижданията на одобрената проектна разработка по 

част ПБЗ. Осигуряване на спазването на условията за безопасност на труда ще се 

осъществява основно от експерта, който отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 2 от 

Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи. В негово отсъствие всеки един от 

експертите по различните специалности ще следи спазването на безопасните условия на 

труд и ще дава при необходимост указания по отношение спецификата на извършваната 

дейност. 

Ресурси за изпълнение на дейността. 

• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните 

строително-монтажни работи /т. 1. от обстоятелствата посочени в Методиката 

за оценка/ 

Ръководител екип - Организира и контролира осигуряване спазването на условията за 

безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
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(ЗБУТ) и наредбите към него. 

Експерт „Конструктор” - »Контрол по правилното извършване на СМР по част 

„Конструктивна” при спазване на принципите за превантивност и безопасност съгласно 

ЗЗБУТ; Предприемане необходимите мерки за допускане на строителната площадка само 

на лицата, свързани с осъществяване на строителството. 

Експерт „Пътни работи” - Контрол по правилното извършване на СМР по част „Пътна” 

при спазване на принципите за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ; 

Предприемане необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяване на строителството. 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“ - Контрол по правилното извършване на СМР 

при спазване на принципите за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ; 

Предприемане необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяване на строителството. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Контрол по съблюдаване спазване на изискванията на ЗЗБУТ 

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща контролиране спазването 

на изискванията на ЗЗБУТ и наредбите към него. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  -Ръководители екип. 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Контрол дали експертите 

съблюдават за: - Координиране осъществяването на общите принципи за превантивност и 

безопасност съгласно ЗЗБУТ; Координиране контрола по правилното извършване на СМР; 

Предприемане необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяване на строителството. Изискване на периодични отчети по 

отношение ЗБУТ от всеки от експертите от екипа на Консултанта, съобразно полето на 

неговата специалност и свързаните с нея изпълнени СМР. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Недопускане 

нарушаването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него. 

2.1.16. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на 

строителството: 

Ръководителят на екипа ще следи относно точното спазване изискванията на одобрената 

част ПБЗ, а именно: 

• Отделните СМР да се извършват само в определените граници на строителната 

площадка, посочени в съставения Протокол Образец 2/2а по Наредба № 3/2003 г., с цел 

недопускане увреждането на чужди имоти; 

• Контрол по контролно-пропускателния режим относно влизането на строежа на 

лица несвързани със строителния процес, целящ недопускане увреждането на трети лица, 

несвързани с изпълнението на строителството; 
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• Контрол по спазване условията на временната организация на движение, режимът 

на влизане и излизане на строителна техника и превозни средства на територията на 

строителната площадка; 

• Стриктно спазване, движението на участниците в строителството, хора, автомобили 

и инженерна техника да се осъществява само по указаните маршрути и пътища, за влизане 

и излизане от строежа. 

Ресурси за изпълнение на дейността 

• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-

монтаз/сни работи /т. 1. от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка/ 

Ръководител екип -Организира и контролира недопускане на увреждане на трети лица и 

имоти в следствие на строителството. 

Експерт „Конструктор” - По отношение част „Конструктивна”: следи за недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството; Докладва пред Експерт 

„Координатор по безопасност и здраве” и Ръководител на екипа за направени констатации 

по отношение на горното. 

Експерт „Пътни работи” - По отношение част „Пътна”: следи за недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството; Докладва пред Експерт 

„Координатор по безопасност и здраве” и Ръководител на екипа за направени констатации 

по отношение на горното. 

Експерт „Геодезия“ - По отношение част „Геодезия”: следи за недопускане на увреждане 

на трети лица и имоти в следствие на строителството; Докладва пред Експерт 

„Координатор по безопасност и здраве” и Ръководител на екипа за направени констатации 

по отношение на горното. 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“ -По отношение изискванията за пожарна 

техника и безопасност следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в 

следствие на строителството; Докладва пред Експерт „Координатор по безопасност и 

здраве” и Ръководител на екипа за направени констатации по отношение на горното. 

Експерт „Координатор по безопасност и здраве“ - Следи относно точното спазване 

изискванията на одобрената част ПБЗ, а именно: -Отделните СМР да се извършват само в 

определените граници на строителната площадка, посочени в съставения Протокол 

Образец 2/2а по Наредба № 3/2003 г., с цел недопускане увреждането на чужди имоти; 

Контрол по контролно-пропускателния режим относно влизането на строежа на лица 

несвързани със строителния процес, целящ недопускане увреждането на трети лица, 

несвързани с изпълнението на строителството; Контрол по спазване условията на 

временната организация на движение, режимът на влизане и излизане на строителна 
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техника и превозни средства на територията на строителната площадка; Стриктно 

спазване, движението на участниците в строителството, хора, автомобили и инженерна 

техника да се осъществява само по указаните маршрути и пътища, за влизане и излизане от 

строежа. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за 

оценка): 

Контрол по съблюдаване спазване на изискванията на ЗЗБУТ 

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща контролиране спазването 

на изискванията на ЗЗБУТ и наредбите към него. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип. 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Контрол дали експертите 

съблюдават за: - Координиране осъществяването на общите принципи за превантивност и 

безопасност съгласно ЗЗБУТ; Координиране контрола по правилното извършване на СМР; 

Предприемане необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяване на строителството; Изискване на периодични отчети по 

отношение ЗБУТ от всеки от експертите от екипа на Консултанта, съобразно полето на 

неговата специалност и свързаните с нея изпълнени СМР. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Недопускане 

нарушаването на условията за безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него. 

2.1.17. Проверява за присъствието на авторския надзор по съответните части на 

техническите проекти по време на изпълнение на строително-монтажните дейности, 

както и контролира (ако е приложимо) съответствието на работните чертежи и 

детайли с разпоредбите на действащото законодателство и договорите с 

изпълнителите на СМР, както и в приложимите случаи - с други участници в 

строителството и/или заинтересовани лица 

Като част от дейностите, които ще осъществява, а именно изпълнението на инвеститорски 

контрол, ще следи стриктно за осигуряване присъствието на авторския надзор по всички 

части на одобрения инвестиционен проект по време на изпълнение на строително-

монтажните работи в обхвата на строежа, както и при направата на контролни проверки и 

изпитвания.  

Ресурси за изпълнение на дейността 

• Екипа експерти, 

• Приложима нормативна уредба, 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността, 

• Средства за измерване, 

• Средства за комуникация - мобилни телефони, 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер 

Организационни решения и отговорности на предлоо/сения от Участника екип за 
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непрекъснат постоянен текущ, контрол и наблюдение върху извършваните строително-

монтажни работи /т. 1. от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка/ 

Ръководител екип - Съгласува с Възложителя и с негово съдействие ще изисква 

присъствие на авторския надзор, за уточняване на подробности в хода на изпълнение на 

строително-монтажните работи и необходимостта от изработване и представяне на 

работни детайли; Изисква от експертите предоставяне на информация по повод 

присъствието на авторския надзор, както и от необходимостта за изискване на 

присъствието на авторския надзор по повод уточняване на подробности в хода на 

изпълнение на СМР. 

Експерт „Конструктор”-Предоставя информация за присъствието на авторския 

надзор;Предоставя информация относно необходимостта за изискване на присъствието на 

авторския надзор по повод уточняване на подробности в хода на изпълнение на СМР. 

Експерт „Пътни работи” -Предоставя информация за присъствието на авторския надзор; 

Предоставя информация относно необходимостта за изискване на присъствието на 

авторския надзор по повод уточняване на подробности в хода на изпълнение на СМР. 

Експерт „Геодезия“ -Предоставя информация за присъствието на авторския надзор; 

Предоставя информация относно необходимостта за изискване на присъствието на 

авторския надзор по повод уточняване на подробности в хода на изпълнение на СМР. 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“ - Предоставя информация за присъствието на 

авторския надзор; Предоставя информация относно необходимостта за изискване на 

присъствието на авторския надзор по повод уточняване на подробности в хода на 

изпълнение на СМР. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка): 

Контрол върху докладване присъствието на авторския надзор и необходимостта от 

осигуряване на присъствие на проектантите по конкретни въпроси изискващи 

уточняване  

Съдържание и обхват на мярката - Посочената мярка обхваща осигуряване необходимата 

организация за докладване присъствието на авторския надзор и комуникацията с 

експертите от екипа по повод осигуряване присъствието на проектантите във връзка с 

уточняване на конкретни въпроси възникнали в хода на изпълнение на СМР. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип. 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Определяне на времевото 

ангажиране на експертите по отделните специалности спрямо конкретния вид работи, 

подлежащи на изпълнение; Ежедневна проверка на присъствието на експертите от екипа 

спрямо предвиденото в графика; Изискване за представяне на информация от страна на 

експертите по повод: - Осъщественото присъствие на авторския надзор за периода на 

отчитане /седмичен/ и предвиденото присъствие за следващия период.; - Необходимостта 

от присъствие на авторския надзор по конкретен проблем; - Предоставената информация 

ще бъде предмет на обсъждане на вътрешните седмични срещи на екипа. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Гарантиране 
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присъствието на авторския надзор на обекта. 

2.2. Изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт 

Технологията и организацията за извършване на заключителните дейности ще бъде в обем 

и обхват, съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, 

като се изпълняват най-малко дейностите посочени от Възложителя в документацията за 

участие 

2.2.1. Изготвя Окончателен доклад до Възложителя, съгласно изискванията на ЗУТ, 

в срок до 14 календарни дни след приключване на строителните и монтажни работи и 

след издаване на всички писмени становища от специализираните контролни органи 

по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в 

експлоатация (Подписване на Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“). Доклада се представят на 

хартиен носител в 3 (три) екземпляра, два от които са придружени с електронен 

носител във формат „pdf“ и “doc”, съответстващ на хартиения. Електронното копие 

на докладите се представя на CD или друг електронен носител 

След приключването на строително-монтажните работи, изготвянето и заверяването на 

екзекутивната документация, но не повече от 14 календарни дни след приключване на 

СМР и след издаване на всички писмени становища от специализираните контролни 

органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в 

експлоатация (Подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (Акт обр. 15) „без забележки“), като Консултанта ще изготви и представи на 

Възложителя Окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ, за строежа в обхвата на 

настоящата поръчка. 

Окончателният доклад за строежът ще бъде съставен и подпечатан от лицето, 

упражняващо строителен надзор, и подписан от управителя Консултанта, както и от 

всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните 

части. 

Участникът е посочил необходимото съдържание на доклада и на окончателния доклад. 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Документи свързани с изпълнението на строежа; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Организационни решения и отговорности на предложения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-

монтажни работи /т.1. от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка/ 

Ръководител екип - Създава организация в екипа на Консултанта за изготвянето на 
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Окончателния доклад за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Създава 

организация в екипа на Консултанта за събиране на всички необходими документи, които 

следва да бъдат приложени към Окончателния доклад; Оформя финалния вариант на 

Окончателния доклад за годността на строежа за въвеждане в експлоатация, в изпълнение 

на изискването на чл. 168, ал.б от ЗУТ. 

Експерти от екипа - Съдейства на Ръководителя на екипа за изготвянето на Окончателния 

доклад за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Съдейства на Ръководителя 

на екипа за събиране на всички необходими документи, които следва да бъдат приложени 

към Окончателния доклад. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка): 

Организиране изготвянето на Окончателния доклад за годността на строежа за 

въвеждане в експлоатация и окомплектоването му с необходимите документи 

Съдържание и обхват на мярката  - Организиране изготвянето на Окончателния доклад 

за годността на строежа за въвеждане в експлоатация; Организиране окомплектоването на 

Окончателния доклад с необходимите документи. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководител екип 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Инструктира експертите 

относно участието им в подготовката на Окончателния доклад и събирането на 

документите, които следва да бъдат приложени към него; Проверява предоставената 

информация за пълнота и коректност. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Изготвен 

Окончателен доклад, окомплектован с необходимите документи, съгласно нормативните 

изисквания. 

2.2.2. Изготвя нов Технически паспорт на строежа, съгласно изискванията на 

Наредба № 5/28.12.2006 г., в срок от 14 календарни дни от съставяне и подписване на 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без 

забележки“ Техническия паспорт се предава на Възложителя на хартиен носител в 4 

(четири) екземпляра, всеки от които е придружен с електронен носител във формат 

“doc“ и „pdf“, съответстващ на хартиения. Електронното копие се представя на CD 

или друг електронен носител: 

Ресурси за изпълнение на дейността: 

• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Документи свързани с изпълнението на строежа; 

• Средства за измерване; 

• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 
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Организационни решения и отговорности на предлоо/сения от Участника екип за 

непрекъснат постоянен текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-

монтажни работи /т.1. от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка/ 

Ръководител екип - Създава организация в екипа на Консултанта за изготвянето на 

техническия паспорт на строежа; Оформя финалния вариант на техническия паспорт на 

строежа; Представя изготвения Техническия паспорт на Възложителя. 

Експерти от екипа  - Съдействат на Ръководителя на екипа за изготвянето на техническия 

паспорт на строежа. 

Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и начини за 

взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката (т.5 от обстоятелствата посочени в Методиката за оценка): 

Организиране изготвянето на техническия паспорт на строежа 

Съдържание и обхват на мярката - Организиране изготвянето на техническия паспорт на 

строежа в обхват и съдържание съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти 

на строежите. 

Конкретни лица, ангажирани с изпълнението й  - Ръководители екип 

Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката - Инструктират експертите 

относно участието им в изготвянето на техническия паспорт на строежа в обхват и 

съдържание съгласно Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите; 

Проверява предоставената информация за пълнота и коректност. 

Очаквани резултати върху качеството за изпълнение на предвидените дейности, 

предмет на поръчката от прилагането на конкретната мярка. - Изготвен технически 

паспорт на строежа в обхват и съдържание съгласно Наредба №5 от 2006 г. за 

техническите паспорти на строежите. 

2.3. Внася към Възложителя писмено искане за назначаване на Приемателна комисия 

придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти 

Консултанта, след съставянето и подписването на констативните актове за строежа, ще 

изготви Окончателен доклад за годността му за въвеждане в експлоатация, в изпълнение на 

изискването на чл.168, ал.6 от ЗУТ. Доклада ще бъдат придружени с необходимите 

документи, необходими за въвеждане на строежа в експлоатация.  

Описани са условията за въвеждане в експлоатация за Строежи от първа до трета 

категория по ЗУТ и Строежи от четвърта и пета категория по ЗУТ 

2.3.1. Съдействие на Възложителя при провеждане на ДПК (за строежи от първа до 

трета категория по ЗУТ) 

Ресурси за изпълнение на дейността: 
• Екипа експерти; 

• Приложима нормативна уредба; 

• Одобрен инвестиционен проект и други документи свързани с изпълнение на 

дейността; 

• Документи свързани с изпълнението на строежа; 
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• Средства за комуникация - мобилни телефони; 

• Средства за обработка на данни - преносими компютри, софтуер. 

Ръководител екип - Създава организация за провеждане на ДПК; Съдейства на 

Възложителя при провеждане заседанията на ДПК, като представя изпълнения строеж; 

При поискване от страна на членовете на комисията предоставя информация по 

изпълнения строеж; Участва в заседанията на ДПК, като я запознава с изпълнения строеж, 

съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него; Подписва 

протоколите от заседанията на ДПК; 

Експерти от екипа - Съдействат на Ръководителя на екипа за осъществяване 

подготовката по провеждане на ДПК, съгласно неговите указания. 

ІІІ. План-програма и организация на екипа за изпълнение на поръчката 

3.1. План-програма 

План-програма на дейностите: 

• Среща след влизане в сила на договора 

• Встъпителни дейности 

- Изготвяне на график за ангажираност на експертите; 

- Запознаване със съществуващата документация; 

- Запознаване с обекта и условията за експлоатация; 

- Изготвяне на план за срещи и мониторинг. 

• Дейности по време на изпълнение на СМР 

- Подготвителни дейности, Законосъобразно започване на строителството; 

- Осъществяване на контрол на процеса на изпълнение на строително монтажните 

дейности; 

- Осъществяване на проверка на изпълнените СМР по количества и цени; 

- Съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

- Осъществяване на контрол на количествата, качеството и съответствието на 

влаганите материали, съоръжения и технологично оборудване с проектните 

документации и нормативните документи; 

- Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството; 

- Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-

монтажните работи, в съответствие със Закона за опазване на околната среда и 

Закона за управление на отпадъците; 

- Срещи на обекта; 

- Промяна по време на строителството, съгласно чл.154, ал.5 от ЗУТ; 

- Екзекутивна документация; 

- Съставяне на констативен акт обр. 15 за изпълнения строеж. 

• Заключителни дейности - дейности по въвеждане в експлоатация на строежа 

- Изготвяне на Окончателен доклад; 
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- Изготвяне на Технически паспорт; 

- Въвеждане на строежа в експлоатация. 

• Дейности през гаранционния период 

Очаквани резултати от изпълнението на дейностите заложени в план- програмата 

Участникът в табличен вид е представил очаквания резултат от изброените дейности. 

3.2. Управленска структура 

Управление и контрол на етапа на строителство: 

Подготвителни дейности 

1) Подробно запознаване от страна на Ръководителя на екипа и експертите със: 

• Проектната документация на строежа - Одобрен инвестиционен проект, 

Съгласувателни писма, Становища, Предварителни договори, Разрешение за строеж и др., 

както и с техните изисквания; 

• Изискванията на приложимата нормативна уредба за строежа; 

• Изискванията на Техническите спецификации на Възложителя по Договорите за 

СМР, по отношение на изпълнението на строително монтажните работи. 

2) Постоянно взаимодействие между екипите на участниците в инвестиционния 

процес: 

• Връзка между Ръководителите на екипи - проверка на капацитета на Изпълнителите 

на СМР; 

• Връзка и взаимодействие между експертите на Консултанта и Техническите 

ръководители по съответните строително-монтажни работи - проверка за предаване на 

проектна документация на прекия изпълнител и запознаването му с проекта. 

Изпълнение на СМР 

3) Осъществяване на предварителен и повременен контрол по изпълнение на 

строително-монтажните работи от екипа на Консултанта по отношение на: 

• Контрол за съответствие с одобрените инвестиционни проекти; 

• Контрол за съответствие с изискванията на контролните органи, изразени в 

съгласувателните писма и предварителните договори; 

• Контрол за съответствие с издаденото Разрешение за строеж; 

• Своевременно даване на решения/становища при констатиране на пропуски при 

реализирането на проекта - съгласно ЗУТ, чл.168, ал.4 Предписанията и заповедите на 

лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в Заповедната книга, са задължителни за 

строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа; 

• Ежедневно записване в дневник на всички събития, отнасящи се до 

администрирането на Договорите, указания и заповеди към Изпълнителите на СМР и 

всякаква друга информация, която може да бъде полезна за отговори на запитвания и/или 

разрешаване на спорове, възникващи впоследствие във връзка с извършването на 

Работите; 
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• Контрол посредством провеждането на седмични работни срещи на спазването на 

графиците за изпълнение на строежа от страна на Изпълнителите на строително- монтажни 

работи. На срещите ще се обсъждат въпроси и проблеми, касаещи напредъка, а 

Консултанта ще изготвя протоколи/записи от такива срещи и съответно ще уведомява 

Възложителя; 

• Информиране незабавно в писмен вид на Възложителя за всички обстоятелства, 

които изискват решение от негова страна съгласно настоящия договор, договора със 

строителя или законовите разпоредби, включително при получаване на информация или 

искане от строителя или при неизпълнение от страна на строителя; 

• Периодично информиране на Възложителя за хода на строителството и 

изпълнението на възложените му дейности, ресурсно обезпечаване, както и за допуснатите 

пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания; 

• Провеждане на срещи по напредъка за разглеждане и коментиране съвместно с 

Възложителя на докладите за напредъка, представяни от Изпълнителите на СМР 

дейностите, напредъка на Работите спрямо одобрените графици за изпълнение, всякакви 

проблеми или трудности и всякакви други въпроси, по искане на Възложителя. 

4) Постоянно взаимодействие между екипите на Консултанта, Изпълнителя и 

авторския надзор за правилното изпълнение на строително монтажните работи; 

5) Предварителен контрол от страна на екипа на консултанта по предвидените за 

влагане строителни материали и изделия и контрол на тяхното съхранение и влагане в 

строежа; 

6)  Постоянен контрол от страна на екипа на консултанта и съответно от Ръководителя 

на екипа към отделните експерти, по своевременното изготвяне на изискуемата 

документация, съобразно технологията на изпълнение на СМР: 

• Актове и Протоколи по Наредба № 3/31.07.2003 г.; 

• Работни чертежи и детайли от страна на проектантите/при необходимост от 

изготвяне/; 

• Промяна по време на строителството - чл.154, ал.5 от ЗУТ; 

• Екзекутивни чертежи - при констатирани несъществени изменения, изискване на 

частични чертежи/детайли, които в последствие да се представят като оформен екзекутив. 

Управление и контрол по време на заключителните дейности: 

Постоянен контрол по своевременното изготвяне на изискуемата документация 

необходима за въвеждане на строежа в експлоатация: 

• Изготвяне на Окончателен доклад по ЗУТ; 

• Изготвяне на Технически паспорт и своевременно съгласуване с Възложителя и 

звеното, което в бъдеще ще експлоатира строежа; 

• Подготовка на документи за назначаване на държавна приемателна комисия за 

установяване годността за ползване на строежа и издаване на разрешение за ползване; 

• Окомплектоване на цялата строителна документация; 
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• Съдействие на Възложителя в процеса на въвеждане на строежа в експлоатация. 

Управленската структура е йерархична, всички експерти са отговорни пред ръководителя 

на екипа. Той ръководи експертите, разпределя задачите между отделните членове на 

екипа, отговорен е за разрешаване на възникналите въпроси от различен характер. 

Основния принцип при структуриране на екипа по отношение комуникацията вътре 

в него е участие на всеки отделен експерт съобразно специалността му в дейностите по 

договора за изпълнение на настоящата поръчка, като при изпълнение на задълженията си 

експертите съгласуват помежду си работите, при които има взаимодействие между техните 

специалности. Всеки експерт по съответната част ще е задължен да отчита работата си 

пред Ръководителя на екипа, чрез представяне на седмични отчети за изпълнението на 

задачите реализирани от него по дейностите заложени в договора на Консултанта, през 

всеки ден от седмицата, в който е бил ангажиран по настоящата обществена поръчка. 

Ежеседмично ще се организират срещи на екипа за дискутиране на напредъка на 

работите и отчитане на изпълненото, като по този начин ще се цели високо ниво на 

информираност в екипа и координация на действията на експертите. 

Взаимоотношенията между Консултанта и Възложителя ще се определят основно 

съгласно заложените условия в Договора и изискванията на Техническите спецификации, 

при условията на прозрачност, партньорство и тясно сътрудничество, които смятаме за 

ключови за успешното реализиране на поръчката. 

Целта на Консултанта е да обедини опита, капацитета и ресурсите на участниците, 

за да може да предостави на Възложителя възможно най-добрата услуга, която комбинира 

дългогодишен технически опит, задълбочени познания на българското законодателство, 

регламентите на ЕС, ноу-хау на дружествата участващи в процеса на строителството. 

Приема се, че задачите на Консултанта ще бъдат изпълнявани в тясно 

сътрудничество с персонала на Възложителя, като от страна на Участника, 

взаимоотношенията с Възложителя, на ниво управителни органи ще се осъществяват от 

Ръководителя на екипа и/или служители от ръководния персонал на Консултанта. 

Взаимодействието между Консултанта и Възложителя ще се постига чрез 

непрекъсната комуникация и сътрудничество. По време на изпълнение на поръчката 

Консултантът ще уведомява Възложителя за всички действия, решения или одобрения, 

които счита за необходими и целесъобразни за навременното изпълнение на дейностите и 

поддържане на контрола върху разходите, както и качеството на работите. 

Ще се провеждат редовни (месечни) официални и неформални срещи между 

организационните звена на всички участници в проекта, и извънредни срещи по 

неотложни въпроси. 

Датите за провеждане на месечните срещи ще бъдат уточнени с Възложителя, така 

че да следват представянето на докладите за напредък на Изпълнителите по договорите за 

СМР. 

Ще бъдат изготвяни доклади за напредъка и други отчети, съгласно изискванията на 

Възложителя за предоставяне на периодична информация от Консултанта по напредъка на 

работите. 

Взаимовръзките, допирните точки, начините за взаимодействие и работа между 

Консултанта и Изпълнителите на Договорите за СМР са двупосочни и предполагат 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

319 

 

прозрачност, последователност на действията и тясно сътрудничество. 

Изпълнителите на Договорите за СМР ще предоставят информация, документи, 

проекти, които Консултантът ще проверява, като при наличие на несъответствия 

Изпълнителят следва да отстрани забележките, както и своевременно да отговаря на 

въпросите и коментарите на Консултанта, Възложителя и/или контролни органи и 

инстанции. 

Основните дейности, предполагащи различни нива на външни взаимодействия в процеса 

на изпълнение на Договора са: 

• Процедури по започване на строителството; 

• Коригиране на части от техническия проект в зависимост от опредени изисквания 

на контролни органи, експлоатационни дружества и инстанции; 

• Издаване на становища и разрешителни. 

Консултантът ще изгражда и поддържа партньорски взаимоотношения между участниците 

в проекта, с цел да се постигне ефективно комуникиране и сътрудничество, както и 

своевременно координиране на дейностите. 

3.3. Организация на персонала 

Основната отговорност е на Ръководителя на екипа, като той ще ръководи и координира 

изпълнението на задълженията на експертите предвидени за изпълнение на настоящата 

поръчка. Разпределението на правомощията следва да бъде направено с ясна йерархична 

структура, начин на докладване, и нива на отговорностите и областите на овластяване. 

Екипът ще бъде организиран на принципа на: 

• Ясно разграничаване на задълженията и отговорностите на всеки експерт в екипа; 

• Стриктна организация с ясни йерархични връзки. 

По време на изпълнението на договора, делегирането на правомощия и отговорности в 

рамките на екипа ще бъде изцяло в пълномощията на Ръководителя на екипа, в зависимост 

от нуждите при изпълнение на различните етапи от поръчката. 

Ръководителят на екипа ще следи за оптималното разпределение на експертите и 

активното им участие в осъществяването на дейността. Експертите на Консултанта ще 

бъдат оборудвани е необходимата техника за осъществяване на дейността си в срок и е 

необходимото качество. 

За изпълнение на настоящата обществена поръчка се предвиждат следните експерти: 

Ръководител на екипа; 

Експерт „Конструктор”; 

Експерт „Пътни работи”; 

Експерт „Геодезия”; 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“; 

Експерт „Координатор по безопасност и здраве“; 

Експерт „ПУСО“; 

Други (в зависимост от нуждите на проекта, идентифицирани на етап изпълнение). 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА 

1) Цялостната организация, отчетност и качество на предлаганите услуги; 

2) Ще следи за цялостното изпълнение на консултантския договор, в съответствие със 
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задълженията и отговорностите описани в договора за предоставяне на консултантски 

услуги и техическите спецификации неразделна част от него; 

3) Ще бъде отговорен за воденето и съхранието на цялата документация и ще 

осъществява пряк контакт с Възложителя; 

4) Ще контролира изпълнението на задълженията на експертите регламентирани в ЗУТ 

и Договора; 

5) Ще организира и ръководи оперативните съвещания на местостроежа; 

6) Организиране и контролиране на упражняването на строителен надзор върху 

изпълнението на СМР и съответствието на извършващото се строителство с нормативните 

изисквания, строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-

хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, предвижданията на 

техническите/работните проекти и договорите за строителство; 

7) Организира и контролира подписването на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и 

законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/2003 г.; 

8) Организира и контролира констатирането на извършените СМР, като подписва 

текущите протоколи и актове за количествата и стойностите на извършените и подлежащи 

на разплащане СМР; 

9) Организира и контролира стриктното спазване на работния график на строителя и 

уведомява Възложителя за настъпили отклонения и забави; 

10) Организира и контролира чрез необходимите проверки, измервания и изчисления 

реално извършените видове и количества СМР на строежа, които на съответния етап от 

изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с Протокол за приемане на 

извършени СМР (бивш акт обр. 19). След извършените проверки на място и установено 

съответствие, подписва протокола; 

11) Организира упражняването на контрола върху техническото изпълнение на СМР на 

всички етапи, съгласно договора с изпълнителя на СМР; 

12) Ръководи процеса по съставяне и организиране подаването от името на 

Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред 

компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване; 

13) Организира и контролира информирането незабавно в писмен вид на Възложителя 

за всички обстоятелства, които изискват решение от негова страна съгласно договора за 

консултантски услуги, договора със строителя или законовите разпоредби, включително 

при получаване на информация или искане от строителя или при неизпълнение от страна 

на строителя; 

14) Организира и контролира воденето на дневника с ежедневно записване на всички 

събития, отнасящи се до администрирането на Договорите, указания и заповеди към 

Изпълнителите на СМР и всякаква друга информация, която може да бъде полезна за 
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отговори на запитвания и/или разрешаване на спорове, възникващи впоследствие във 

връзка с извършването на Работите; 

15) Свиква редовни срещи (минимум 1 среща седмично) на обекта с Изпълнителите на 

СМР, за обсъждане на въпроси и проблеми, касаещи напредъка, и изготвя 

протоколи/записи от такива срещи и съответно уведомява Възложителя; 

16) Свиква седмични срещи на екипа на Консултанта за задаване на задачи към 

експертите, отчитане на резултатите от дейността на експертите и т.н.; 

17) Организира и контролира информирането на Възложителя за хода на 

строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсно обезпечаване, както 

и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните 

разпореждания; 

18) Контролира за това да не се извършват промени в сроковете, количествата и 

видовете работи без разрешение на Възложителя. 

ЕКСПЕРТ „КОНСТРУКТОР” 

Подчинен на Ръководителя на екипа. 

1) Контролиране законосъобразното започване на строежа; 

2) Изискване от изпълнителя необходимата технология за изпълнение на строителните 

работи, по част “Конструктивна”; 

3) Осъществяване цялостен контрол при изпълнението на част “Конструктивна”; 

4) Съблюдаване спазването на условията на безопасен труд и опазване на околната 

среда при изпълнение на строително-монтажните работи по част “Конструктивна”; 

5) Съставяне на актове и протоколи по време на строителството относно строително- 

монтажните работи по част “Конструктивна”; 

6) Съблюдаване изпълнението на строежа по част “Конструктивна” да е съобразно 

одобрените инвестиционни проекти и предотвратява с действията си по компетентност 

нарушяването на технологичната им последователност, чрез издаване на предписания и 

заповеди, които вписва в Заповедната книга на строежа; 

7) Осъществява пряк контакт с Проектанта по част “Конструктивна”; 

8) По указания на Ръководителя на екипа присъства на заседания между участниците в 

инвестиционния процес като взима отношение по въпроси касаещи част “Конструктивна”; 

9) Съдейства на Ръководителя на екипа за информиране Възложителя за хода на 

строителството и изпълнението на дейностите на Консултанта, ресурсното обезпечаване, 

допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания, по 

въпросите касаещи част “Конструктивна”; 

10) Съдейства по отношение на част “Конструктивна”, на Ръководителя на екипа във 

връзка със задължението на Консултанта за изготвяне на писмени констатации, които да 

бъдат представени на Възложителя в случай на необходимост от променни във видовете 

работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат 
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предвидени по време на процеса на проектиране; 

11) Участва в контрола, чрез необходимите проверки, измервания и изчисления на 

реално извършените видове и количества СМР на строежа по част “Конструктивна”, които 

на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с Протокол за 

приемане на извършени СМР (бивш акт обр. 19). След извършените проверки на място и 

установено съответствие, подписва протокола; 

12) Осъществява контрол на качеството на вложените материали по част 

“Конструктивна”; 

13) Съдейства на Ръководителя на екипа за воденето на дневника с ежедневно 

записване на всички събития, отнасящи се до администрирането на Договорите, указания и 

заповеди към Изпълнителите на СМР и всякаква друга информация, която може да бъде 

полезна за отговори на запитвания и/или разрешаване на спорове, възникващи 

впоследствие във връзка с извършването на Работите; 

14)  Участва в редовните срещи (минимум 1 среща седмично) на обекта с 

Изпълнителите на СМР, за обсъждане на въпроси и проблеми, касаещи напредъка, и 

изготвя протоколи/записи от такива срещи и съответно уведомява Възложителя; 

15) Участва в седмичните срещи на екипа на Консултанта за отчитане на резултатите от 

дейността си и докладване на изпълненото през изминалата седмица, както и на 

предстоящото за изпълнение през предстоящата; 

16) Съдейства на Ръководителя на екипа по отношение координацията на въвеждане в 

експлоатация на строежа; 

17) Участие в изготвяне на оценка за съответствие за преработка на инвестиционния 

проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ по част “Конструктивна” при необходимост; 

18) Заверка по установения ред на екзекутивната документация касаеща част 

“Конструктивна”; 

19) Участие в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на 

Окончателния доклад за годността на строежа, за въвеждането му в експлоатация; 

20) Участие в изготвяне на Техническия паспорт на строежа; 

21) Изпълнява и други задачи възложени от Ръководителя на екипа във връзка са 

реализацията на строежа и експертната си специалност. 

ЕКСПЕРТ „ПЪТНИ РАБОТИ” 

Подчинен на Ръководителя на екипа. 

1) Контролиране законосъобразното започване на строежа; 

2) Изискване от изпълнителя необходимата технология за изпълнение на строителните 

работи, по част “Пътни работи”; 

3) Осъществяване цялостен контрол при изпълнението на част “Пътни работи”; 

4) Съблюдаване спазването на условията на безопасен труд и опазване на околната 

среда при изпълнение на строително монтажните работи по част “Пътни работи”; 
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5) Съставяне на актове и протоколи по време на строителството относно строително 

монтажните работи по част “Пътни работи”; 

6) Съблюдаване изпълнението на строежа по част “Пътни работи” да е съобразно 

одобрените инвестиционни проекти и предотвратява с действията си по компетентност 

нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаване на предписания и 

заповеди, които вписва в Заповедната книга на строежа; 

7) Осъществява пряк контакт с Проектанта по част “Пътни работи”; 

8) По указания на Ръководителя на екипа присъства на заседания между участниците в 

инвестиционния процес като взима отношение по въпроси касаещи част “Пътни работи”; 

9) Съдейства на Ръководителя на екипа за информиране Възложителя за хода на 

строителството и изпълнението на дейностите на Консултанта, ресурсното обезпечаване, 

допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания, по 

въпросите касаещи част “Пътни работи”; 

10) Съдейства по отношение на част “Пътни работи”, на Ръководителя на екипа във 

връзка със задължението на Консултанта за изготвяне на писменни констатации, които да 

бъдат представени на Възложителя в случай на необходимост от променни във видовете 

работи на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат 

предвидени по време на процеса на проектиране; 

11) Участва в контрола, чрез необходимите проверки, измервания и изчисления на 

реално извършените видове и количества СМР на строежа по част “Пътни работи”, които 

на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с Протокол за 

приемане на извършени СМР (бивш акт обр. 19). След извършените проверки на място и 

установено съответствие, подписва протокола; 

12) Осъществява контрол на качеството на вложените материали по част “Пътни 

работи”; 

13) Съдейства на Ръководителя на екипа за воденето на дневника с ежедневно 

записване на всички събития, отнасящи се до администрирането на Договорите, указания и 

заповеди към Изпълнителите на СМР и всякаква друга информация, която може да бъде 

полезна за отговори на запитвания и/или разрешаване на спорове, възникващи 

впоследствие във връзка с извършването на Работите; 

14) Участва в редовните срещи (минимум 1 среща седмично) на обекта с 

Изпълнителите на СМР, за обсъждане на въпроси и проблеми, касаещи напредъка, и 

изготвя протоколи/записи от такива срещи и съответно уведомява Възложителя; 

15) Участва в седмичните срещи на екипа на Консултанта за отчитане на резултатите от 

дейността си и докладване на изпълненото през изминалата седмица, както и на 

предстоящото за изпълнение през предстоящата; 

16) Съдейства на Ръководителя на екипа по отношение координацията на въвеждане в 

експлоатация на строежа; 

17)  Участие в изготвяне на оценка за съответствие за преработка на инвестиционния 

проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ по част “Пътни работи” при необходимост; 

18) Заверка по установения ред на екзекутивната документация касаеща част “Пътни 

работи”; 

19) Участие в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на 
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Окончателния доклад за годността на строежа, за въвеждането му в експлоатация; 

20) Участие в изготвяне на Техническия паспорт на строежа; 

21)  Участие в изпълнение на задълженията на Консултанта по време на гаранционния 

период при необходимост; 

22) Изпълнява и други задачи възложени от Ръководителя на екипа във връзка са 

реализацията на строежа и експертната си специалност. 

ЕКСПЕРТ „ГЕОДЕЗИЯ“ 

Подчинен на Ръководителя на екипа. 
1) Контролиране законосъобразното започване на строежа; 
2) Осъществяване цялостен контрол при изпълнението на част “Геодезия”; 
3) Съблюдаване спазването на условията на безопасен труд и опазване на околната 
среда при изпълнение на строително монтажните работи; 
4) Съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 
5) Съблюдаване изпълнението на строежа по част “Геодезия” да е съобразно 
одобрените инвестиционни проекти и предотвратява с действията си по компетентност 
нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаване на предписания и 
заповеди, които вписва в Заповедната книга на строежа; 
6) Осъществява пряк контакт с Проектанта по част “Геодезия”; 
7) По указания на Ръководителя на екипа присъства на заседания между участниците 
в инвестиционния процес като взима отношение по въпроси касаещи част “Геодезия”; 
8) Съдейства на Ръководителя на екипа за информиране Възложителя за хода на 
строителството и изпълнението на дейностите на Консултанта, ресурсното обезпечаване, 
допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания, по 
въпросите касаещи част “Геодезия”; 
9) Участва в редовните срещи (минимум 1 среща седмично) на обекта с 
Изпълнителите на СМР, за обсъждане на въпроси и проблеми, касаещи напредъка, и 
изготвя протоколи/записи от такива срещи и съответно уведомява Възложителя; 
10) Участва в седмичните срещи на екипа на Консултанта за отчитане на 
резултатите от дейността си и докладване на изпълненото през изминалата седмица, 
както и на предстоящото за изпълнение през предстоящата; 
11) Участие в изготвяне на оценка за съответствие за преработка на 
инвестиционния проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ при необходимост; 
12) Съдейства на Ръководителя на екипа по отношение координацията на 
въвеждане в експлоатация на строежа; 
13) Участие в изготвяне на оценка за съответствие за преработка на 
инвестиционния проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ по част “Геодезия” при 
необходимост; 
14) Заверка по установения ред на екзекутивната документация касаеща част 
“Геодезия”; 
15) Съдейства на Ръководителя на екипа по отношение координацията на 
въвеждане в експлоатация на строежа; 
16) Участие в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на 
Окончателен доклад за годността на строежа, за въвеждането му в експлоатация; 
17) Участие в изпълнение на задълженията на Консултанта по време на 
гаранционния период при необходимост; 
18) Изпълнява и други задачи възложени от Ръководителя на екипа във връзка са 
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реализацията на строежа и експертната си специалност. 

ЕКСПЕРТ „ИНЖЕНЕР ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” 

Подчинен на Ръководителя на екипа. 

1) Контролиране законосъобразното започване на строежа; 

2) Осъществяване цялостен контрол при изпълнението на част “Пожарна 

безопасност”; 

3) Съблюдаване спазването на условията на безопасен труд и опазване на околната 

среда при изпълнение на строително-монтажните работи по част “Пожарна безопасност”; 

4) Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, относно строително-

монтажните работи по част “Пожарна безопасност”; 

5) Съблюдаване изпълнението на строежа по част “Пожарна безопасност” да е 

съобразно одобрените инвестиционни проекти и предотвратява с действията си по 

компетентност нарушяването на технологичната им последователност, чрез издаване на 

предписания и заповеди, които вписва в Заповедната книга на строежа; 

6) Осъществява пряк контакт с Проектанта по част “Пожарна безопасност”; 

7) По указания на Ръководителя на екипа присъства на заседания между участниците в 

инвестиционния процес като взима отношение по въпроси касаещи част “Пожарна 

безопасност”; 

8) Съдейства на Ръководителя на екипа за информиране Възложителя за хода на 

строителството и изпълнението на дейностите на Консултанта, ресурсното обезпечаване, 

допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания, по 

въпросите касаещи част “Пожарна безопасност”; 

9) Участва в контрола, чрез необходимите проверки, измервания и изчисления на 

реално извършените видове и количества СМР на строежа по част “Пожарна безопасност”, 

които на съответния етап от изпълнение на проекта се удостоверяват от строителя с 

Протокол за приемане на извършени СМР (бивш акт обр. 19). След извършените проверки 

на място и установено съответствие, подписва протокола; 

10) Осъществява контрол на качеството на вложените материали по част “Пожарна 

безопасност”; 

11) Съдейства на Ръководителя на екипа за воденето на дневника с ежедневно 

записване на всички събития, отнасящи се до администрирането на Договорите, указания и 

заповеди към Изпълнителите на СМР и всякаква друга информация, която може да бъде 

полезна за отговори на запитвания и/или разрешаване на спорове, възникващи 

впоследствие във връзка с извършването на Работите; 

12) Участва в редовните срещи (минимум 1 среща седмично) на обекта с 

Изпълнителите на СМР, за обсъждане на въпроси и проблеми, касаещи напредъка, и 

изготвя протоколи/записи от такива срещи и съответно уведомява Възложителя; 

13) Участва в седмичните срещи на екипа на Консултанта за отчитане на резултатите от 
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дейността си и докладване на изпълненото през изминалата седмица, както и на 

предстоящото за изпълнение през предстоящата; 

14) Съдейства на Ръководителя на екипа по отношение координацията на въвеждане в 

експлоатация на строежа; 

15)  Участие в изготвяне на оценка за съответствие за преработка на инвестиционния 

проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ по част “Пожарна безопасност” при необходимост; 

16) Заверка по установения ред на екзекутивната документация касаеща част “Пожарна 

безопасност”; 

17) Консултира и съдейства на клиента за подсигуряване на необходимите становища и 

договори за присъединяване, свързани с част “Пожарна безопасност”; 

18) Участие в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на 

Окончателния доклад за годността на строежа, за въвеждането му в експлоатация; 

19) Участие в изготвяне на Техническия паспорт на строежа; 

20)  Участие в изпълнение на задълженията на Консултанта по време на гаранционния 

период при необходимост; 

21) Изпълнява и други задачи възложени от Ръководителя на екипа във връзка са 

реализацията на строежа и експертната си специалност. 

ЕКСПЕРТ „КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ“ 

Подчинен на Ръководителя на екипа. 

1) Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд; 

2) Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност 

съгласно ЗЗБУТ при: 

• Вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 

последователно извършване на етапите и видовете СМР; 

• Оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете 

СМР; 

3) Координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ и на Плана за безопасност и 

здраве; 

4) Организира съвместната работа между Строителите, в т.ч. подизпълнителите и 

включилите се впоследствие в работата Строители, на една и съща строителна площадка, 

осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на 

работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при 

необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова 

дейност; 

5) Координира контрола по правилното извършване на СМР; 

6) Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяване на строителството; 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

327 

 

7) По указания на Ръководителя на екипа присъства на заседания между участниците в 

инвестиционния процес като взима отношение по въпроси касаещи част “План за 

безопасност и здраве”; 

8) Съдейства на Ръководителя на екипа за информиране Възложителя за хода на 

строителството и изпълнението на дейностите на Консултанта, ресурсното обезпечаване, 

допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания, по 

въпросите касаещи част “План за безопасност и здраве”; 

9) Съдейства на Ръководителя на екипа за воденето на дневника с ежедневно 

записване на всички събития, отнасящи се до администрирането на Договорите, указания и 

заповеди към Изпълнителите на СМР и всякаква друга информация, която може да бъде 

полезна за отговори на запитвания и/или разрешаване на спорове, възникващи 

впоследствие във връзка с извършването на Работите; 

10) Участва в редовните срещи (минимум 1 среща седмично) на обекта с 

Изпълнителите на СМР, за обсъждане на въпроси и проблеми, касаещи напредъка, и 

изготвя протоколи/записи от такива срещи и съответно уведомява Възложителя; 

11) Участва в седмичните срещи на екипа на Консултанта за отчитане на резултатите от 

дейността си и докладване на изпълненото през изминалата седмица, както и на 

предстоящото за изпълнение през предстоящата; 

12) Съдейства на Ръководителя на екипа по отношение координацията на въвеждане в 

експлоатация на строежа; 

13) Участие в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на Окончателен 

доклад за годността на строежа, за въвеждането му в експлоатация; 

14) Участие в изпълнение на задълженията на Консултанта по време на гаранционния 

период при необходимост; 

15) Изпълнява и други задачи възложени от Ръководителя на екипа във връзка са 

реализацията на строежа и експертната си специалност. 

ЕКСПЕРТ „ПУСО” 

 Подчинен на Ръководителя на екипа. 

1) Осъществяване цялостен контрол при изпълнението на част“ПУСО”; 

2) По указания на Ръководителя на екипа присъства на заседания между участниците в 

инвестиционния процес като взима отношение по въпроси касаещи част “ПУСО”; 

3) Съдейства на Ръководителя на екипа за информиране Възложителя за хода на 

строителството и изпълнението на дейностите на Консултанта, ресурсното обезпечаване, 

допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореждания, по 

въпросите касаещи част “ПУСО”; 

4) Съдейства по отношение на част “ПУСО”, на Ръководителя на екипа във връзка със 

задължението на Консултанта за изготвяне на писменни констатации, които да бъдат 

представени на Възложителя в случай на необходимост от променни във видовете работи 
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на съответния обект, във връзка с обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени по 

време на процеса на проектиране; 

5) Участва в редовните срещи (минимум 1 среща седмично) на обекта с 

Изпълнителите на СМР, за обсъждане на въпроси и проблеми, касаещи напредъка, и 

изготвя протоколи/записи от такива срещи и съответно уведомява Възложителя; 

6) Участва в седмичните срещи на екипа на Консултанта за отчитане на резултатите от 

дейността си и докладване на изпълненото през изминалата седмица, както и на 

предстоящото за изпълнение през предстоящата; 

7) Съдейства на Ръководителя на екипа по отношение координацията на въвеждане в 

експлоатация на строежа; 

8) Участие в изготвяне на оценка за съответствие за преработка на инвестиционния 

проект по смисъла на чл. 154 от ЗУТ при необходимост; 

9) Заверка по установения ред на екзекутивната документация; 

10) Съдейства на Ръководителя на екипа по отношение координацията на въвеждане в 

експлоатация на строежа; 

11) Участие в окомплектоването на досието на строежа и в изготвянето на Окончателен 

доклад за годността на строежа, за въвеждането му в експлоатация; 

12) Изпълнява и други задачи възложени от Ръководителя на екипа във връзка са 

реализацията на строежа и експертната си специалност. 

3.4. Организация на дейностите по наблюдение на напредъка 

Консултантът ще информира Възложителя за хода на работите, за напредъка, за настъпили 

проблеми и ще дава предложения за тяхното отстраняване, съгласно изискванията на 

Възложителя в указанията за участие, посредством периодичните доклади, редовните 

оперативки, месечни срещи или други такива по конкретни въпроси. 

Отчитането на напредъка ще се осъществява посредством: 

• Наблюдение изпълнението на линейния график представен от изпълнителите по 

договорите за строителство; 

• Наблюдение на качеството на работите, на мерките за безопасност и здраве по 

време на работа, обезпечаването и доставката на материали, съоръжения и технологично 

оборудване, мобилизацията на персонал, механизация и други ресурси, администриране на 

исканията за смяна на доставчици, както и контрол на мерките по опазването на околната 

среда; 

• Преглед на актуализациите на линейния график. Прегледа ще бъде съпроводен от 

проверка от страна на екипа на Консултанта на следните моменти: 

- Обхванати ли са всички дейности включени в договорите и приложенията към тях, 

което да улесни контрола по напредъка и нуждата от налагане на неустойки за 

несъответстваща мобилизация на строителна механизация и ресурси на 

изпълнителите; 
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- Последователността на дейностите по строителство логична и реалистична ли е; 

- Адекватно ли е времевото разпределение за отделните видове дейности. 

• Проследяване напредъка на работите и своевременно информиране на Възложителя 

за възможни проблеми, които могат да окажат влияние върху постигането на целите на 

проекта, както и предложения за конкретни мерки за преодоляване на закъсненията. 

При отчитане на напредъка по договорите за строителство, Консултантът основно ще се 

базира на представените от Изпълнителя графици. 

Извършване на проверка 

Консултантът ще използва следните процеси за управление на графика и отчитане на 

напредъка: 

• Актуализиране на графика с текуща информация – предвижда се такива 

прегледи да се извършват веднъж на две седмици. Ежемесечният период е твърде дълъг. 

При прегледа на графика екипа на Консултанта ще събере информация за текущото 

състояние на всяка дейност и ще актуализира графика за да се отразят дейностите, които са 

приключили в рамките на предходния период; 

• Ревизиране на графика- след актуализиране на графика, така че да отразява 

реалното състояние, ще се ревизира графика за да се прецени дали проектът може да се 

изпълни в рамките на първоначално предвидената продължителност.  

• Преглед на изпълнението на графика - екипа на Консултанта ще установи дали 

има дейности, които трябва да са изпълнени, но не са. При положение, че има дейности, 

които закъсняват, същите ще бъдат обсъдени със съответния Изпълнител за да се 

установят причините за закъснението.  

• Търсене на други признаци за възможни проблеми - след преработване на 

графика, ще се прецени дали се очертава закъснение в крайния срок. Освен крайния срок е 

възможно да има и други признаци за възможни проблеми: 

• Определяне на критичния път на проекта - Критичният път е последователност 

от дейностите, които трябва да се изпълнят навреме, за да може целия проект да се 

изпълни в предвидения срок. Ако има изоставане от крайния срок, това означава, че най-

малко една дейност от критичния път не е изпълнена на време. От изключителна важност е 

да се определи критичния път, за да се знае върху кои дейности да се въздейства, ако някои 

от проектите за строителство и инженеринг закъснява с изпълнението. Разпределянето на 

допълнителни ресурси следва да се приложи върху дейности от критичния път с цел 

наваксване на закъснението.  

•  Съобщаване на всякакви рискове свързани с графика - Това ще се извърши с 

цел предприемане на действия, които да върнат проекта в рамките на планирания график.  

Цели на наблюдението на напредъка: 
• Чрез текущо и систематично набиране и анализ на информация да се 
подпомогне управлението, контролът и взимането на адекватни решения за 
осигуряване на навременното изпълнение на дейностите по проекта; 
• Навременно идентифициране на възможни проблеми и предприемане на 
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съответни корективни действия; 
• Оценка дали планираните дейности водят до постигане на заложените 
резултати и цели на проекта; 
• Планиране на предстоящи дейности. 
Наблюдението на напредъка ще акцентира върху: 
• Разпределението на наличните ресурси на Изпълнителите на СМР и 
съответствието им със заложеното в одобрения график за изпълнение на СМР; 
• Спазването от Изпълнителя на заложените в графика срокове за отделните 
дейности; 
• Възникването на непредвидени обстоятелства; 
• Внасяне на своевременни корекции и промени в графика, така че работите 
да бъдат завършени в рамките на договорните срокове. 
Организацията на дейностите по наблюдение на напредъка от страна на Консултанта 
ще се изразяват в: 
• Ревизиране на графика; 

• Преглед на изпълнението на графика; 

• Изискване за актуализиране на графика за изпълнение на строежа с текуща 

информация; 

• Търсене на други признаци за възможни проблеми; 

• Определяне на критичния път на проекта; 

• Проверка на цялостното състояние на проекта при завършване на отделните етапи 

от строителството; 

• Проверка на изготвената от Изпълнителите по договорите за СМР строителна 

документация; 

• Съобщаване на всякакви рискове свързани с графика. 

Дейности, чрез които ще се постигне координация в процеса на наблюдението на 

напредъка 

Инспекции: 

• Редовни (ежедневни) инспекции, съгласно графика за ангажираност на експертите 

от екипа разработен в съответствие с графика за изпълнение на СМР, от експертите на 

Консултанта с цел установяване на действителния напредък на работите и: 

- Дали планираните от Изпълнителя в графика за изпълнение на СМР ресурси 

съответстват на осигурените такива; 

- Дали изпълнението на работите съответства на заложеното в графика за изпълнение 

на СМР; 

- Дали са възникнали непредвидени обстоятелства свързани с изпълнението на 

работите по Договора. 

Дневник за напредъка на Работите - ежедневно попълване от страна на Консултанта 

Ръководителят на екипа подпомаган от експертите ще води дневник с ежедневно записване 

на всички събития, отнасящи се до: 

• Администрирането на Договорите; 
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• Указания и заповеди към Изпълнителите на СМР; 

• Друга информация, която може да бъде полезна за отговори на запитвания и/или 

разрешаване на спорове, възникващи впоследствие във връзка с извършването на Работите. 

Дневник за напредъка на Работите ще се води за всеки обект попадащ в настоящата 

поръчка. Формата на Дневника за напредък на работите ще бъде съгласувана с 

Възложителя преди започване на работите. 

Срещи: 

• Седмични срещи на екипа на Консултанта 

На тези срещи експертите от екипа ще представят отчети за изпълнените от тях задачи, 

като ще представят информация за всеки ден от седмицата, през който са били ангажирани 

по настоящата поръчка, относно: 

Изпълнени СМР по видове и количества - за които е упражнен строителен надзор по 

съответната проектна част отговаряща на специалността на конкретния експерт - 

съответствието им с инвестиционния проект и нормативната база, правилност на 

технологичното изпълнение на СМР, съобразно нормативните изисквания от действащото 

законодателство; 

- Спазване на графика за изпълнение на СМР; 

- Съставени актове и протоколи по Наредба № 3; 

- Спазени здравословни и безопасни условия на труд; 

- Спазени изисквания за опазване на околната среда; 

- Информация за Материалите: доставки, съхранение, влагане в строежа; 

- Присъствие на авторски надзор; 

- Вписвания в Заповедната книга. 

• Срещи на обекта 

Консултанта ще свиква редовни срещи (минимум 1 среща седмично) на обектите с 

Изпълнителите на СМР, за обсъждане на въпроси и проблеми, касаещи напредъка. 

На срещите от Изпълнителят ще бъде изисквано да представи в резюме информация за: 

- Изпълнените СМР, спазване графика за изпълнение на СМР, осъществени доставки на 

материали, условия по ЗБУТ, опазване на околна среда, присъствие на авторски надзор 

през предходната седмица; 

- Предвидено за изпълнение през предстоящата седмица. 

Консултанта ще изготвя протоколи от тези срещи, които ще разпространява до страните 

участващи в тях. 

Възложителят ще бъде информиран за провеждането на срещите поне 3 дни 

предварително, като при желание от негова страна може да присъства. 

• Срещи за напредъка на работите - месечни, а при необходимост и извънредни 

Възложителят ще бъде канен да присъства на всяка една от тези срещи. Консултантът ще 

изготвя протоколите и всякакви други записки. Датите за предстоящите срещи ще бъдат 

съобщавани на Възложителя и Изпълнителя най-късно 5 работни дни предварително, като 

ще им се изпраща и дневен ред. Ще бъде изготвен присъствен списък и заседанията ще 

бъдат записвани с цел изготвяне на максимално подробни и точни протоколи от срещите. 

По време на провеждането Консултантът ще участва активно от позицията на заложените 
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му задължения и наличните компетенции и експертиза, като представя професионална 

гледна точка, участва в дискусиите и дава препоръки към изпълнителите по договорите за 

строителство. Консултантът ще представя на тези срещи и становището/коментарите си по 

докладите за напредъка на изпълнителите на СМР. В срок от 5 работни дни след всяка от 

срещите, Консултантът ще изготви и изпрати по електронна поща за съгласуване протокол 

от нея на Възложителя и Изпълнителя. Ако в рамките на 5 работни дни не получи 

коментари или забележки, се счита, че протоколът е одобрен и Консултантът ще го 

изпрати с официално писмо на страните за подпис. 

Редовните месечни срещи за напредъка позволяват да се предвиждат и 

предотвратяват проблеми и закъснения. Консултантът ще свиква и ръководи месечните 

срещи за наблюдение напредъка на строителните работи. Тези срещи ще бъдат и средство 

за установяване на закъснения от общия график и преглед на предложените от 

Изпълнителя мерки за преодоляването им. На месечните срещи ще присъства 

Консултантът заедно с представители на Възложителя, Изпълнителите по договорите за 

строителство и други ангажирани страни. Преди тези срещи отчетите на Изпълнителя ще 

се разпространяват сред участниците. Дневният ред на месечните срещи ще включва: 

- Въпроси от предходна среща; 

- Напредък на работите; 

- Коментар на Консултанта по напредъка, включително възможни закъснения; 

- Качество на извършените работи; 

- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд; 

- Опазване на околната среда; 

- Подписани протоколи за приемане на изпълнените СМР, изготвени от Изпълнителите на 

СМР /бивш акт образец № 19/; 

- Други; 

- Следваща среща. 

Мерките, възложени на Изпълнителя на договора за строителство с протокола от срещите 

на обекта, ще се считат за инструкции по договора. Протоколите от срещите ще се 

разпространяват до 5 дни след приключване на срещата. 

• Консултантът присъства на всички заседания между участниците в 

строителния процес, независимо по чие искане или работен план-график се 

провеждат 

Консултантът ще присъства на всички заседания между участниците в строителния 

процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат. 

На всяка среща Консултантът ще докладва за: 

- Основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е 

упражнен текущ строителен надзор по строителството; 

- Съставените документи (актове); 

- Възникнали проблеми (ако има такива); 

- Необходимите мерки за решаването на възникналите проблеми. 

Доклади: 

• Периодични доклади до Възложителя 
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Всеки периодичен доклад за напредъка ще включва: 

- Информация за изпълнение на договорите за СМР: 

- Напредък на строителството спрямо графика по седмици, ключови дейности през 

периода и очаквани ключови дейности през следващия период, анализ на 

отклоненията, вкл. потенциални последствия за графика и бюджета; 

- Предадени от Строителя или проектантите чертежи; 

- Информация за подписани на протоколи за приемане на изпълнените; 

- Информация за възникнали през периода проблеми и предварителен анализ на 

потенциалните последствия и прилагане на превантивни мерки; 

- Предложени през периода промени с обосновка за всеки конкретен 

случай; 

- Резюме на важни срещи, протоколи и кореспонденция, за които следва да се обърне 

внимание на Възложителя. 

- Информация за Изпълнение на Договора на Консултанта: 

- Напредък на проекта през отчетния период; 

- Ключови експерти и други специалисти ангажирани през периода; 

- Проблеми при изпълнение на договора и предложения за решаването им; 

- Друга информация, която може да бъде изискана от Възложителя. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

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

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

възложителя. 

Участникът е представил предвижданията си за система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка, в следния обхват: Техническото предложение на участника 

включва изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, 

съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание 

(самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните 

дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от 

периода за изпълнение на строителния надзор с посочване на концепция за организация на 

експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на договора.  

Участникът е представил подробно описание на своята визия за изпълнение на поръчката, 

като е направил подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката, както 

и на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, е в 

съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност 

съгласно техническото задание и приложенията към тях, по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите. Предложената Организация 

за изпълнение обосновават сроковете за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 
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поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.  

Техническото предложение отговаря на посочените от възложителя конфигурации от 

компоненти, подлежащи на оценка съгласно утвърдената методика за оценка на офертите.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

участникът е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и е предложил ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумна степен на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

2.4. Обособена позиция № 4:  

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

2.4.1. "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

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 № 2, в което са описани 

предвижданията на участника за предложената система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

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

труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

ЦЯЛОСТНА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА 

А. Описание на дейностите, които ще бъдат изпълнени и на документацията, която ще 
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бъде изготвена; Последователност на изпълнение на дейностите 

I. Представяне на участника 

II. Предложение за дейностите във връзка с упражняване на строителен надзор по 

време на строителството 

Описани са изискуемите като минимум дейности на строителния надзор при изпълнението 

на настоящата поръчка - Съгласно изискванията на възложителя, както следва: 

1. Предоставя услугите и изпълнява задълженията си в уговорените срокове и 

качествено, като упражнява строителен надзор по смисъла на чл.166, ал.1 от Закона за 

устройство на територията за строежа/обекта в съответствие с одобрените за него 

инвестиционни проекти, техническите спецификации, техническата оферта, договора за 

извършването на строителството и останалите изисквания за изпълнение на договора за 

обществената поръчка и въвеждане на обекта в експлоатация чрез квалифицирани 

специалисти, определени за надзор по съответните проектни части, ис; доказан 

професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на 

дейностите по упражняване на строителен надзор. 

2. Осигурява необходимата организация за ефективна надзорна дейност и 

комуникацията в и на своя екип. 

3. Подава искане в съответната администрация (общинската администрация) в 7- 

дневен срок преди датата за съставянето на протокола откриването на строителната 

площадка и определянето на строителната линия и ниво. 

4. Присъства и участва при откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво. 

5. Съхранява препис от протокола за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво. 

6. Осигурява присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части. 

7. Присъства на всички заседания/срещи между участниците в строителния процес, 

независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва 

за основните дейности (видове работи) от строежа, за които до този момент е упражнен 

текущ строителен надзор по строителството, съставените документи (актове), както и за 

възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им. 

8. При достигане на проектните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било за сгради 

(съответно при ниво изкоп, преди засипване на новоизградени или преустроени подземни 

проводи и съоръжения и за заснемане в специализираните карти и регистри, проектна 

нивелета с възстановена или изпълнена настилка) преди да разреши изпълнението на 

следващите ги строителни и монтажни работи извършва проверка и установява 

съответствието на строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за строеж 

и протокола за определяне на строителна линия и ниво, като при ниво изкоп е 

задължително присъствието на извършилия геоложкото проучване инженер-геолог и 
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проектанта на констр. част. 

9. Отразява резултата от извършената проверка при достигане на контролираните нива 

в протокола за определяне на строителна линия и ниво, включително отбелязва, че 

подземните проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в специализираните 

карти и регистри, и в тридневен срок изпраща заверено копне от протокола на съответната 

администрация (общината). 

10. В тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по 

фундаментите на строежа отправя искане до съответната администрация (общинската 

администрация) длъжностно лице в състава й да извърши проверка за установяване 

съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният  

устройствен план е приложен по отношение на застрояването. 

11. В случай че при проверката на достигнатите проектни нива се установят 

съществени отклонения от строителните книжа, спира строителството със заповед, която 

вписва в заповедната книга на строежа, и съставя протокол за установените отклонения, 

който в тридневен срок изпраща в регионалната дирекция за национален строителен 

контрол. 

12. Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 

оценка на строежа, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, 

съгласно действащото законодателство, в това число Закона за устройство на територията 

и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, за 

които актове и протоколи е оправомощен да бъде съставител и/или лице, извършило 

проверка, и/или лице, в присъствието на което е съставен документът. 

За всяка от горепосочените дейности участникът е изложил предвиждания за начина 

на изпълнение, техническа обезпеченост и ангажирани експерти. 

В табличен вид участникът е посочил актовете и протоколите, които се съставят от 

участниците в строителството, като за всеки от тях се посочват дейностите по съставяне и 

оформяне на съответния документ – дейности и ангажирани лица. 

Описани са актовете и протоколите, които ще се съставят при изпълнение на настоящата 

поръчка, включително: - В началото на строителството; За част “Пътна ”; За пътни 

съоръжения и принадлежности; За СМР по част Техническа инфраструктура (ВиК, Ел, 

Комуникации, др.); В случай на Форсмажорни обстоятелства, налагащи спиране на 

строежа: 

13. Проверява и подписва всички актове обр. 19 и сметки обр. 22, включително и 

всичко актове и протоколи, които подлежат на подписване съгласно договора за 

строителството на обекта. 

14. Съгласува с възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване 

на работи, водещи до промяна в количествено-стойностната сметка. 
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15. Контролира съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с 

одобрените строителни книжа и количествена сметка и следи за хода на изпълнение на 

строителството съгласно графика на строителя, като при установяване на забава - определя 

конкретни мерки за преодоляването й. 

16. Контролира чрез необходимите проверки и измервания реално извършените видове 

и количества строителни работи, които на съответния етап от изпълнение на 

инвестиционните проекти се удостоверяват от строителя с акт. След извършените 

проверки на място и установено съответствие подписва съответния акт.  

17. Упражнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на 

строителството в пълния обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

18. Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектантите, строители и възложителя 

възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството. 

19. Контролира качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с 

действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност. В 

тази точка участникът е разписал и предвижданията си за осъществяване на: - Качествен 

контрол, Времеви контрол, Контрол върху лабораторните и лабораторните тестове, 

Контрол на технологичната последователност на строителния процес, - както и на 

ритмичността на доставяне на строителните материали. 

20. Издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са 

задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. 

Възражения срещу тези предписания могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на 

Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството 

се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол 

издават задължителни указания. 

21. При нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява регионалната 

дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на 

нарушението. 

22. Осъществява проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни 

продукти с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 

169, ал. 1 от Закона за устройство на територията и съответствие с изискванията, 

определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02- 

20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на Република България. 

23. Извършва координация на строителния процес до въвеждането на строежа в 

експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на 
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изпълняваните строителни и монтажни работи с договора за изпълнение на 

строителството, както и други дейности - предмет на договори, имащи отношение към 

извършването на строителството на обекта. 

По отношение координация на строителния процес Консултантският екип ще 

изпълнява следните задължения: 

- Проверява спазването на общия график за реализация на Строежа; 

- Координира дейностите, правата и задълженията на различните участници в 

строителството в съответствие с общия график за изпълнение; 

- Актуализира и оптимизира общия график като може да изисква провеждането на 

извънредни седмични общи работни срещи с участниците в строителството за 

актуализация и оптимизация на организацията по изпълнение на Строежа; 

- Изготвя протоколи от работни срещи с участниците в строителството. 

- Изработва предварителен бюджет на база технически проект по окрупнени 

показатели; 

- Актуализира и оптимизира бюджета по предходната точка съобразно изпълнението 

на Строежа; 

- Изработва финансов план за изпълнение на Строежа, съобразен с Г рафика за 

изпълнение на СМР по Договора за строителство; 

- Контролира изпълнението на СМР, дава мотивирани писмени указания на 

Строителя, да забави началото или хода на изпълнение на СМР, както и да спре 

строителните дейности или част от тях за определен срок, за да бъдат осигурени 

оптимални условия за качественото изпълнение на Строежа; 

- След като предварително уведоми възложителя, консултантът изисква отстраняване 

в 3- дневен срок на служител или работник на изпълнителя по Договора за 

строителство, който се държи недисциплинирано, проявява некомпетентност или 

небрежност при изпълнение на задълженията си; 

- Съвместно с възложителя и изпълнителя по Договора за строителство, проверява и 

удостоверява в протокол възникването на непредвидени работи по Договора за 

строителство, който съдържа вида, обема, единичните цени и общата стойност на 

непредвидените работи; 

- Съгласува и предлага за окончателно одобрение от възложителя на /всички промени 

в технологично-строителната програма на изпълнителя по Договора за 

строитeлство,  

- Дава нареждания, след предварително съгласуване с възложителя, за преодоляване 

на закъснения в Г рафика за изпълнение на СМР; 

25. Участва след завършване на строежа заедно с възложителя, проектанта и строителя 

в съставянето на констативен акт, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен 

съобразно одобрения/те инвестиционен/ни проект/и, заверената екзекутивна 

документация, изискванията към строежите но чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на 

територията и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за 

успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се 

извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. 

26. Изготвя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички 
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писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното 

изпълнение и по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежа в 

срока съгласно договора за изпълнение в 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен носител и в 2 

(два) екземпляра на електронен носител; 
Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация. 
- Участникът е описал необходимото съдържание на окончателния доклад. 
27. Съставя в срока съгласно договора за изпълнение технически паспорт за строежа след 

завършване на строителството, преди издаване на разрешение за. ползване, при спазване на 

изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от 

министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

- Ще изготви технически паспорт за строежа, кото е описан обхват и съдържание на паспорта  

28. Извършва съвместно със строители необходимите действия за получаване на становища от 

специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на строежа и готовността 

му за въвеждане в експлоатация. 

29. Извършва от името на възложителя необходимите действия за въвеждане на обекта в 

експлоатация до получаване на разрешение за ползване. 
30. Контролира и носи отговорност за: - изброени са задълженията съгласно техническото 
задание 

- Законосъобразно започване на строежа 
- Съгласно чл. 157 ал.1 от ЗУТ за началото на строителството съобразно 

издаденото разрешение за строеж се счита деня на съставяне на Протокол обр. 2
а
 за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. След 

получаването на всички разрешителни писма и съгласувания, Строителният надзор на 

обекта открива строителната площадка - част I от обр. 2
а
. За определяне на строителна 

линия и ниво се съставя част II от обр. 2
а
: Протокол с означение на регулационните и 

нивелетните репери (чл.157, ал.2 от ЗУТ). 

- В зависимост от изискванията на разрешаващия орган и издаденото 

разрешение за строеж преди разписване на този Протокол се извършва: 

- - Предаване на одобрения проект, заедно с влязлото в сила Разрешение за строеж с 

протокол образец 1 от възложителя на строителя 

- -Комлектоване с изискващите се към строителната документация съгласувателни и 

разрешителни документи - за временни захранвания, за извозване на строителни отпадъци; 

- -Изготвяне на актуализиран ПБЗ от страна на изпълнителя и извършване оценка на 

риска за всички етапи на строителството; определяне на регулационен и нивелетен репер. 

- -Опис на състоянието на вече изпълнените СМР към момента на подновяване на 

строителството; налични материали, инвентар, съоръжения; работи, които подлежат на 

събаряне и/или ремонт ; други констатации и изисквания в тази връзка 

- -Контрол при извършване на проверки при достигане на контролираните нива - коти 

изкоп и коти терен, на изпълнените видове работи; 

- Препис от протокола- обр. 2а се съхранява при Възложителя и/или от лицето 

упражняващо Строителен надзор. 

- В рамките на 3-дневен срок от съставянето на Протокола за определяне на 

строителна линия и ниво, Строителен надзор заверява заповедната книга. В 7-дневен срок 

от заверката на заповедната книга, Ръководителят на екипа ще уведоми специализираните 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

340 

 

контролни органи и засегнатите експлоатационни дружества за заверената заповедна 

книга. 
Законосъобразно изпълнение и завършване на строежа 
- Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 
протоколите по време на строителството; 

- Контролът относно съставянето на актовете и протоколите по време на 

строителството трябва да бъде упражнен в няколко насоки- първо: по отношение на вида 

протокол образец и/или формуляр, в зависимост от изискванията на ЗУТ и на 

Оперативната програма; второ: относно последователността на съставяне, спрямо 

технологията на строителство; трето: относно приемане за плащане на СМР - обема и вида 

на приетите работи да е в съответствие с одобрените количествени сметки или критериите 

за допустимост на оперативната програма; относно изпълнението на предварително 

необходими фактори (напр. за подписване на даден протокол е необходимо наличие на 

документи, като застраховки, лицензи за професионална пригодност, разрешения, и др.); 

- Последователността в съставяне на изискващата се строителна документация за 

изпълнение на строежа по отношение на законосъобразното започване, протичане и 

завършване на строителния процес е представена в табличен вид, като за всеки етап е 

посочена дейността, лицето ангажирано с изпълнението и, правното основание и 

очаквания резултат. 

- Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 

225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3; 

- В случай , че се появят обстоятелства, попадащи в клаузите на чл.224(2) и 225(2) 

от ЗУТ, или друг вид нарушения на техническите правила, ще сезира своевременно 

съответно компетентното подразделение на Дирекцията за национален строителен 

контрол, за предприемане на законосъобразни действия. В случаи на нарушения на 

посочените от участникът изисквания, Консултантът незабавно спира строежа със 

заповед и уведомява писмено контролните органи за предприемане на последващи 

мерки по законосъобразност. 
- Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд в строителството. Задължение на Строителният надзор е да 
провери дали предприетите мерки от страна на Строителя, отговарят на нормативната база 
за противопожарна охрана. Всички нередности допуснати на обекта ще се записват в 
заповедната книга за отстраняване от страна на Строителя, като в същото време се 
уведомява и Възложителя.  
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 

- С цел намаляване на отрицателните последици от строителството и недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти, Строителят ще бъде задължен да предприеме следните 

мерки: 

- да осигури оросяване на всички строителни площадки и технологични 

пътища; 

- да създаде организация за контрол на складовете за съхраняване на 

горивните и смазочни материали и на техническото състояние на машинния 

парк като не се допускат аварийни разливи;  

- ІІІ. Осигуряване на качеството на работа на екипа за строителен надзор и на 

контрола на качеството на дейността му. 
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- Ефективен инструмент за изпълнението на тази цел е системата за 

управление на качеството в дружеството, която се базира на съвременните принципи на 

управление и изискванията на международните стандарти ISO серия 9000. 

- В “Пътинвест - инженеринг” АД от 2006 г. е внедрена и функционира 

Система за управление на качеството (СУК) в съответствие с изискванията на стандарт 

БДС EN ISO 9001. 

- Понастоящем се прилага Интегрирана система за управление (ИСУ), включваща 

освен СУК и Система за управление по околна среда (СУОС) и Система за управление по 

здраве и безопасност при работа (СУЗБР). 

- Наблюдението и контролът на услугите се извършва в съответствието с 

разработения от Отговорника по качество Наръчника на Интегрираната система за 

управление (ИСУ), Процедура по качеството - 2 (ПК 2) “Управление и контрол на 

услугите” и Процедура по качеството - 4 (ПК 4 ) “Управление на проекти”. 

- Ключовите дейности за услугата, подлежащи на наблюдение и контрол включват: 

определянето на параметрите на конкретната услуга (включвани в техническите 

предложения); подготовка на тръжните документи; договаряне; планиране на дейностите и 

реализиране в определените срокове; консултантски състав с техническата 

правоспособност; обучение запознаване и спазване на всички нормативни и други 

изисквания, съобразно динамиката на промените; отчитане на изпълнението, съставяне и 

поддържане на съответните залисии документи; изготвяне на комплексен доклад и на 

отделните му части (за ОСИП), изготвяне на/одит по пътна безопасност по етапи; 

изготвяне на окончателния доклад (за СН) след приключване / на строително-монтажните 

работи; 

- Контролът на услугите е вътрешен и външен. 
- Вътрешният контрол се изпълнява чрез: 
- - самоконтрол от изпълнителите на услугата (консултантите) при реализиране на 

определените им задължения, основаващ се на техния опит и професионализъм; 

- - системен контрол от Инженера/Ръководителя на екеп/Ръководителя обособено 

звено, Ръководителя направление, както и от ЗИД/ИД за изпълнението на договорените 

изисквания, при ключовите дейности и за цялостното реализиране на услугата. 

- Всяко длъжностно лице от по-високо йерархично ниво на управление проверява 

изпълненото преди него и подписва документите, което е гаранция за извършения контрол 

и доказателство за съответствието с изискванията. 

- Външният контрол на резултатите от извършените услуги се осъществява от 

останалите участници в строителството - клиент/ възложител, строител, проектант, както и 

от компетентните общински и държавни органи. 

- Критериите за контрола са съгласно длъжностните характеристики, 

изискванията на приложимите нормативни актове, договорите с 

възложителите и проектите (при СН), както и процедурите и инструкциите 

от СУК, вътрешнодружествените правила и документи. 

- Отговорните длъжностни лица от дружеството, осъществяващи наблюдение и 

контрол на ключовите процеси са отразени в “Спецификация за наблюдение и контрол” от 

разработената фирмена Система за управление на качеството. 
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- Системата за управление на качеството съдържа четири процедури по качеството 

(ПК): 

- ПК 1 - Процеси свързани с клиента; 

- ПК 2 - Управление и контрол на услугите; 

- ПК 3 - Спецификация на услугите; 

- ПК 4 - Управление на проекти. 

- Представено е описание на процедурите 
1. Планиране и подготовка за изпълнението на услугата за строителен 

надзор 

1.1 Планирането на услугата се извършва от Ръководител екип на база на 

разработен от Изпълнителя и съгласуван с консултанта и 

Възложителя график на изпълнение на СМР. При разработката на 

графика се взимат предвид изискванията на приложимите 

Нормативни документи, както и на договора, на конкретния 

инвестиционен проект и необходимия за изпълнението на строежа 

технологичен порядък. 

1.2 За всяка конкретна услуга (ако не са определени предварително) се 

определят (актуализират при необходимост): 
- - Ръководител екип на обекта и основният екип консултанти за изпълнението на СН, 
които са със съответната техническа правоспособност; 

- приложимите нормативни актове, с които екипът разполага за ползване; 
- необходимите допълнителни специалисти извън основния екип; 

- - необходимите технически средства, които се осигуряват за изпълнението на 

конкретния договор. 

1.3 Общото ръководство и контрол за изпълнение на конкретната 

услуга/договор се осъществява от Ръководител екип със съдействието 

на Ръководител звено, Ръководител направление и Координатор 

Северна/Южна България. Това са лицата, които имат пълномощията 

и носят отговорност за предоставяната услуга. 

1.4 При определяне на екипа за осъществяване на услугата основно се 

вземат предвид: видът, големината и сложността на строежа; 

предвидените видове работи и специалности за неговото изграждане; 

квалификацията, опитът и натовареността на консултантите 
2. Осъществяване на Строителния надзор 

2.1. Осъществяването на услугата е съгласно изискванията на ЗУТ, проекта за 

строежа, приложимите Нормативни документи и договора с възложителя. 

2.2. Изпълнението на отделните видове работи се документира е протоколи, 

актове и формуляри, дадени в “Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството и другите приложими 

нормативни документи”. 

2.3. Изпълнението на услугата по линия на СУК се контролира и документира 

непрекъснато от консултантите и Ръководител екип в дневници: Д - ПК 2-1 и Д - 
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ПК 2- 2. Дневникът Д - ПК 2-1 се попълва само в дни, когато на обекта се 

изпълнява даден вид СМР или се приемат строителни материали. В него се 

описват приетите СМР или материали, данни за климатичните условия, 

коментар по изпълнение графика на СМР, както и мерките за обезпечаване 

плана за безопасност и здраве. Този дневник се води за всички обекти без 

изключение, като във всички офиси записите за малки обекти се събират в 

дневник “Маловажни обекти”. 
Дневникът за извършената работа за деня Д - П К  2-2 се попълва всеки работен ден. 

2.4. В случаите, при упражняване на строителен надзор на големи 

инфраструктурни обекти със значителни по обем и видове СМР, изпълнението 

на работите се контролира и документира в съответствие с “Процедура за 

контрол и приемане на работите”, както според Наредба № 3 /31.07.2003г. на 

МРРБ, така и според правилата на FIDIC Условия на договор. Тя определя 

правилата, реда и създаването на документация за контрол и приемане на СМР 

до тяхното завършване. Процедурата се изготвя от Инженера по проекта. Тоест, 

при подобни обекти, вместо 2- та Дневника от т. 2.3 се прилага процедурата и 

документите към нея, включващи: 
- уведомление за работи; 
- обектово искане за приемане/изпълнение: (от строителя); 

- обектова инструкция ( на резидент инженера); 

- актове и протоколи по Наредба №3/31.07.2003; 

- регистър за актове и протоколи по време на строителството; 

- регистър за декларации за съответствие на вложените материали; 

- регистър за мостри по време на строителството; 

- регистър за проби по време на строителството; 
- - регистър за инспекции по време на строителството. 
- Този начин на водене на документацията по ПК 2 се прилага при строежа на 

автомагистрали, пътища I, II и III клас от РПМ, и други по- големи обекти (пречиствателни 

станции, депа за отпадъци, брегоукрепвания и т.н.), договорите за които се изпълняват 

освен според Българското законодателство и според FID 1C Условия на договор. 

2.5. Изпълнението на Строителния надзор се счита за завършено с Разрешение за 

ползване/Сертификат за съществено завършване. Отговорността на дружеството към 

Възложителя приключва след изтичане на последния гаранционен срок по договора за 

строителство. 

3. Потвърждаване на процесите при изпълнение на Строителен надзор. 

3.1. Потвърждаване на процесите за изпълнение на услугите се извършва от Изп. 

директор с подписването на тръжните документи и на всеки договор, както и с 

приемане на документите от изпълнената услуга от възложителя, компетентните 

общински и държавни органи и получаване на разрешение за ползване на готовия 

строеж. 

3.2. При приемане на извършени видове СМР, консултантите на дружеството участват 

в контрола, наблюдението и измерването заедно с останалите участници в 

строителството, на база на което те (консултантите) изготвят и подписват съответни 
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актове и протоколи. 

3.3. При липса на определени документи и измервания, както и при съмнение за 

пълнотата и достоверността на налични такива, със заповед в Заповедната книга на 

обекта, консултантите изискват от строителя извършването на допълнителни 

измервания и изпитвания. Това е задължително за “специалните процеси” в 

строителството, като: бетонови работи, земни работи, заваръчни работи и други, 

което предварително се уточнява за конкретния обект. 

3.4. Консултантите контролират “специалните процеси” в строителството да се 

изпълняват от квалифициран персонал, обучен за всеки конкретен процес и 

притежаващ документ за това. 
- 4.Идентификация и проследимост на услугите 

4.1. Идентификацията на изпълняваните услуги се извършва с предвидените 

документи и записи, в които се посочва: наименованието на строежа, името на 

клиента/възложителя, наименованието на вида на услугата, име и фамилия на изпълнителя 

на услугата и датата на изпълнение. 
4.2. Досието на строежа се идентифицира с неговото наименование и името на 
клиента. 
4.3. Проследимост в дружеството се извършва при: 
- установени несъответствия в документите; неизпълнение на регламентирани 
изисквания в проекта, договора или нормативните актове;  рекламацииповтарящи се 
несъответствия при одити на СУК и в други случаи, с цел да се открият причините и се 
предприемат необходимите коригиращи и превантивни действия, съгласно ПИС 4 
(Процедура на Интегрираната система 4). 
- 5.Собственост на клиента 
5.1. Дружеството се грижи за всички форми на собственост на клиента (вкл. на строителя), 
докато се намират под негов контрол или се ползват от него. Това включва получаваните 
от клиентите/възложителите инвестиционни проекти (ИП),, други инвестиционни книжа, 
интелектуална собственост, лични данни и 
- 5.2 Получаването/предоставянето се документира с акт обр. 1 за ИП и разрешението за 

строеж или с други документи, определени в договора за услугата. 
6. Предпазване на документите в резултат от услугата 
7. Обслужване в гаранционния срок на строежа 
8. Контрол на услугите 
Описани са и процедурите по: - Процедура по приемане на Програмата за изпълнение; 
Процедура за законосъобразно започване на строителството; Процедура за контрол и 
приемане на СМР (строително монтажни работи); процедура за плащанията; Процедура за 
промени и корекции; Процедура за архивиране и разпространение на документи; 
Процедура за доклади; Процедура за въвеждане в експлоатация;  Процедура за приемане 
на изпитванията при завършване; Процедура за изпитания след завършване; Незавършени 
работи и дефекти; Планиране на качеството; План за осигуряване на качество на 
строителството Разработване на Система за управление на записите/документите; Текущо 
съхранение и архивиране на документите; Комплектуване и процедиране с документите, 
свързани с плащане; Комплектуване и процедиране с документите, свързани с предаване 
на Работите; Система за анализ и контрол на дейностите 
Предложение за организация и подход на изпълнение –  
І Строителен етап – представено е подробно описание на - Подготвителен етап; 
Мобилизации на екипа на Консултанта; Заверка на заповедната книга на строежа от 
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ДНСК; Етап на изпълнение на строежа; Упражняване на Строителен надзор в съответствие 
с изискванията на чл.168 от ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове.; 
Законосъобразното започване на строежа, в т.ч. отлагането координатно и по ниво на 
всички подобекти на терена; Изпълнение на строежа съобразно одобрения проект; 
описание на мерките за опазване на околната среда: Заключителен етап:- Съставяне на 
окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;Изготвяне на технически 
паспорт на строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 
г. Съдействие при извършване на геодезическо заснемане и осигуряване на удостоверение 
по чл.54а ЗКИР 
Предложение за разпределение на ресурсите и организация на екипа 
2 Ключови експерти  
3 Ръководител екип и Координатор по БЗ  
4 Инженер по част „Пътна“ в т.ч.ВОД, ПОД  
5 Инженер по материали и част „УО“ 
Инженер по част „Геодезия 
- В случай на нужда Консултантът има готовност да включи в изпълнението на 

поръчката и други допълнителни експерти, за изпълнение на възникнали дейности, 

свързани с целта на настоящата поръчка , но неупоменати в спецификацията на 

възложителя. 

2. Отделни задачи за всеки експерт, експертен профил; Разпределение на 

отговорностите и дейностите между експертите, задачи, експертен профил – 

участникът е преставил в табличен вид за всеки експерт Задачи и отговорности в 

различните етапи на изпълнение на строежа . 

Представена е и Схема на структура и организация на екипа 

3. Начини за осъществяване на комуникация е останалите участници в реализацията 

на проекта. Представена е Схема на структура и организация на строителния надзор и 
комуникационните му връзки. 
Отношения и взаимовръзки с останалите участници в строителния процес. 

6 Възложител 

- Освен в текстовете на ЗУТ - чл.157 до 171 от ЗУТ и подзаконовите му нормативи, 

отношенията Възложител - Консултант са уредени с договор, съставляващ част от 

документацията на настоящата поръчка. В договора са регламентирани периодиката, 

технологичната обвързаност, форматите на документи за изготвяне, документооборотът, 

участието на управляващият орган в процеса и задълженията на консултанта към него. 

- В предстоящото изпълнение на строителството, консултанта приема да изпълнява 

както контролна и експертна, така и медиаторна функция в защита на интересите на 

възложителя. 

- Взаимоотношенията на строителният надзор със строителя и проектанта не се 

основават на договори, а са на базата на нормативната уредба- Закона за устройство на 

територията и поднормативните актове към него. Описаните в настоящото техническо 

предложение дейности на строителния надзор са в пряка връзка и зависимост с 

отговорностите на строителя и проктанта. 

- Строител 

- Строителят е представляван на строителната площадка от назначеното от него лице, 

правоспособно да извършва техническо ръководство на строежите по реда на чл.163а-ал.1 
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от ЗУТ. Строителния надзор осъществява дейността си чрез контакт с него, като 

контролира спазването на всички отговорности по чл.163, ал.2 от ЗУТ. 

- С Проектант 

- Проектантът изпълнява задълженията си в съответствие с чл.162, ал.2 и 3 от ЗУТ. 

Той има право да упражнява авторски надзор по всички части на одобрения проект, и да 

вписва предписания по изпълнението му е заповедната книга. Заедно със Строителния 

надзор и Строителя, Проектанта разписва всички актове и протоколи по Наредба3/2003г.В 

случай на възникнал проблем по изпълнение на проекта, Строителният надзор сезира 

Проектанта, който преценява нуждата от промяна или ново проектно решение и вписва 

предписанията си в заповедната книга. 

- Заповедите в заповедната книга, представляват разпореждания от 

задължителен характер. Те се изпълняват незабавно след вписването им, или в указания 

срок. Наша утвърдена практика като Консултантът е да проверяваме и записваме в 

следваща нарочна заповед констатации по изпълнението. След изготвяне на екзекутивната 

документация, Строителният надзор сезира Проектанта да провери и завери същата. 

7 Съгласувателни контролни органи и организации 
- - РДНСК- за консултации по прилагане на ЗУТ и нормативната уредба, както и за 
други възникнали въпроси 
- Производители и доставчици на материали и оборудване 

- - Собственици на имоти- засегнати от изпълнението на строителството във 
връзка с възникнали непредвидени ситуации 
- - Районна инспекция по труда- при необходимост 
- - Органи на РИОСВ; Служба по пожарна безопасност и защита на населението; 
Електроразпределително дружество; „В и К” ЕООД.; др. предприятия, поддържащи 
мрежи и съоръжения, засегнати от проекта - за изходни проектни данни, 
предварителни договори, съгласувателни становища, екзекутивна документация и 
окончателни присъединителни договори 

Други участници 

- Строителният надзор ще поддържа пълна готовност във всеки момент от 

изпълнението на поръчката, по време на гаранционното обслужване, както и по време 

на периода на устойчивост на проекта по отношение на база данни, архив и 

документооборот, за да може да осигури оптимални условия за провеждане на одити и 

проверки. 
Система за координация и комуникация с възложителя и останалите участници в 

строителния процес 
Комуникация в подготвителния етап 
- За успешно изпълнение на описаните в техническата спецификация дейности на 

Консултанта, е необходимо да бъдат създадени и поддържани постоянни 

комуникационни канали с Възложителя, Изпълнителя и Проектанта. 

- Със сключването на договора, Консултантът установява контакт с всички 

участници по изпълнението на проекта, в т.ч. и с експлоатационни дружества, чийто 

мрежи се засягат от изпълнението на работите. 

- В подготвителния етап на разглеждат проекти за временна организация на движението на 

местата където строителната площадка засяга пътното движение. Институциите, 
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стопанисващи и управляващи пътищата се запознават с разработените проекти за 

временните организации на движение и съгласуват всички дейности, необходими за 

осъществяването им. Консултантът участва съвместно с Изпълнителя, собствениците на 

пътните мрежи и МВР - ПП в организираните за това срещи. Консултантът подпомага 

Изпълнителя да събере актуалната информация за засегнатите мрежи и начина на защита, 

изместване, реконструкция или изграждане. 
Комуникация в строителния етап 
- В етап изпълнение на строителството временната организация се въвежда в действие 

според утвърдения проект за нея от МВР - Пътна Полиция и Собственика на пътя. При 

въвеждането й се съставя протокол за действието й. Консултантът следва да бъде 

уведомен за това от Изпълнителя. Консултантът, както и собственика на пътя и МРВ-ПП 

ще бъдат информирани за всички проблеми породени от временните организации на 

движение и трафика на материали за обекта, и за начините за тяхното решение и 

предприетите действия за отсраняването им 

- На етап строителство след издаване на разрешението за строеж Изпълнителя 

уведомява писмено Консултантът и всяко засегнато експлоатационно дружество за 

графика за изпълнение на работите и датите за осигуряване на „прозорци“, в срок не по-

малък от 28 дни преди времето за изпълнението им. Преди започване на Работите 

Изпълнителя организира срещи с представители на различните експлоатационните 

дружества и Консултантът, на които се обсъждат всички въпроси свързани с 

изпълнението на тези работи. При необходимост се организират допълнителни такива 

срещи в процеса на изпълнение с участието на Изпълнителя, Проектанта, Консултанта и 

представители на експлоатационните дружества. 

- На всички етапи от изпълнение на проекта Строителният надзор ще присъства и 

взема участие в организираните периодични срещи, в който участват още представители 

на Възложителя, общините, администрациите и обществеността. На тези срещи се 

обсъждат всички възникнали в процеса на изпълнение на работите въпроси. 

Начини на комуникация с изпълнителите на договорите за строителство, 

възложителя и останалите заинтересовани страни 

- Осигуряването на посредничество с проектантите, обектовото ръководство на 

строежа, общински технически служби и държавните контролни органи, както и с 

провеждането на ежеседмични оперативки с всички страни, имащи отношение към 

подготовката и изпълнението на предвидените строителни работи - възложител, 

проектанти, представители на комуналните дружества, представители на 

обществеността, органи за контрол и проверка и други. 

- Ръководният състав ще отговаря за тази дейност. Изключително важно е 

структурата на изпълнение на проекта да се познава добре и да се спазят точно 

консултантските процедури, за да се отговори на потребностите на Възложителя. 

Ефективните комуникации ще са водещи при подхода и изпълнението на проекта. 

Комуникацията вътре в екипа, както и комуникацията с Възложителя и останалите 

заинтересовани страни е от съществено значение за осъществяване на безпроблемното 

изпълнение на проекта. 
Ще бъдат спазвани ясни линии на комуникация между всички участници. При 
необходимост Ръководителят на екипа има правомощия да привлича и други експерти от 
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общия списък на фирмата. 
Въпреки съществуването на подчиненост и необходимост от официален формат на 

комуникация, се насърчават експертите, както за постоянен контакт с ръководителите на 

проекта, така и помежду си. Това улеснява екипната работа и решаването в работен 

порядък на повечето въпроси. Държи се както на формалната, така и на неформалната 

комуникация с оглед своевременно и оперативно решаване на евентуални проблеми. 

Ще бъде създадена деловодна система, която ще регистрира всяка входяща и изходяща 

поща. Цялата кореспонденция ще се класифицира по подходящ начин. Кореспонденцията 

може да бъде във вид на писма, факсове, електронни съобщения. Когато е необходимо 

кореспонденцията на хартиен носител ще бъде сканирана за по-лесно разпространение 

между страните. За бързо решаване на евентуални възникнали въпроси Консултантът 

разчита по скоро на оперативното им решаване в работен порядък, отколкото на разменяне 

на кореспонденция. При изпълнението на проекта ще се разчита на постоянен контакт с 

Възложителя. По отношение на комуникацията се счита, че предлаганите седмични срещи 

между екипите на Възложителя, Изпълнителя и Консултанта също са от съществено 

значение. Въпреки че се разчита голяма част от проблемите да бъдат своевременно 

решавани в работен порядък, седмичните и месечни срещи са важни по отношение на 

обобщаването на информацията, колективното решаване на въпроси и избягването на 

допускане на грешки. Съставяните протоколи от работните месечни срещи ще бъдат 

изпращани на всички участници за съгласуване. 

С всички участници в строителния процс ще се осъществява постоянен двустранен 

обмен на информация чрез Ръководния състав и Ръководителя на екипа. Представената по-

долу схема на комуникация в екипа на консултанта ще осигури максимална сигурност, че 

необходимата информация ще достигне до заинтересованите страни и няма да се допуснат 

забавяния при изпълнението в следствие на закъснение или липса на информация. Също 

така ще бъде минимизирана възможността за настъпване на рисковете, свързани с не добра 

координация между заинтересованите страни и закъснения поради липса на информация. 
Мерки за вътрешен контрол 

- Вътрешният контрол се определя като цялостен процес, интегриран в дейността 

на Консултанта по ЗУТ, осъществяван от ръководството и от служителите на 

изпълняващата организация. Предназначението на вътрешния контрол е да предостави 

разумно ниво на увереност по отношение постигането на поставените цели. Адекватният и 

ефективен вътрешен контрол като непрекъснат процес, интегриран във всички дейности и 

процеси на фирмата, може да гарантира, че целите ще бъдат постигнати чрез: съответствие 

на законодателството; надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативна 

информация; икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите; опазване на 

активите и информацията. 

Основните компоненти на вътрешния контрол са пет - контролна среда, управление 

на риска, контролни дейности, информация и комуникация, и мониторинг. 

1. Основополагащият компонент на системите за вътрешен контрол е контролната 

среда. Тя определя климата във фирмата ни и влияе върху отношението както на 

ръководството, така и на служителите към вътрешния контрол. 

- Фирмата произвежда своя продукт в условията на ефективната контролна среда, 

създадена и поддържана от висшето ръководство на фирмата. 
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- Ефективната контролна среда се формира посредством налагане принципи на 

етичност и почтеност, компетентност и принадлежност на персонала; ориентиран към 

Възложителя стил на управление; мрежова организационна структура, осигуряваща 

разделение на отговорностите; йерархичност и ясни правила, права, задължения и нива на 

докладване; политиката на делегиране на правомощия и отговорности; политика на 

развитие на човешките ресурси чрез обучение и менторство, приемственост и 

взаимозаменяемост на експертите в екипа. 

2. Управлението на риска е вторият компонент на вътрешния контрол. 
То е свързано с идентифицирането, оценяването и контролирането на потенциалните 
събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигането на целите на 
проекта. Процесът по управление на риска включва следните етапи: - представени са 
схематично. 
3. Контролните дейности се прилагат във всички функции, процеси и на всички нива 

във фирмата. Те са ключов елемент от вътрешния контрол, тъй като са действия, които се 

извършват своевременно за създаването на необходимите условия за адекватно обхващане 

и намаляване въздействието на рисковете, и са регламентирани посредством съответните 

политики и процедури на Консултанта. 

Основните видове контролни механизми: 

- превантивни (изпреварващи) контроли- предназначени да попречат на възникването на 

нежелани събития; 

- разкриващи ( проследяващи) контроли- чрез които се установяват и проследяват 

възникнали вече нежелани събития; 

- коригиращи (последващи) контроли- предназначени за поправяне на последиците от 

настъпили нежелани събития. 

4. Информацията и комуникацията са четвъртият компонент на вътрешния 

контрол. За да може консултантът да извършва и контролира дейностите си, е 

жизненоважно наличието на ефективни и надеждни информационни и комуникационни 

системи. Ние имаме работещи системи за управление на качеството, които регулират 

именно йерархичната свързаност, хоризонталната и вертикална комуникация в 

консултантския ни екип, създаването и поддържането на архив от текущи записи, 

отчетност, др. 
5. Мониторинг- е последният компонент на вътрешния контрол 
- Схематично е представена система за многостепенен контрол.  

- Процесът на контрол и гарантиране на резултатите започва с инструктиране на 

експертния екип преди стартиране на работа от началото и по време на изпълнение на 

Договора. Това е ключова предпоставка за успешен край на дейностите.  

- Акцентът е върху супервизията и навременното изпълнение на дейностите и 

резултатите от работата на експертния екип, особено върху изготвените документи. 

Горната схема показва как черновите и крайните версии на докладите на Консултанта- 

строителен надзор , както и документите от други дейности, ще се обработват в рамките на 

вътрешната система на „Пътинвест- инженеринг”АД за осигуряване на качество преди 

тяхното предаване на Възложителя. На всяко ниво има ясно определен отговорен за 

качеството на продукта, който не преминава на следващото ниво, ако е отхвърлен на някой 

от етапите. 
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- Такава вътрешна тристепенна система за качество и контрол ще бъде прилагана при 

изпълнението на проекта. При тази процедура, Надзорният екип стриктно ще съблюдава 

навременното изпълнение на дейностите по Договора. 

Първо ниво на контрол: Общ преглед на пълнотата, яснотата и логичната структура на 

документите чрез попълване на Лист за проверка. При необходимост, последващи 

разяснения и допълнителна информация ще се изисква от ръководителя на обекта. 

- След това съответния документ ще се изпраща на Ръководителя на екипа заедно с 

Листа за проверка и допълнителни бележки. 
- Второ ниво на контрол: Регионалният координатор на фирмата или упълномощен 

от него експерт ще ревизира документите с цел осигуряване на качество по отношение на 
формата, стила, графиките и представянето. След постигане на необходимото качество, 
съответният документ се представя на Изпълнителния директор. 

- Трето ниво на контрол: Изпълнителният директор преглежда и подписва всички 

доклади преди тяхното представяне на Възложителя. В изключителни случаи, 

Изпълнителният директор може да реши да се консултира е независими експерти, за да 

осигури безпристрастно мнение или препоръка. 

- Правилата за осигуряване на качество са разработени и усъвършенствани в процеса 

на дългогодишният консултантски опит. Те целят постигане на необходимото качество на 

всички нива на изпълнение. Въпреки това, редица въпроси следва да бъдат отчетени, за да 

може управлението на проекта да постигне пълно съответствие е изискванията и 

очакванията на Възложителя. Тези въпроси могат да бъдат обобщени, както следва – 

представени таблично и подробно описани. 

- Предложените мерки за вътрешен контрол са насочени към дейности, които се 

считат за ключови и определящи при изпълнението на поръчката за упражняване на 

строителен надзор. Това са 

Дейност: Ще управлява и упражнява надзор на Договора за строителство с цел 

гарантиране на добро изпълнение на дейностите по него, изпълнение на всички 

задължения, залегнали или произтичащи от разпоредбите на Договора за строителство и 

договора за строително-надзорни услуги; 
Мярка 1 
Съдържание и обхват:Прилагането на ПК 2 - Управление и контрол на услугите и ПК4 
Управление на проекти от Наръчника на интегрираната система за управлението на 
качеството ще гарантира пълнота на процесите за изпълнение на договорените 
консултантски услуги - от планирането на дейностите, реализирането на междинните 
етапи, до издаването на заключителните документи; законосъобразност, удовлетворяване 
на изискванията на Възложителя. Също така с прилагане на процедурите се обезпечава 
постоянния контрол и измерване на консултантската услуга. Общото ръководство и 
контрол за изпълнение на конкретната услуга/договор се осъществява от Ръководител екип 
със съдействието на Ръководител звено, Ръководител направление и Координатор 
Северна/Южна България в структурата на „Пътинвест-инженеринг“АД.  
При все, че водеща роля има ПК2, трябва да се има впредвид комплексното действие и на 

другите процедури от наръчника, а именно ПК1 Процеси, сързани с клиента и ПКЗ 

Спецификация на услугите.  

Ангажирани лица, задължения: 
Ръководителят изяснява на експертите в екипа си механизма на работа на наръчник по 
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качество и процедурния наръчник на проекта, начина на ползването йм,.въвежда бланките 
и регистрите на процедурите и се грижи за правилното им водене. Всички експерти от 
екипа на консултанта ще ползват в работата си разработените правила, ще попълват 
одобрените формуляри и регистри. 
- Ръководителят на екипа е компетентен и отговорен за изготвяне на процедурния 

наръчник на проекта и свързаната с него документация, а Инженерът по част Пътна 

контролира, проверява и съдейства на Ръководителя. 

- По силата на ПК2 и ако Възложителят счете за необходимо, Ръководителят на екипа 

изготвя предварително набор от документи, който може да включва: 

- План за осигуряване на качеството; 

- План за управление на риска; 

- План за безопасност и здраве; 

- Процедурен наръчник 

- По - надолу са представени, в най - общ вид, какво съдържат тези планове. 

Планът за осигуряване на качеството включва: 

- Раздел 1 План за осигуряване на качеството на строителството 

- Раздел 2 Разпределение на дейности и отговорности на екипа по строителен надзор 

по време на гаранционния период на строежа  

- Планът за управление на риска включва: 

- Принципи при управление на риска ; 

- Цели на плана за управление на риска; 

- Роли и отговорности на участниците в процеса на управление на риска; 

- Описание на процеса по управление на риска; 

- Фактори на влияние върху процеса по управление на риска; 

- Етапи на процеса по управление на риска; 

- Документиране; 

- Рискове, които Консултанта счита за потенциално опасни; 

Планът за безопасност и здраве включва: 

I. Обща част. Законови и договорни основания за изпълнение на функциите на 

Координатора по безопасност и здраве и произтичащи от това отговорности 

II. Етапи на изпълнение на проекта. Взаимодействия между Стоителния надзор, 

Възложителя и Изпълнителя във връзка с изпълнение на Плана за безопасност и здраве. 

- Правила и мерки за безопасност; Процедура 3, Процедура за законосъобразно 

започване на строителството;Процедура 4, Процедура за контрол и приемане на работите 

(строително монтажни работи); Процедура 5, Процедура за плащанията; Процедура 6, 

Процедура за промени и корекции; Процедура 8, Процедура за архивиране и 

разпространение на документи; Процедура 9, Процедура за срещи; Процедура 10, 

Процедура за доклади; Процедура 11, Процедура за въвеждане в експлоатация; Процедура 

12, Процедура за приемане на изпитвания при завършване; Процедура 13, Процедура за 

изпитания след завършване; Процедура 14, Незавършени работи и дефекти; 

- При разработването на наръчника към настоящата поръчка, Консултантът- 

строителен надзор ще оптимизира приложимостта на процедурите и ще ги редуцира до 

колкото е необходимо. 

- Потвърждаване на процесите за изпълнение на услугите се извършва от 
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Изпълнителния директор с подписването на тръжните документи, на договор за 

консултантска услуга, както и с приемане на документите от компетентните общински и 

държавни органи и получаване на разрешение за ползване на готовия строеж. Тези 

подписи ще бъдат положени след като на всяка стъпка Ръководителя на екипа потвърди, че 

е спазен договорът за строителство и свързаните с него договори за услуги. Експертното 

участие на Изпълнителния директор е елемент от многостепенния вътрешен контрол във 

фирмата. 

Очаквани резултати върху качеството: 

- Изпълнени всички дейности по Договора за строителство и свързаните с него 

договори за услуги. 

Дейност: Ще извършва преглед и коментар по изготвяните от Изпълнителя документи, 

в къси срокове и така, че да не бъдат нарушени сроковете по Договора за строителство; 
Мярка 2 
Съдържание и обхват: 

- Предварителното познаване на проекта и условията на Договорите свързани с 

изпълнението на поръчката (за проектиране, строителство, надзор, управление на проекта) 

ще позволи на Консултанта-строителен надзор да оптимизира поставените срокове според 

възможностите. Кадровият подбор в екипа ни (дългогодишен опит на експерта, предвиден 

да изпълнява ръководни функции в екипа; опитни експерти по части, напасвани в работата 

при изпълнение на предишни поръчки) е предпоставка да се съкратят сроковете за 

извършване на преглед и коментар на изготвените от Изпълнителя документи 
Ангажирани лица, задължения: 

- Експертите по части извършват прегледа, на обща среща обсъждат констатациитеи 

предлагат становище на Ръководителя. Своевременно, той издава своят коментар за 

одобрение или отхвърляне. 

Дейност:Ще надзирава стойността, количеството и качеството на Работите, както и 

евентуални Промени на Изискванията на Възложителя или Работите; 
Мярка 3 
Съдържание и обхват: 

- В процедурния наръчник на проекта ще се разработят конкретно по условията на 

поръчката П4 Процедура за контрол и приемане на СМР, П5 Процедура за плащанията и 

П6 Процедура за промени и корекции. С прилагането на тези процедури ще се изпълнят 

така поставените цели, а именно: ще се осигури непрекъснат контрол на изпълнение и 

приемане на СМР, на сертифицирането на извършените работи, на разплащане в 

съответствие с графиците; ще се осигури компенсаторен механизъм при възникване на 

непредвидени работи или необходимост от корекция. 
Ангажирани лица, задължения: 

- Ръководителят и Инженерът по материали ще разработят бланките и ще поддържат 

регистрите на процедурите. Експертите по части ще попълват относимите бланки. 

Ръководителят ще ги проверява и сертифицира преди да ги заведе в регистрите. 
Очаквани резултати върху качеството: 
- Изпълнени и разплатени работи, Спазен времеви график и финансова рамка. 

ДейноспиЩе действа с цялата необходима грижа за защита на интересите на 

Възложителя; 
Мярка 4 
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Съдържание и обхват: 

- Обхватът на тази дейност предполага непрекъснато спазване на етичен и морален 

кодекс в работната среда, което ние винаги сме прилагали и ще прилагаме в 

консултантската ни практика. 
Ангажирани лица, задължения: 

- Изпълнителният директор на дружеството поставя в личните трудови договори на 

всеки участник от екипа етични клаузи, с които те се задължават в ежедневната си работа. 
Очаквани резултати върху качеството: 
- Защитени интереси на Възложителя 
Мярка 5 

- Съдържание и обхват: Основно задължение на екипа е да следи за точното 

изпълнение на Договора за строителство от страна на Изпълнителя. В тази връзка е 

длъжен незабавно да уведомява Възложителя, в случай че Изпълнителят не изпълнява 

някое от задълженията си по Договора за строителство, както и да предприема 

необходимите действия за коригиране на възникналата ситуация. Прилагането на 

ПК2Управление и контрол на услугите и ПК4 Управление на проекти от Наръчника на 

интергираната система за управление на качеството на дружеството ни, ще постави 

документооборота между Консултанта и Възложителя в среда на прозрачност и 

предвидимост. 
Ангажирани лица, задължения: 

- Ръководителят на екипа и Инженерът по част Пътна ще бъдат отговорни за 

прилагането на интегрираните ПК , както и прилагането на Процедурния наръчник на 

проекта. Конкретно към важните в тази дейност задачи, строителният надзор ще изготви 

и ще прилага в наръчника на проекта процедури както следва: 

- За да информира възможно най-пълно по отношение на изпълнението на Договора за 

строителство, особено що се отнася до въпроси, които могат да окажат влияние върху 

неговата стойност или напредък в реализацията- П4 Процедура за контрол и приемане 

на СМР и П6 Процедура за промени и корекции 

- За да уведомява незабавно Възложителя, в случай че Изпълнителят не изпълнява 

някое от задълженията си по Договора за строителство, както и да предприема 

необходимите действия за коригиране на възникналата ситуация- П6 Процедура за 

промени и корекции 
Очаквани резултати върху качеството: 

- Възложителят има навременна информация за напредъка, спазването на 

графиците и проектните стойности, възникнали проблеми и тяхното решение. 

Дейност: Ще консултира Възложителя по отношение на всички необходими мерки за 

преодоляване на спорни ситуации и постигане на целите на Договора за 

строителство; 
Мярка 6 
Съдържание и обхват: 
Защита интересите на Възложителя при спазване на действащото законодателство е 
приоритетна цел на дейността на Консултанта-строителен надзор. Механизмите, на които 
можем да се позовем в условията на настоящата поръчка са правомощията, които са 
дадени на Консултанта по силата на чл.168, ал.4 от ЗУТ.  
Ангажирани лица, задължения: 
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Ако установи неспазване на законодателството, на одобрения проект или друго 
несъответствие в хода на работата, Ръководителят на екипа спира строителството със 
заповед и издава предписание, което завежда като заповед в Заповедната книга на обекта. 
При подобни казуси Консултантът осигурява участието на правоспособен юрист с опит в 
областта на строителния надзор. Неговата екпертна оценка и предписание ще бъдат 
водещи. Очаквани резултати върху качеството:-Решение на възникнали правни казуси без 
завеждане на съдебна процедура 
Дейност: Ще оказва съдействие на Възложителя и/или Изпълнителя при изготвянето 

и/или получаването на всички необходими документи, свързани със строителството, в 

съответствие с приложимото българско законодателство по време на реализацията и 

при финализирането на проекта. 

Мярка 7 

Съдържание и обхват: 

- За подобряване практическото изпълнение на дейността, ще съставим 

предварително конкретен списък е документи, които кореспондират на одобрената Работна 

програма на изпълнителя и ще бъдат съобразени с Изискванията на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020. Четени заедно списъкът и графикът за изпълнение на СМР, 

ще ни дават информацията за изискуемите документи по вид и по време. Така освен за 

контрол, тази информация може да ни послужи и за предварителни/ подготвителни 

действия свързани с тези документи. 

Ангажирани лица, задължения: 

След като одобри Работната програма на Изпълнителя, Ръководителя на екипа за 

строителен надзор, ще опише в подробност изискуемите документи  

Мярка 9 

Съдържание и обхват: 

- Ролята на Консултанта при извършване на контрол на технологичното оборудване и 

основни материали за изпълнение на поръчката е да свидетелства и потвърди използването 

им (влагането им в строежа), като целта е да се докаже, че мострите и пробите показват 

съответствие на Материалите, изделията и технологиите с изискванията на Договора. 

Ангажирани лица, задължения: 

- Ръководителят ще извърши предварителен одит на плана за качество на 

строителството на Изпълнителя, ще следи спазването му и когато счете за нужно ще 

изисква повторение на изпитване или извършване на допълнително такова. Ако 

Ръководителя на екипа или Инженерът по материали са неудовлетворени от получените 

резултати ще се възползват от правото си да провеждат собствено вземане на проби и 

изпитване за сметка на Изпълнителя. Ако резултатите от изпитването или проверката са 

незадоволителни, Ръководителя/Инженера по материали ще отхвърли съответните 

дефектни Материали или Работи. 

Очаквани резултати върху качеството: 
Провеждане на всички необходими проби съгласно Плана за управление на качеството. 
Мярка 10 
Съдържание и обхват:  

- Прилагането на П 11 - Процедура за въвеждане в екплоатация от процедурният 

наръчник на проекта ще гарантира законосъобразност, удовлетворяване на 

изискванията,пълнота на процеса. Тъй като всички регистри и бланки на процедурата се 
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управляват от Ръководителя на екипа, по този начин се обезпечава и неговата 

информираност за цялостното развитие на поръчката. 

- Ангажирани лица, задължения: Ръководителят на екипа и Инженерът по материали 

въвеждат в обръщение формулярите и регистрите на процедурата и се грижат за тяхното 

правилно водене. 

Очаквани резултати върху качеството: 

Навременно изготвен и отговарящ на изискванията Технически паспорт за строежа. 

Дейност: Консултантът ще събере и подготви цялата документация, необходима за 

издаването на следните актове, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството: 

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа от 

Възложителя; 

- Протокол за установяване годността за ползване на строежа и 

- Разрешение за ползване/ Удостоверение за въвеждане в експлоатация. 

Мярка 11 

Съдържание и обхват: 

- Прилагането на П 8 - Процедура за архивиране и разпространение на документи от 

процедурният наръчник на проекта дава възможност за обобщаване на строителната 

документация и прилагане на интегрален подход при съставянето на тези актове и 

протоколи по Наредба №3/2003 г. Част от процедурата представяват водените от 

Консултанта регистри и попълваните бланки от участницте в процеса. Регистърът за 

актове и протоколи по време на строителството е един от единадесетте регистъра в 

процедурата по качество. С прилагането й се гарантира законосъобразност, 

удовлетворяване на изискванията, пълнота на процеса. Тъй като всички регистри и бланки 

на процедурата се управляват от Ръководителя на екипа, по този начин се обезпечава и 

неговата информираност за цялостното развитие на поръчката. 

Ангажирани лица, задължения: 

- Ръководителят на екипа и Инженерът по материали въвеждат в обръщение 

формулярите и регистрите на процедурата и се грижат за тяхното правилно водене. Преди 

съставяне на произволен протокол или акт е необходимо да се гарантира контролът на 

изпълнението на съответните СМР, спазването на изискванията на проекта, спазване на 

утвърдените графици и работни програми. Тези контроли са задължение на всички 

експерти, като всеки следи за своята част, а Ръководителя на екипа следи целия процес и 

координацията между отделните експерти. 

Очаквани резултати върху качеството: 

- Ще се постигне нормативно приключване на всички строително монтажни 

дейности, ще се изготвят всички необходими актове и протоколи съгласно нормативната 

уредба; Ще се осигури изпълнението на всички дейности съгласно одобрения проект, 

одобрената програма на Изпълнителя и в съответствие с изискванията на Възложителя. 

Мярка 12 

- Съдържание и обхват - Спазването на действащото законодателство от всеки 

участник в строително-инвестиционният процес е приоритетна цел на дейността на 

Консултанта, което той гарантира посредством многостепенен контрол. 

- Ангажирани лица, задължения: 
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- Ако установи неспазване на законодателството, Консултанта спира строителството 

със заповед и издава предписания за отстраняване на несъответствието. 

- Всеки от горепосочните актове бива прегледан и сверен от няколко експерти на 

консултанта - като минимум от експерт по съответната част и Ръководител на екипа. 

Прилагане на многостепенен режим на контрол гарантира недопускане на пропуски. 

- Очаквани резултати върху качеството:- Законосъобразност на издадените актове и 

протоколи 

Дейност: Координиране и контрол на изпълнението на Плана за безопасност и здраве, 

контрол на спазването от страна Изпълнителя на българското законодателство в 

областта на опазването на околната среда; 

Мярка 13 

- Съдържание и обхват: 

- Разглеждане на задачата за координиране и контрол на изпълнението на ПБЗ в 

контекста на критичния път на Графика за изпълнение обезпечава донякъде времевите 

рискове . Ангажирани лица, задължения: - Ръководителя на екипа, който е си с функции на 

КБЗ ще проверява мерки за безопасност и здраве по време на работа с повишено внимание 

към дейностите от критичния път, и едновременно с това ще контолира същите СМР по 

следните индикатори- количествено изпълнение, качество на изпълнението, доставка и 

складиране на материали стоки и изделия, които предстои да бъдат вложени, наличие или 

подготовка на други ресурси, необходими за предстояща работа, др. В случай на 

несъответствие, Ръководителят на екипа своевременно ще изисква от Изпълнителя 

компенсиращи действия. 

- Дейност - Вземане на участие е комисиите за въвеждане на строежа в експлоатация 

и оказване съдействие от името на Възложителя, при организирането на държавни 

приемателни комисии, назначавани от Дирекцията за национален строителен контрол 

(ДНСК), както и във всички други комисии, изисквани съгласно българското 

законодателство; 

Съдържание и обхват: 

- Прилагането на П11.Процедура за въвеждане в експлоатация от процедурният 

наръчник на проекта ще гарантира законосъобразност, удовлетворяване на 

изискванията,пълнота на процеса. Тъй като всички регистри и бланки на процедурата се 

управляват от Ръководителя на екипа, по този начин се обезпечава и неговата 

информираност за цялостното развитие на поръчката. 

Ангажирани лица, задължения: 

- Ръководителят въвежда в обръщение формулярите и регистрите на процедурата и се 

грижи за тяхното правилно водене. В хода на изпълнение на СМР към тази процедура се 

разработва и поддържа Регистър на документи към искане за комисия. Изготвянето на 

Техническия паспорт и Окончателния доклад по ЗУТ са също подчинени на правилата на 

процедурата, което още веднъж гарантира качеството им. Едновременно с подготвянето на 

техническия паспорт и окончателния доклад (окомплектован с присъединителни договори 

и становища и удостоверния за попълнен кадастър), Консултантът ще събере строителната 

документация под опис и ще подготви Искане за назначаване на Приемателна комисия. В 

минимални срокове след подписването на Конст. акт-обр.15, заедно с предаването на техн. 

паспорт и окончателен доклад Консултантът ще има готовност за внасяне на досието на 
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обекта в ДИСК. При работата на ДПК Консултантът ще съдейства с пояснителна 

информация и логистична подкрепа. Данните за Протокол обр.16 и за РП. Ръководителя на 

екипа ще предостави на комисията в електронен вид за да облекчи максимално работата й. 

Очаквани резултати върху качеството: 

- Оказано съдействие на ДПК, Навременно издаване на Протокол обр.16 и 

Разрешение за ползване 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

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

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

възложителя. 

Участникът е представил предвижданията си за система за организацията и ефективното 

управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на 

обществената поръчка, в следния обхват: Техническото предложение на участника 

включва изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на поръчката, 

съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание 

(самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните 

дейности, вкл. дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от 

периода за изпълнение на строителния надзор с посочване на концепция за организация на 

експертите от екипа за качествено и в срок изпълнение на договора.  

Участникът е представил подробно описание на своята визия за изпълнение на поръчката, 

като е направил подробно описание на всички дейности по изпълнение на поръчката, както 

и на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.  

Предвижданията на участника за организацията и управлението на човешките ресурси, 

ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка, е в 

съответствие на етапите на изпълнение, видовете дейности и тяхната последователност 

съгласно техническото задание и приложенията към тях, по отношение на 

последователността и/или взаимозависимостта на процесите. Предложената Организация 

за изпълнение обосновават сроковете за изпълнение на отделните дейности в обхвата на 

поръчката съгласно клаузите на проекта на договор.  

Техническото предложение отговаря на посочените от възложителя конфигурации от 

компоненти, подлежащи на оценка съгласно утвърдената методика за оценка на офертите.  

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 

участникът е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия и е предложил ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумна степен на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  
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Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 3. При разглеждането на техническите оферти 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.  

 

 4. След като беше определено съответствието на представените оферти, както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите 

оферти на участниците съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите: 

Резултатите от прилагането на критериите за оценка по показателя „Качество на 

организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” (П1) са 

закрепени таблично, както следва: 

 

 

4.1. Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

 

4.1.1. 

 

 

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 

Оценка по показател: 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”  

(П1) 

 

20 точки 

Мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническото задание, а именно:  

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. – 

участникът е направил описание на всички дейности, предмет на поръчката. 

Идентифицираните дейности обхващат всички задължения на строителния надзор 

съгласно ЗУТ и техническата спецификация. За посочените дейности са предвидени задачи 

по изпълнението им, което прави описанието на дейностите пълно и завършено. Посочени 

са и отговорните експерти за изпълнението на дейностите, което показва връзката с 

изпълнението и осъществяването на контрола. Посочени са документите, които ще се 

съставят съгласно Наредба №3/2003 г. за актовете и протоколи по време на 

строителството. Освен посочените актове и протоколи по време на строителството 
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съгласно Наредба №3/2003 г., участникът предвижда и контрол на декларации за 

характеристики на строителните продукти и декларации за експлоатационни показатели, 

съставяне на протоколи от изпитвания, измервателни протоколи и др. Предвидените 

документи съответстват на документите в Наредбата, като няма липси или непълноти в 

изброяването. Освен, че са изброени актовете и протоколите, които ще се съставят по 

време на строителството съгласно Наредба №3/2003 г., участникът е представил 

дейностите и документите в последователността на изпълнение на СМР. Представени са 

предвижданията за изпълнение на дейностите в началото на строителния процес, по време 

на изпълнение на строителството, при завършване на строителството и въвеждане на 

обекта в експлоатация. За всеки етап са посочени конкретни действия, както и 

документацията, която ще се съставя в табличен вид. За съставянето на цялата 

документация е предвиден постоянен контрол от страна на ръководителя на екипа на 

строителния надзор. 

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с 

експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта – за всеки от ключовите експерти – 

ръководител екип, зам.ръководител на екипа, експерти по части -  архитектурна, 

конструкции, ВиК, електро, ОиВ, пожарна безопасност, пътна и отговорник по качеството, 

експерт паркоустройство, експерт по част геодезия и координатор по безопасност и здраве 

– участникът е направил подробно описание на задачите и отговорностите на всеки от 

експертите, съобразно експертния му профил, които ще има при изпълнението на 

поръчката. Например ръководителят на екипа има следните задължения: да следи 

законосъобразното започване на строежа; да координира строителния процес до въвеждане 

на обекта в експлоатация; да следи за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на 

строителя; да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия и др. 

Участникът предлага зам. ръководителя на екипа да осъществява комуникацията между 

участниците в строителния процес, посредством срещи и изготвяне на отчети за 

изпълнение на дейностите, както и координацията между експертите. Заложените 

отговорности на останалите специалисти са пряко свързани с квалификацията им на 

експерти по съответните специалности. Освен това изброяване на специфичните 

задължения и отговорности, участникът при описанието на начина на изпълнение на 

дейностите е обвързал задължения на експертите с конкретните предвидени дейности и 

правомощия на строителния надзор съгласно техническата спецификация. В останалите 

части от офертата също са разписани конкретни задължения за определени експерти в 

съответствие със спецификата на дейността например за експерта по част пътна и 

отговорник по качество на материалите – оценява извършените СМР и подписва Акт. 

Образец 12 по част „Пътна“, контролира доставките на материали, методи на разтоварване 

и изпитването им и др. Представени са и методите за осъществяване на комуникацията. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е 

налично следното обстоятелство:  

1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и 
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отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат текущ контрол и 

наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи – организационните 

решения и подбора на екипа са съобразени със стратегията за контрол върху 

технологичната последователност на строителните процеси, като се предвижда текущ 

контрол на място от ключовите експерти по изпълнение на всички видове работи. 

Отчетена е ключовата роля на всички експерти. Организационните решения и 

отговорности на екипа са предвидени в съответствие с утвърдения работен проект за 

организацията и изпълнение на видовете строително-монтажни работи и графика на 

изпълнителя на СМР. Предвидено е контролните дейности да обхванат целия строителен 

процес – изпълнение на покривни работи, демонтажни работи по покрива, както и 

демонтажни работи в сградата, кофражни, армировъчни и бетонови работи, изпълнение на 

дейности по част „Архитектура“ (замазки, настилки, шпакловки, боядисване и др.), 

изпълнение на ВиК инсталации, ОиВ инсталации, електро инсталации и др. Участникът 

предвижда контролни дейности, както и отговорни експерти, които да осъществяват 

непрекъснат контрол и наблюдение на извършваните СМР за целия период на строителния 

процес, за да се гарантира качествено изпълнение на строителния процес. Разписани са 

действия при установяване на нарушения при неспазване на работния проект и 

нормативните изисквания, нарушаване на графика на изпълнение и некачествено 

изпълнение на СМР, както и действията за разрешаване на възникналите проблеми – 

подготвяне и предаване на мотивирани становища в срок за 24 часа, попълване на лист за 

настъпили несъответствия, спиране на строителството, създаване на доклади до 

Възложителя, предварително съгласуване на влаганите  строителни продукти, еталон за 

приемане на СМР и др., след направена оценка и анализ на значимостта и причините за 

настъпилите нарушения.  

Предвидената стратегията за контрол на строителните процеси предвижда, с цел  

гарантиране качеството на изпълнение на видовете работи да бъде извършван постоянен и 

текущ контрол на всички етапи от изпълнението на СМР, като преди започване на всеки 

вид строителна дейност участникът предлага да извършва проверка на доставяните 

материали, изправността на машините и техническото оборудване, наличието на 

декларации за съответствие, лабораторни проби, технически паспорти на съоръженията, 

указания за технология на работа, правилното складиране на строителни материали, 

вземане на контролни проби и замервания и др. Освен това участникът предлага да 

документира изпълнението на отделните дейности със снимков материал, да следи за 

графикът за изпълнение на строителя, както и да следи за точните  количества на 

изпълнените дейности. За целта предвижда входящ контрол на място при одобряване на 

строителните материали, ведно с всички необходими документи – декларации за 

съответствие, протоколи от акредитирани лаборатории, преди влагане. Също така предлага 

да извършва регулярни проверки на наличността на материали в складовете на строителя, 

както и предлага да изиска схема от строителя на местата за складиране и съхранение, да 

следи разтоварването им и др. Предвидената система за контрол представя начините на 

организиране на контролът върху изпълняваните СМР от началото на изпълнението на 

договора до неговото окончателно приключване.  

Комисията счита, че участникът е предложил концепция за организация на 
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персонала, при която НЕ са налични следните обстоятелства:  

2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения  и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ 

контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното 

съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение 

на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, 

изпитания и др. 

Участникът е предложил входящ контрол, с който да следи за съответствието на 

строителните продукти с предписаните в проекта. Предвижда се предварително 

запознаване и съгласуване на списъка на строителните материали. Представено е и 

описание на контролът по време на изпълнение, като е предвидено консултантът да изиска 

от строителя график за доставка и на материали, декларации за съответствие, сертификати, 

изпитвания, начини, график и места за съхранение. При наличие на несъответствия 

Консултантът, след съгласуване с техническия ръководител, проектанта, ръководителя на 

екипа ще определят необходимостта от допълнителни проверки, които да уточнят дали е 

необходимо да се върне доставката или да се предпишат мерки за влагане на продуктите в 

строежа. В случай на доказано несъответствие ще уведоми възложителя и при негово 

съгласие промените ще се отразяват в Заповедната книга, ако предложените строителни 

продукти съответстват на действащите стандарти и норми. За проверка на качеството на 

изпълнените строителни дейности предвижда да осъществява контрол за спазване на 

указаната технология, както и последващи проверки – проби или замервания. При 

установени несъответствия или отклонения в показателите на строителните материали, 

при изпълнение на строителните дейности, участникът декларира, че ще предприема 

аналогични действия. 

От изложението е видно, че участникът заявява готовност да следи за съответствие 

на материалите, но липсват организационни решения и отговорности на екипа за 

осъществяване на контрола и наблюдението на строителните материали. Не е представен 

начин за изпълнение, в организационно отношение липсват разписани правила или 

процедури или стъпки, които ще се спазват за изпълнението на тази дейност, липсват и 

разписани задължения и отговорности за членовете на екипа. Не са посочени начини за 

проследяване съответствието на материалите с изискванията на проекта и действащите 

норми и стандарти, нито са описани стъпките при установяване на несъответствие, 

единствено се сочи, че ще изпълнява сходни действия, както при контрола на доставяните 

материали, без предвиждания за последващи проверки или докладване или други 

дейности, с които да се гарантира неприемане на несъответстващ продукт за влагане на 

обекта, както и начина за това документиране. 

Единствено декларирането, че ще се осъществява контрол за съответствие, без представяне 

на конкретните действия, които ще бъдат предприети от участника и съответните 

задълженията на екипа в тази връзка не може да бъде прието като организационно 

решение, тъй като изцяло липсва предвижданата организация за осъществяване на 

контрола. В изложението изцяло липсват и предвидени действия по  осъществяване на 

контрол на ритмичността на доставянето на материалите, начина на съхранение и 

изпитанията.  
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Направеното описание на организационните действия в останалите точки също не 

може да бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него участникът 

доказва съответствието си с критериите за подбор относно описанието на дейностите или 

получава допълнителни точки по останалите надграждащи обстоятелства (т.1).  

3.  В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите 

по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при 

спазване на качеството на строителството-   

 Участникът предлага качеството и количеството на изпълнените строителни 

дейности, както и на доставените строителни продукти да се установява с Акт Образец 19, 

актове и протоколи по чл.7, ал.3 от Наредба №3 от 31.07.2003г., протоколи от изпитвания, 

протоколи от проверки, съставени съвместно от строител, надзор, проектант и възложител. 

Участникът споменава, че за ефективна контролна дейност ще използва система за 

управление на качеството, като прилага подхода „планиране, изпълнение, проверка, 

действие“, но не представя конкретни организационни методи и решения, които биха 

допринесли за качествено изпълнение на строителството на строителния обект. 

Направеното описание на организационните действия в предложението на 

участника не може да бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него 

участникът доказва съответствието си с критериите за подбор относно описанието на 

дейностите или получава допълнителни точки по останалите надграждащи обстоятелства 

(т.1).    

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще 

допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес. -  

Участникът представя дейности по правилното документиране на инвестиционния 

процес, като съставяне на актове и протоколи по реда на Наредба №3, окончателен доклад 

и технически паспорт за обекта, опис на документите, удостоверяващи качеството на 

вложените материали и изделия и др., но не разглежда и не предлага мерки за 

предотвратяване на грешки в документирането на строителния процес. 

Следва да отбележим, че така идентифицираните предложенията на участника не 

биха могли да бъдат приети като ефективни организационни методи и/или решения на 

строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и 

документирането на строителния процес. Също така не са предложени организационни 

решения по осъществяването им, за да може комисията да прецени и определи като 

иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния 

надзор и съответно да присъди допълнителни точки за наличие на надграждащо 

обстоятелство по смисъла на методиката.   

Описаните задължения за участника, че ще осъществява контрол по прилагане на 

мерките за безопасност и здраве са нормално присъщи за тази дейност и/или са 

нормативно въведени като негови задължения и не става ясно как те ще допринесат за 

предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. 

Изброяването на нормативно установени или договорни задължения на строителния 
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надзор и задължения, които са му вменени с техническата спецификация от обществената 

поръчка не може да бъде прието като организационно решение въведено от участника, тъй 

като той е длъжен да се съобрази с тези изисквания и отговорностите, които те въвеждат. 

Направеното описание на организационните действия в останалите точки също не 

може да бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него участникът 

доказва съответствието си с критериите за подбор относно описанието на дейностите или 

получава допълнителни точки по останалите надграждащи обстоятелства (т.1).  

 5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, 

както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на 

качествено изпълнение на поръчката.  

Последният раздел „Мониторинг на методите на изпълнение на строително-ремонтните 

дейности предвидени в поръчката“ от техническото предложение на участника е свързано 

с мониторинга по време на целия процес, но в тази точка участникът не представя мерки за 

вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, начини на взаимодействие между 

експертите, както и механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. 

Предложен е мониторинг на методите и технологията на изпълнение на основни видове 

работи – изкопни, насипни, кофражни, бетонови и др., както и контрол по изпълнението 

им, като не са дефинирани конкретни правила, стъпки по изпълнение, мерки на 

изпълнение или организационни правила. Отчетена е необходимостта от прилагане на 

входящ и последващ контрол върху влаганите материали, но липсват предвиждания за 

прилагане на такава система, както липсва и представяне на предвиждани мерки за 

вътрешен контрол и мониторинг на екипа и механизми за осигуряване на качествено 

изпълнение на поръчката. По отношение на начини за взаимодействие между екипа, 

участникът е посочил единствено нещата, които ще изисква от строителя – назначени на 

трудов договор технически правоспособни лица, придружаващи документи за доставка на 

материали и оборудване, измерване на изпълнени количества, контрол върху графика на 

изпълнение и др.  

Липсата на предложени мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти в 

предложението на участника препятства възможността за присъждане на допълнителни 

точки по този надграждащ показател, съгласно утвърдената методика за оценка. 

Направеното описание на организационните действия в останалите точки също не може да 

бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него участникът доказва 

съответствието си с критериите за подбор относно описанието на организация на 

експертите в екипа си и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта или получава допълнителни точки по 

останалите надграждащи обстоятелства (т.1).  

Ето защо, участникът получава 20 точки по настоящия показател. 
 

 

4.1. Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 

4.2.1. 

 

„ЕРОУ“ООД 
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Оценка по показател: 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”  

(П1) 

 

40 точки 

Мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническото задание, а именно:  

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. -

Участникът е направил описание на всички дейности, предмет на поръчката. 

Идентифицираните дейности обхващат всички задължения на строителния надзор 

съгласно ЗУТ и техническата спецификация. Освен, че са изброени дейностите, съгласно 

техническото задание, участникът е представил описание на дейностите, разграничени на 

етапи за изпълнението, като: - Законосъобразно започване на строежа; Организация и 

подготовка на строителната площадка преди започване на СМР дейностите; Подготовка и 

заверяване на необходимите документи, съгласно ЗУТ свързани с откриване на 

строителната площадка; Въвеждане на ПБЗ; Дейности по изготвяне и подписване на 

всички актове и протоколи преди, по време и след приключване на СМР; Контрол върху 

качеството на материалите; Контрол за качеството на изпълняваните СМР, проверка на 

документи, издадени от строителя и др..  За посочените дейности са предвидени 

поддейности и задачи по изпълнението, което прави описанието на дейностите пълно и 

завършено. Изброени са и отговорните експерти за изпълнението на дейностите, което 

показва връзката с изпълнението и осъществяването на контрола. Изброени са 

документите, които ще се съставят съгласно Наредба №3/2003 г. за актовете и протоколи 

по време на строителството, същите са представени и в табличен вид, като за всеки акт е 

посочено: - вид дейност, за която се съставя акта, страни и специалисти, които подписват 

акта, включително експертите – за проектанта, за строителния надзор, за изпълнителя и за 

възложителя, а в графа „забележки“ са дадени пояснения във връзка с издаването на 

съответния акт.   Документите и реда на съставянето им са изброени в последователността 

на изпълнение на СМР. Освен посочените актове и протоколи по време на строителството 

съгласно Наредба №3/2003 г., участникът предвижда контролът по изготвянето и 

окомплектоването и на други документи – протоколи от изпитване, декларации за 

експлоатационни показатели, екзекутивна документация, различни доклади и т.н.. 

Предвидените документи съответстват на документите в Наредбата, като няма липси или 

непълноти в изброяването, документите съответстват на дейностите по изпълнение и 

съставянето им е описано в тяхната последователност и взаимообвързаност, като са 

отчетени спецификата на документа, етапа на строителството, задълженията на 

строителния надзор по документиране на строителния процес и изпълнение на дейностите. 

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 
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между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с 

експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта –  

Участникът е представил в табличен вид екипа, с който разполага за изпълнение на 

поръчката, като за всеки експерт са посочени три имена, ролята, която ще изпълнява 

/консултант по съответната част/ и квалификацията му. В таблицата на стр. 76-78 от 

техническото предложение са представени 23 експерти, с които участникът разполага, като 

в останалите части от офертата са изброени 14 броя, определени от участника като основни 

ключови експерти, а останалите са допълнителни, които ще се включат при необходимост. 

За всеки от ключовите експерти: – Ръководител на екипа, Координатор по Безопасност и 

здраве, Инженер по материалите, Експерти по качеството и количеството на 

изпълняваните СМР - експерти по различните части - Конструктивна, Архитектура, 

Електро, ВиК, ОВК, ЕЕ, ПБЗ, Пожарна безопасност, Инженерна геология и хидрогеология, 

Геодезия, Паркоукгройство и благоустройство, Технологична и др.– участникът е 

направил описание на задачите и отговорностите, които ще има при изпълнението на 

поръчката. Предвидените задачи за ръководителя на проекта – координиране действията 

на останалите експерти, издаване на съответни инструкции и заповеди, поддържане на 

тясна връзка с техническите ръководители на Строителя, Координиране на процедури по 

проби, приемателно-предавателни протоколи и изпитания на обекта, ежедневна 

комуникация с останалите участници и т.н. са типично управленски задачи и 

отговорности.  

Заложените отговорности на останалите специалисти са пряко свързани с квалификацията 

им на експерти по съответните специалности.  

Представени са начините за комуникация с възложителя и останалите участници в 

строителството.  Идентифицираните от участника заинтересовани страни в процеса са 

всички страни, които са свързани с него. Предвидените начини на комуникация – писмена 

кореспонденция чрез - куриерски услуги, по поща, електронна поща, факс, регистриране в 

деловодството, телефонни връзки, телефонни конференции и други), както и формални и 

неформални срещи, с различна периодичност – обхващат всички възможни средства за 

осъществяване на комуникацията, като комбинацията между тях позволява да се 

осъществи най-оптималния вариант за комуникация. Подробно са описани 

комуникационните канали и са отчетени спецификите при използването на различните 

типове комуникационни канали, като основните методи за комуникация са представени и 

схематично на стр. 59.  

На стр.59-62 от техническото предложение са представени предвижданите различни 

видове срещи, отчети и доклади за напредъка, начините за взаимодействие и работа между 

консултанта, авторския надзор, изпълнителя на договора за СМР, както и с външни 

институции и организации.  

Предвид гореизложеното, комисията счита, че предложената от участника 

организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, осигурява 

изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническото 

задание. Участникът не е разглеждал в отделни точки надграждащите обстоятелства, на 

база на които се присъждат допълнителни точки съгласно утвърдената методика за оценка 
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на офертите. По отношение на тях участникът на стр.86-87 и на стр.119-120 е заявил, че са 

налични всички надграждащи обстоятелства, като не става ясно на базата на кои точки, 

факти и обстоятелства от офертата е формирано това заключение. Следва да отбележим, че 

от стр.1 до стр.86 участникът е описал предвижданите дейности и екипа, който ще ги 

изпълнява като многократно се повтарят задължения на строителния надзор и списъка на 

екипа, който ще ги изпълнява, а от стр.87 до стр. 120 са описани мерки за безопасност и 

здраве и за опазване на околната среда, които следва да спазва строителя. 

При преглед на направеното изложение, комисията установи наличие на следните 

обстоятелства:  

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични две от следните обстоятелства:  

1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат текущ контрол и 

наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи –Участникът е 

предвидил задължения и отговорности на екипа за непрекъснат текущ контрол, като са 

предложени и конкретни организационни методи по изпълнението им. Предвижданията на 

участникът не се свеждат единствено до изброяване на задачи във връзка  с осъществяване 

на задълженията си като строителен надзор, а са предложени  конкретни мерки за 

изпълнение на текущия контрол, като – извършване на оглед на Площадката преди, след и 

по време на изпълнение на Работите съвместно с Изпълнителя и съгласуване на начин за 

отразяване на условията с помощта на снимков и текстов материал, видеозаписи, 

геодезически заснемания и др.; извършване на ежедневни инспекции на изпълнените 

Работи, като за целта ще бъде изготвена процедура за извършване на инспекции, при която 

ще се използват съответните форми, преглед и изразяване на становище по отношение на 

работната програма на Изпълнителя на договора за строителство; преглед на доклади 

(отчети) на Изпълнителя на СМР за напредъка; Присъствие и следене отблизо при 

вземането на проби от Изпълнителя и изпитването им в лабораторни условия, за някои 

контролни дейности са предложени и форми за докладване и отчитане, за които е посочено 

и необходимото съдържание. Представени са и предвиждания за срещи с различна 

периодичност, за които е посочен и планирания дневен ред.  Изложението съдържа 

предвиждания за осъществяване на контрол на строителния процес от започването на 

строежа до въвеждане на обекта в експлоатация, като са въведени изисквания за: - 

Изготвяне на протоколи от срещи; Контролиране на изпълнението на СМР, включително 

даване на указания на изпълнителя по Договора за СМР, както и при необходимост да спре 

строителните дейности или част от тях за определен срок, наблюдение, контрол и отчитане 

статуса на напредъка на изпълнението на договора за строителство, в съответствие с 

изготвената работна програма за изпълнение; следене валидността и коректността на 

изискуемите застраховки и гаранции и т.н. Предвидената система за контрол представя 

начините на организиране на контролът върху изпълняваните СМР от началото на 

изпълнението на договора до неговото окончателно приключване.  

3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите 

по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при 
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спазване на качеството на строителството –   
В предложението на участникът са разписани предвидените контролни дейности по 

законосъобразното започване на строежа, постоянен контрол върху процеса на изграждане на 

обекта, провеждането на изпитания, контролните дейности при предаване на строежа, както и 

дейностите по осигуряване мерките за ЗБУТ и опазване на околната среда. Предвижданията на 

участника не се свеждат единствено до изброяване на задачи във връзка  с осъществяване 

на задълженията си като строителен надзор, а са предложени  конкретни мерки за 

изпълнение на текущия контрол,  включващ и представяне на начините за 

осъществяването му, включително чрез внедрените в дружеството системи за управление 

на качеството, опазване на околната среда и управление на безопасни условия на труд.  
Представени са предвидените дейности и системата за контрол по етапи на реализиране на проекта, 

които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване качеството на 

строителството. Разписани са предвидените контролни дейности, включително са предложени 

разработени бланки на документи, които ще се използват като - форми за искане на инспекция, 

форма на преглед на документите, доклад за несъответствие и др.   Контролните действия 

обхващат целия процес на изпълнение на строежа, включително правилното им и навременно 

документиране, гарантиране качеството и съответствието им с изисквания към строежите. 

Контролните дейности в етапа на изпълнение на строителството способстват за безпроблемно 

приемане на обекта и въвеждането му експлоатация. Посочените организационни решения – 

осигуряване на екип от експерти по всички части, включително дублиращи и 

допълнителни експерти при необходимост, въведените и описани методи на 

осъществяване на контрол на процесите – в своята съвкупност гарантират осигуряване 

качеството на изпълнение на строителството. В отделни точки участникът описва и 

аргументира организационните решения по осъществяване на контрола по отношение на: - 

изпълнението на строително монтажните работи; следене на графици и работни програми, 

съответствието на материали и изделия, за недопускане увреждане на трети лица; по 

спазването на мерките по опазването на околната среда; Съгласуване и контрол на 

технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на поръчката; контрол на 

качеството и количествата СМР и Контрол на изпълнението. Чрез въведените задължения 

и отговорности на ключовите експерти от екипа, предвидените начини за контрол и 

процедури за осъществяване на контролните механизми са обхванати самото изпълнение 

на задълженията на строителния надзор, осъществяване на контрол върху работата на 

строителя, а от там и спазване на качественото изпълнение  на СМР. Посочените 

организационни методи могат да бъдат определени като ефективни поради специфичната 

комбинация на процесите в тях, водеща до гарантиране на качествени консултантски 

услуги, а от там и до качествено изпълнение на СМР. 

Комисията счита, че участникът е предложил концепция за организация на 

персонала, при която НЕ са налични следните обстоятелства:  

2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения  и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ 

контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното 

съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение 

на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, 

изпитания и др. 
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Участникът е декларирал, че ще следи за съответствието на строителните продукти 

с предписаните в проекта. Предвижда се предварително запознаване и съгласуване на 

списъка на строителните материали, машини и съоръжения. При наличие на 

несъответствия Консултантът, след съгласуване с Проектанта ще определя необходимостта 

от допълнителни лабораторни тестове, сертификати, лицензи и доказателства за годността, 

качеството и безопасността на материалите, машините и съоръженията, които окончателно 

ще се вграждат в строежа. В случай на доказано несъответствие ще уведоми възложителя, 

а при необходимост ще иска спиране влагането на материали, изделия, машини и 

оборудване. Предвидено е контрола да се осъществява и чрез изисквани Декларации за 

съответствие или други производствени документи. От изложението е видно, че 

участникът заявява готовност да следи за съответствие на материалите, налице са и някои 

организационни решения и отговорности на екипа за осъществяване на контрола и 

наблюдението на строителните материали. Задължения за контрол за съответствието на 

материалите е възложен на инженера по материалите и за останалите експерти по 

съответните части, като същите са разписани като задължения за контрол при влагането на 

материалите и при извършване на изпитания на строителните работи, като задължение за 

експертите от екипа е въведено, че ще се предприемат коригиращи действия /без 

посочване на тяхното съдържание/, уведомяване на възложителя и при необходимост 

спиране на влагането на материала, без предвиждания за последващи проверки или 

докладване или други дейности, с които да се гарантира неприемане на несъответстващ 

продукт за влагане на обекта, както и начина за това документиране. В изложението 

изцяло липсват и предвидени действия  и стъпки по осъществяване на контрол на 

ритмичността на доставянето на материалите и начина на съхранение. 

Присъждането на допълнителни точки по настоящия показател от методиката за оценка 

предполага кумулативно наличие на всички обстоятелства посочени в т.2, а именно: - 

въведени организационни решения  и отговорности на екип за непрекъснат постоянен 

текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното 

съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на 

ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и 

др. В случая са въведени организационни решения и отговорности във връзка с контрола 

на материалите по отношение на тяхното съответствие с проектните изисквания, начина на 

влагането им и провеждане на изпитания, но липсват организационни решения и 

разписани отговорности за екипа за осъществяване на контрол за ритмичността на тяхното 

доставяне и начин на съхранение. При описание на мерките за безопасност и здраве и 

опазване на околната среда са налице описания за начина на складиране на някои 

материали, които представляват правила, препоръки или предписания към строителя, но не 

въвеждат задължения за екипа на консултанта. По същия начин не е предвидена процедура 

за контрол на ритмичността на доставките, единствено декларирането, че ще се 

осъществява контрол, без представяне на конкретните действия, които ще бъдат 

предприети от участника и съответните задълженията на екипа в тази връзка не може да 

бъде прието като организационно решение, тъй като изцяло липсва предвижданата 

организация за осъществяване на този контрол.  

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 
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ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще 

допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес. - Предложението на участника съдържа описание на предвидените 

контролни дейности при започване на строежа, контрол върху процеса на изграждане на обекта, 

провеждането на изпитания, контролните дейности при предаване на строежа, както и дейностите 

по осигуряване мерките за ЗБУТ и опазване на околната среда, като не разглежда като отделна 

точка от техническото си предложение методи относно предотвратяване на грешки в 

изпълнението и документирането на строителния процес. Участникът не представя 

организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за 

предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес, не 

е  идентифицирал рискови събития и/или грешки, които биха довели до грешки в 

изпълнението или документирането, и съответно не предлага мерки за 

предотвратяването/преодоляването им. Не са предвидени процедурни правила или 

решения, които биха довели до предотвратяване на грешки в изпълнението и 

документирането на строителния процес. В офертата си участникът описва дейностите, 

които ще изпълнява  за осъществяване на задълженията си като консултант, като 

изброяването на нормативно установени или договорни задължения на строителния надзор 

и задължения, които са му вменени с техническата спецификация от обществената поръчка 

не може да бъде прието като организационно решение въведено от участника, тъй като той 

е длъжен да се съобрази с тези изисквания и отговорностите, които те въвеждат. 

Направеното описание на организационните действия по осъществяване на постоянен и 

непрекъснат строителен надзор, не може да бъде отчетено като надграждащо 

обстоятелство, тъй като чрез него участникът доказва съответствието си с критериите за 

подбор относно описанието на дейностите или получава допълнителни точки по 

останалите надграждащи обстоятелства (т.1 и т.3). 

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както 

и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на 

качествено изпълнение на поръчката. Участникът не разглежда като отделна точка от 

техническото си предложение мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от 

експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за 

осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. На стр. 57- 63 участникът е 

представил отношения и взаимовръзки с останалите участници в строителството, като са 

описани предвижданите срещи, отчети и доклади и комуникационните канали, като всички 

те описват начини за взаимодействие между участника и възложителя, авторския надзор, 

изпълнителя на договора за строителство и външни институции и организации, 

компетентни и ангажирани в процеса на съгласуване, приемане и одобрение на дейностите 

и етапите на проекта. За присъждане на допълнителни точки по този показател е 

необходимо да бъдат представени мерките за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от 

експерти и начините за взаимодействие между тях. В случая участникът представя начини 

за взаимодействие с другите участници, но не и вътрешния контрол в самия екип. По 

отношение на предвидения за изпълнение на поръчката екип е посочено, че ще присъстват 

на обекта в зависимост от изпълняваните дейности или ще бъдат осигурени допълнителни 

експерти при необходимост. Единствено за ръководителя е предвидено задължение да 

координира действията на останалите инженери, архитекта и контрола по ЗБУТ и качество 
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в екипа, като не е представен начина за взаимодействие и координация. Липсват 

предвиждания за мониторинг и контрол върху екипа, процедури и правила за докладване, 

като при описание на задълженията на отделните експерти също не е предвидено 

задължение за докладване на ръководител или управител на дружеството. Не става ясно 

как ще се отчита необходимостта от привличане на допълнителните специалисти, които 

участникът предлага за качествено изпълнение на поръчката.     

Липсата на предложени мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти в 

предложението на участника препятства възможността за присъждане на допълнителни 

точки по този надграждащ показател, съгласно утвърдената методика за оценка. 

Направеното описание на организационните действия в останалите точки също не може да 

бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него участникът доказва 

съответствието си с критериите за подбор относно описанието на организация на 

експертите в екипа си и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта или получава допълнителни точки по 

останалите надграждащи обстоятелства (т.1 и т.3).  

Ето защо, участникът получава 40 точки по настоящия показател. 
 

 

4.2.2. 

 

 

„ДЖИ ЕНД АЙ„ООД 

Оценка по показател: 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”  

(П1) 

 

20 точки 

Мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническото задание, а именно:  

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. – 

участникът е направил описание на всички дейности, предмет на поръчката. Освен 

изброяването на 30 броя дейности, участникът е направил описание за начина на 

изпълнение, като е избран подход за описание на предвидените за изпълнение дейности, 

групирани в 6 групи, а именно; - Дейност 1 - Предоставяне на услуги и изпълняване 

задълженията чрез упражняване на строителен надзор по смисъла на чл.166 , ал.1 от 

ЗУТ, включително: -  Изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве, 

съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи; Изготвяне на документация и 

осигуряване на удостоверение по чл. 54а от Закона за кадастъра и имотния регистър, 

съгласно с изискванията на чл. 175, ал. 5 от ЗУТ; Съставяне на Окончателен доклад за 

въвеждане на строежа в експлоатация; Дейност 2 - Изготвяне на Технически паспорт на 

строежа, съгласно чл. 176а и 1766 от ЗУТ и Наредба № 5/28.12.2006г. на МРРБ за 

техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.); Дейност 3 - 
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Отчитане хода на изпълнение на извършените СМР; Дейност 4- Координация на 

строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация; Дейност 5 -Проверка и 

контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти, с които се 

осигурява изпълнението на основните изисквания към строежите в съответствие с 

изискванията на наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Закона за техническите изисквания към 

продуктите; Дейност 6-Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, 

предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на 

строителството и законовите разпоредби. В рамките на описанието на начина на 

изпълнение, за всяка от тези 6 групи дейности са посочени обхват на дейностите в 

съответната група, документацията, която ще се изготвя на съответния етап, с посочване на 

лицата, които ги съставят и подписват, предпоставки за издаване на съответния документ, 

необходимо съдържание и институцията, до която следва да се изпрати с посочване на 

конкретни срокове. Идентифицираните дейности, обхващат всички задължения на 

строителния надзор съгласно ЗУТ и техническата спецификация. Документите, 

резултатите и дейностите по изпълнение са описани в тяхната последователност и 

взаимообвързаност в направеното изложение. Идентифицираните дейности, групирани и 

описани като начин за изпълнението им със съответните дейности, включени в тях, 

описанието на документите, които се съставят, включително предпоставки, съдържание и 

участници, дават ясна представа за разбирането на участника на предмета на поръчката.  

Предвидените документи съответстват на документите в Наредба №3/2003 г. за актовете и 

протоколи по време на строителството. Документите и дейностите по изпълнение са 

описани в тяхната последователност и вазаимообвързаност. 

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с 

експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта – за всеки от ключовите експерти – 

ръководител екип, експерт по част „Геодезия“, експерт по част „Конструктивна“, експерт 

по част „Архитектура“,  експерт по част „Електро“, експерт по част „ВиК“, експерт по част 

„ОВиК“, експерт по част „План по безопасност и здраве“, инженер контрол върху 

качеството на изпълнение на строителството, за влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания за безопасност, инженер по част „управление на 

отпадъците“, експерт по част „ПБ“, – участникът е направил описание на задачите и 

отговорностите, които ще имат при изпълнението на поръчката. Направеното 

разпределение на задачи е съобразено с експертния профил и квалификацията на лицата. 

Предвидените задачи за ръководителя на проекта – Административно управление на 

договора, Установяване на процедури за контрол и изпълнение на договора, Представяне 

на докладите, Представляване на Консултанта пред Възложителя, включително 

издаването на фактури и осъществяването на одит, Наблюдение и координация на 

всички дейности, Организиране на срещи с всички заинтересовани страни, участници в 

реализацията на проекта, изработване на графици и длъжностни характеристики, 

координация и контрол и т.н. – са типично управленски задачи и отговорности. 

Заложените отговорности на останалите специалисти са пряко свързани с квалификацията 
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им на експерти по съответните специалности. Разписани са конкретни задължения и 

отговорности, свързани с осъществяване на контрол на изпълнението на СМР по 

съответните части, проверка на съответните актове и протоколи окомплектоване на 

строителното досие, участие в срещи, изготвяне на доклади и т.н. За всеки експерт е 

предвидено задължение за докладване на ръководителя на екипа, а ръководителя е 

отговорен за комуникацията и координацията в екипа и с останалите участници в 

инвестиционния процес. Посочена е йерархията, съгласно която ръководителят на екипа 

има пълни правомощия над останалата част от екипа, същият притежава правомощия да 

подписва всички документи, да взема стратегически решения и преупълномощава трети 

страни.  По отношение на управлението на информацията в настоящата точка от 

техническото си предложение участникът е посочил единствено, че документацията ще се 

получава с приемо-предавателен протокол, а при липса на информация, същата ще се 

изисква от възложителя и останалите участници в строителството „по официален начин“, 

без посочване на комуникационни канали или пояснение на израза „по официален начин“. 

При преглед на цялостното техническо предложение, комисията установи представяне на 

начините за осъществяване на комуникацията, а именно в т. 5 на стр.32 от техническата 

оферта, участникът е представил на предвижданите комуникационни канали: - 

Официалната кореспонденция между участниците в строителния процес следва да се 

осъществява в писмена форма, с препоръчана поща, факс или в деловодството на 

адресата; Ежедневната работна кореспонденция може да се осъществява по факс, 

електронна поща, деловодство на адресата и/или заповедната книга на строежа. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е 

налично следното обстоятелство:  

1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат текущ контрол и 

наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи – Участникът е 

предвидил задължения и отговорности на екипа за непрекъснат текущ контрол, като са 

предложени и конкретни организационни методи по изпълнението им. Предвижданията на 

участникът не се свеждат единствено до изброяване на задачи във връзка  с осъществяване 

на задълженията си като строителен надзор, а са предложени  конкретни мерки за 

изпълнение на текущия контрол, като – изисквания за ежедневно водене на дневниците на 

обектите, включващи информация за работещата техника, персонал и обстоятелства, 

включително открити и причинени аварии на обектите;  извършване на огледи; 

предварително запознаване с подробни методи за изпълнение на по-важните строителни и 

инсталационни работи; определяне правила за контрол на измерването; одобряване на 

програма за провеждане на всички тестове и изпитвания и т.н. Предвидено е 

осъществяването на контрол на строителния процес до въвеждане на обекта в 

експлоатация, като са въведени изисквания за: - Изготвяне на протоколи от работни срещи 

с участниците в строителството; Контролиране на изпълнението на СМР, включително 

даване на мотивирани писмени указания на изпълнителя по Договора за СМР да забави 

началото или хода на изпълнение на СМР, както и да спре строителните дейности или част 

от тях за определен срок, за да бъдат осигурени оптимални условия за качественото 

изпълнение на Строежа; да поиска отстраняване на служител или работник на изпълнителя 
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по Договора за СМР от Строителната площадка при наличие на определени обстоятелства; 

наблюдение, контрол и отчитане статуса на напредъка на изпълнението на договора за 

строителство, в съответствие с изготвената от Изпълнителя на строителния договор 

програма за изпълнение; следене валидността и коректността на изискуемите застраховки 

и гаранции. За всяко от посочените изисквания, участникът е представил отговорния 

експерт и необходимия ресурс за изпълнение на съответната мярка. 

Предвидената система за контрол представя начините на организиране на контролът върху 

изпълняваните СМР от началото на изпълнението на договора до неговото окончателно 

приключване.  

Комисията счита, че участникът е предложил концепция за организация на 

персонала, при която НЕ са налични следните обстоятелства:  

 2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения  и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ 

контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното 

съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение 

на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, 

изпитания и др. 

В т. 2 на стр. 29 от техническото си предложение участникът декларира, че ще 

следи за съответствието на строителните продукти с предписаните в проекта. В случай на 

установено несъответствие ще иска спиране на строителството до изясняване на проблема, 

но е малко вероятно да се стигне до несъответствие, тъй като строителните материали ще 

бъдат предварително съгласувани. Предвидено е контрола да се осъществява и чрез 

представени от страна на доставчиците Декларации за съответствие или други 

производствени документи. От изложението е видно, че участникът заявява готовност да 

следи за съответствие на материалите, но липсват организационни решения и 

отговорности на екипа за осъществяване на контрола и наблюдението на строителните 

материали. Не е представен начин за изпълнение, в организационно отношение липсват 

разписани правила или процедури или стъпки, които ще се спазват за изпълнението на тази 

дейност, липсват и разписани задължения и отговорности за членовете на екипа. Не са 

посочени начини за проследяване съответствието на материалите с изискванията на 

проекта и действащите норми и стандарти, нито са описани стъпките при установяване на 

несъответствие, единствено се сочи, че ще се изиска спиране до решаване на проблема, без 

предвиждания за последващи проверки или докладване или други дейности, с които да се 

гарантира неприемане на несъответстващ продукт за влагане на обекта, както и начина за 

това документиране. 

Единствено декларирането, че ще се осъществява контрол за съответствие, без представяне 

на конкретните действия, които ще бъдат предприети от участника и съответните 

задълженията на екипа в тази връзка не може да бъде прието като организационно 

решение, тъй като изцяло липсва предвижданата организация за осъществяване на 

контрола. В изложението изцяло липсват и предвидени действия по  осъществяване на 

контрол на ритмичността на доставянето на материалите, начина на съхранение и 

изпитанията.  

3.  В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 
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ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите 

по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при 

спазване на качеството на строителството- Точка 3 на стр. 29-30 от техническото 

предложение на участника е озаглавена по този начин, но в тази точка участникът посочва 

единствено, че ще определи експерти, които ще отговорят за контрола на качеството и ще 

проучат предварително характеристиките на предложените материали, ще докладват пред 

целия екип на консултанта и възложителя и след вземане на единодушно решение ще бъде 

разрешена доставката на съответното количество материали. Този метод няма да позволи 

на строителя да достави материал, който не е годен за използване.  Изложеното се отнася 

до предварителния контрол на строителните материали, както бе посочено в предходната 

точка липсват предвиждания за последващи проверки или докладване или други дейности, 

с които да се гарантира неприемане на несъответстващ продукт за влагане на обекта, както 

и начина за това документиране. От друга страна единствено контрола върху строителните 

материали не би могъл да осигури качествено строителство. Проверката и контрола на 

доставените и влагани в строежа строителни продукти са посочени от участника като 

дейности, които ще допринесат за качеството на предоставената услуга по упражняване на 

строителен надзор, но същите са нормално присъщи за тази дейност и/или са нормативно 

въведени като негови задължения и не става ясно как чрез предложения предварителен 

контрол ще се гарантира изпълнението на строителния обект при спазване на качеството 

на строителството. Изброяването на нормативно установени задължения на строителния 

надзор и задължения, които са му вменени с техническата спецификация от обществената 

поръчка не може да бъде прието като организационно решение въведено от участника, тъй 

като той е длъжен да се съобрази с тези изисквания и отговорностите, които те въвеждат.  

Направеното описание на организационните действия в останалите точки също не може да 

бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него участникът доказва 

съответствието си с критериите за подбор относно описанието на дейностите или получава 

допълнителни точки по останалите надграждащи обстоятелства (т.1).   .  

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще 

допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес. - Точка 4 на стр. 30 - 31 от техническото предложение на участника е 

озаглавена по този начин, но в тази точка участникът не представя организационни методи 

и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки 

в изпълнението и документирането на строителния процес, а е идентифицирал рискове и 

грешки при изпълнението и предлага мерки за преодоляването им. Като рискови събития, 

които биха довели до грешки в изпълнението участникът е посочил: - 

Затруднения/закъснения при получаване на информация от съответните компетентни 

органи/заинтересовани страни; Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна 

на екипа за управление на проекта, създаден в рамките на общината; Забавяне или липса 

на финансиране; Закъснение поради бездействие на Изпълнителя; Закъснение поради 

необичайно неблагоприятни климатични условия по време на строителството. Мерките, 

които предлага за управление на риска са: - Осъществяване на ефективно и безпроблемно 

сътрудничество между всички заинтересовани страни, в рамките на проекта; 
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Своевременно извършване на плащанията към Консултанта и Изпълнителя на СМР при 

осигурено финансиране; Осигурен пълен достъп на Консултанта до наличните данни, 

които са необходими за успешно изпълнение на задълженията му; Изпълнителят и 

Консултантът имат свободен и своевременен достъп до всички строителни площадки и 

места, свързани с изпълнение на проекта; изпълнение на строителните работи да се 

изпълняват съгласно предвидения график за дейностите с предвидените финансови 

средства; В състава и отговорностите на страните, участващи в изпълнението на 

обекта, няма да настъпят съществени промени; 

За предотвратяване на рискове за здравето и живота на участниците в 

строителството, участникът предлага контрол по прилагане на мерките за безопасност и 

здраве и е описал същите. 

Участникът не разглежда и не предлага мерки за предотвратяване на грешки в 

документирането на строителния процес. 

Следва да отбележим, че така идентифицираните рискови събития и предложените 

мерки не биха могли да бъдат приети като ефективни организационни методи и/или 

решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки в 

изпълнението и документирането на строителния процес. Същите представляват предимно 

договорни задължения на съответните участници в строителния процес, като например - 

предоставяне на необходимата информация и оказване на съдействие между страните, 

своевременно извършване на плащанията, спазване на договорените срокове и графици, 

осигуряване на достъп до обекта. Това са договорни задължения на съответните участници 

в строителството, за които в договорите са предвидени съответни санкции при 

неизпълнение. Въпреки това, след като участникът ги е анализирал и оценил като 

възможни рискови събития, би следвало да предложи адекватни мерки, който той ще 

приложи за да избегне настъпването им. Предложените мерки обаче въвеждат препоръки 

или задължения за възложителя или строителя, които не зависят от участника и за които не 

предвижда и не предлага решения за предотвратяването/преодоляването им. Например: За 

дефинирания риск - Недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа за 

управление на проекта, създаден в рамките на общината, като мярка предлага - 

Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички 

заинтересовани страни, в рамките на проекта, без обаче да предлага решение или мярка, 

която ще предприеме самият той за да се постигне това безпроблемно сътрудничество. По 

същия начин са представени и другите мерки – за риска  Забавяне или липса на 

финансиране, мярката е - Своевременно извършване на плащанията към Консултанта и 

Изпълнителя на СМР при осигурено финансиране, без отново да се предлага 

организационно решение или мярка, която участникът ще предприеме за да предотврати 

неспазване на договорни задължения на възложителя, а именно своевременно плащане на 

дължими възнаграждения на строителя или консултанта, осъществяващ строителния 

надзор.  

Предвид гореизложеното, комисията формира заключение, че предложените мерки за 

управление на риска не представят иновативни и/или ефективни организационни методи 

и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на грешки 

в изпълнението и документирането на строителния процес. От една страна не става ясно 
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как посочените рискове и съответно мерки ще предотвратят грешки в изпълнението и 

документирането, а от друга изобщо не са предложени организационни решения по 

осъществяването им, за да може комисията да ги прецени и определи като иновативни 

и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор и 

съответно да присъди допълнителни точки за наличие на надграждащо обстоятелство по 

смисъла на методиката.   

Описаните задължения за участника, че: – ще осъществява контрол по прилагане на 

мерките за безопасност и здраве, ще следи за недопускане на увреждане на трети лица 

вследствие на строителството; ще следи за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяване на строителството и т.н. са нормално присъщи за тази 

дейност и/или са нормативно въведени като негови задължения и не става ясно как те ще 

допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес. Изброяването на нормативно установени или договорни задължения 

на строителния надзор и задължения, които са му вменени с техническата спецификация от 

обществената поръчка не може да бъде прието като организационно решение въведено от 

участника, тъй като той е длъжен да се съобрази с тези изисквания и отговорностите, които 

те въвеждат. 

Направеното описание на организационните действия в останалите точки също не може да 

бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него участникът доказва 

съответствието си с критериите за подбор относно описанието на дейностите или получава 

допълнителни точки по останалите надграждащи обстоятелства (т.1).   

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както 

и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на 

качествено изпълнение на поръчката. Последната точка 5 на стр. 32 от техническото 

предложение на участника е озаглавена по този начин, но в тази точка участникът не 

представя мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както и 

механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. Единственото 

изявление по този въпрос е, че е необходимо да бъде приложена стройна схема за контрол 

и мониторинг на персонала, ангажиран с изпълнението на поръчката, без да представя 

предвиждания за начина на изпълнение, някакви процедурни правила, стъпки по 

изпълнение, предвиждани мерки или организационни правила. Отчетена е необходимост 

от прилагане на стройна система, но липсват предвиждания за прилагане на такава 

система, както липсва и представяне на предвиждани мерки за вътрешен контрол и 

мониторинг на екипа и механизми за осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. 

По отношение на начини за взаимодействие между екипа, участникът е посочил 

комуникационните канали – официална кореспонденция в писмена форма - с препоръчана 

поща, факс или в деловодството на адресата; Ежедневната работна кореспонденция може 

да се осъществява по факс, електронна поща, деловодство на адресата и/или заповедната 

книга на строежа; Комуникацията с контролните институции ще се осъществява чрез: - 

Писмена кореспонденция, заведена в деловодството; по факс; по електронна поща; 

Работни срещи и всички други допустими действия съгласна Административно — 

процесуалния кодекс. 

Липсата на предложени мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти в 
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предложението на участника препятства възможността за присъждане на допълнителни 

точки по този надграждащ показател, съгласно утвърдената методика за оценка. 

Направеното описание на организационните действия в останалите точки също не може да 

бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него участникът доказва 

съответствието си с критериите за подбор относно описанието на организация на 

експертите в екипа си и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта или получава допълнителни точки по 

останалите надграждащи обстоятелства (т.1).  

Ето защо, участникът получава 20 точки по настоящия показател. 
 

 

4.2.3. 

 

 

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

Оценка по показател: 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”  

(П1) 

 

80 точки 

Мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническото задание, а именно:  

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. -

Участникът е направил описание на всички дейности, предмет на поръчката. 

Идентифицираните 30 броя дейности обхващат всички задължения на строителния надзор 

съгласно ЗУТ и техническата спецификация. За посочените дейности са предвидени 

поддейности и задачи по изпълнението, което прави описанието на дейностите пълно и 

завършено. Предвидени са и отговорните експерти за изпълнението на дейностите, което 

показва връзката с изпълнението и осъществяването на контрола. Изброени са 

документите, които ще се съставят съгласно Наредба №3/2003 г. за актовете и протоколи 

по време на строителството. Документите и реда на съставянето им са изброени в 

последователността на изпълнение на СМР. Освен посочените актове и протоколи по 

време на строителството съгласно Наредба №3/2003 г. – протокол №1, протокол №2 (2а), 

заверка на заповедна книга (образец 4), акт образец 3; приложение 5, приложение 6, 

приложение 7, приложение 8, приложение 12, акт 15, окончателен доклад, технически 

паспорт, акт образец 16 – участникът предвижда контролът по изготвянето и 

окомплектоването и на други документи – декларации за експлоатационни показатели, 

измервателни протоколи, писмени уведомления. Предвидените документи съответстват на 

документите в Наредбата, като няма липси или непълноти в изброяването. Посочено е, че 

при необходимост ще бъдат подписвани и акт – образец 10 и акт образец 11. Документите 

съответстват на дейностите по изпълнение и съставянето им е описано в тяхната 

последователност и взаимообвързаност, като са отчетени спецификата на документа, етапа 

на строителството, задълженията на строителния надзор по документиране на строителния 
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процес и изпълнение на дейностите. 

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с 

експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта – за всеки от ключовите експерти – 

Архитект, който ще изпълнява и функции на ръководител, Електроинженер, ОВК инженер, 

ВиК инженер, Инженер – геодезист, Инженер Пожарна безопасност, Координатор по 

безопасност и здраве и Експерт по качество на материалите – участникът е направил 

подробно описание на задачите и отговорностите, които ще има при изпълнението на 

поръчката. Предвидените задачи за ръководителя на проекта – административно 

управление на договора, осъществяване на комуникация с възложителя, подготовка на 

документи за периодичните срещи, инициира и организира провеждането на периодичните 

срещи, осъществяване на контрол на изпълнението, осъществяване контрол на работата на 

експерти и т.н. – са типично управленски задачи и отговорности.  

Заложените отговорности на останалите специалисти са пряко свързани с квалификацията 

им на експерти по съответните специалности. Освен това изброяване на специфичните 

задължения и отговорности, участникът на стр.39 – стр.57 от техническото си предложение 

обвързва задълженията на експертите с конкретните предвидени дейности и правомощия 

на строителния надзор съгласно техническата спецификация. За дейностите са 

индивидуализирани експертите, които ще участват в изпълнението им. Налице е пълно 

съответствие между изброените конкретни отговорности на лицата и разпределението на 

експертите в таблицата по дейности и задачи. Идентифицираните от участника 

заинтересовани страни в процеса са всички страни, които са свързани с него. 

Предвидените начини на комуникация – вербална комуникация (лично и по телефон), 

невербална комуникация (писма, факс, електронна поща), както и периодични срещи – 

обхващат всички възможни средства за осъществяване на комуникацията, като 

комбинацията между тях позволява да се осъществи най-оптималния вариант за 

комуникация. Подробно са описани комуникационните канали и са отчетени спецификите 

при използването не само на различните типове комуникационни канали – вербална и 

невербална, но и отделните техни проявления.  

На схемата на стр.61 от техническото предложение може да бъде проследен целият процес 

на организация, координация и комуникация между екипа на консултанта и възложителя. 

От направеното обяснение под схемата се вижда организирането на строго йерархични 

правила за осъществяване на взаимодействието. 

Схемата на стр.62 от техническото предложение показва осъществяването на 

комуникацията с всички страни в процеса, като на нея е посочена комуникацията и с 

възложителя, което дава ясен поглед върху целия комуникационен и организационен план 

на изпълнението.  

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични следните четири обстоятелства:  

1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат текущ контрол и 
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наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи – организационните 

решения са въведени чрез следните принципи – стриктно спазване на техническите 

спецификации, изискванията на възложителя и нормативната уредба, спазване на времевия 

график, внимателно планиране на всяка фаза на проекта, надграждане върху 

съществуващия опит, непрекъснат диалог и партньорство, приоритизация на дейностите, 

гъвкавост и отзивчивост. Посочените принципи са изброени като съдържание, като чрез 

тях се въвеждат задължения и механизми за екипа на участника за осъществяване на 

непрекъснат контрол и наблюдение на извършваните СМР. Чрез контрола на спазването на 

техническите спецификации, графика, приоритизацията на дейностите се гарантира пряко 

качеството на изпълнението. Съдържанието на останалите принципи има за цел по-скоро 

да създаде оптимална работна среда и се явява превенция за недопускане на грешки при 

изпълнението на СМР, което ще се отрази непосредствено и върху качеството на 

предвидените работи. Представена е концепция за успешно изпълнение на проекта при 

спазване на методите на непрекъснат контрол върху изпълняваните СМР, основаваща се на 

– 1) отлична комуникация между участниците в процеса; 2) ясно изразена йерархичност в 

системата; 3) добра организация на работа; 4) точно дефинирани задължения и 

отговорности; 5) навременно докладване при възникване на евентуални проблеми и 

търсене на начини за решаването им. На представените схеми ясно се виждат 

задълженията на експертите на строителния надзор по наблюдение на СМР и връзките и 

начините за осъществяването на контрола. На Схема на Взаимодействие с възложителя и 

останалите участници в процеса е показан начина на контрола и взаимодействието с 

Възложителя чрез следните процеси – взаимодействие, отчитане и управление, включващи  

изготвяне на доклади за дейността /дневни и обобщаващи месечни/, работни срещи на 

обекта, обратна връзка и срещи за управление. На представената на стр.62 от техническото 

предложение - Схема на осъществявания вътрешен контрол  на договора по настоящата 

обществена поръчка чрез въвеждането на три нива на контрол върху изпълнението на 

качеството на СМР и показаните взаимовръзки, ясно се вижда направената организация за 

контрола. Разгледаните два етапа на контрол – Етап 1 – Контрол в хода на изпълнение на 

съответните задачи от обществената поръчка от Изпълнителя и Етап 2 – Контрол над 

изпълнените задачи и техните резултати от обществената поръчка от Изпълнителя – 

въвеждат начините на организиране на контролът върху изпълняваните СМР от началото 

на изпълнението на договора до неговото окончателно приключване.  

3. В предложението за изпълнение на поръчката се представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите 

по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при 

спазване на качеството на строителството – посочените организационни решения – 

осигуряване на добре подготвен екип от експерти, въвеждане на стройна управленска 

структура, правилно разпределяне на задълженията и отговорностите между експертите, 

установените алгоритми на работа и въведените три нива на контрол, въведените и 

описани методи на осъществяване на контрол на процесите – в своята съвкупност 

гарантират осигуряване качеството на изпълнение на строителството. В четири отделни 

подточки участникът описва и аргументира организационните решения по осъществяване 

на дейността. Чрез въведените задължения и отговорности, качествата на екипа от 
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експертите, предвидените начини на контрол и процедури за осъществяване на 

контролните механизми са обхванати самото изпълнение на задълженията на строителния 

надзор, осъществяване на контрол върху работата на строителя, а от там и спазване на 

строителството на СМР. Посоченият алгоритъм на изпълнението на договора – 

съхранение, обработка на информация, начини за осъществяване на съхранение и 

предаване на документите, три нива на контрол – осигурява качеството на изпълнението на 

строителството.  Организационните методи могат да бъдат определени като ефективни 

поради специфичната комбинация на процесите в тях, водеща до гарантиране на 

качествени консултантски услуги, а от там и до качествено изпълнение на СМР.  

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще 

допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес - посочените организационни решения – въвеждане на процедури за 

самоконтрол между отделните експерти, своевременно идентифициране на рисковете, 

проверка и анализ на специфичните рискове, извършване на оценка на рисковете – в своята 

съвкупност гарантират предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес. Чрез въведените и идентифицирани събития, които ще бъдат следени, 

анализирани и оценявани – информация относно изпълнението на договора, вземане на 

решения, промени в законодателството, ще бъде минимизиран риска от допускане на 

грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. Посочените действия 

могат да бъдат определени като ефективни именно защото се отнасят и до изпълнението, и 

до документирането на строителния процес. Организационните методи могат да бъдат 

определени като ефективни поради специфичната комбинация на процесите в тях, водеща 

до гарантиране на качествено изпълнен строителен процес, без грешки в документацията и 

изпълнението на строителството. 

5.Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както  

и  начини  за  взаимодействие  между  тях,  включително  механизми  за осигуряване на 

качествено изпълнение на поръчката – участникът предлага мерки за упражняване на 

вътрешен контрол и разглежда системата за осъществяване на мониторинг върху работата 

на експертите. Процеса по осъществяване на мониторинг е описан чрез посочване на 

принципите му – 7 броя принципи; целите (5 броя цели) и задачите (8 броя задачи). В 

своята съвкупност описанието на принципите, целите и задачите на мониторинга дава ясна 

представа за начина на изпълнението му и чрез него за осъществяване на контрол върху 

работата на екипа от експерти.  

Освен описание на мониторинга участникът е идентифицирал и 5 броя мерки за вътрешен 

контрол – въвеждане на три нива на контрол, мярка за спазване на действащото 

законодателство, използване на утвърдени алгоритми при създаване на документи, 

използване на специализирани софтуери, използване на технически средства за 

изпълнението. Чрез въвеждането на трите нива на контрол се постига оптимален ефект 

относно проследяване и контролиране на изпълнението на задълженията на експертите, а 

от там и на качественото изпълнение на поръчката. Предвид естеството на поръчката – 

осъществяване на услуги – използваните на технологии, софтуери и алгоритми само ще 

улесни и гарантира качеството на изпълнението посредством новите технологии.  
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Участникът предвижда и механизми за осигуряване на качеството, които са различни от 

описаните мерки. Чрез механизмите – прозрачност, централизация, следене на 

комуникацията с възложителя, ясно определяне на отговорностите – ясно се показва 

начина на осъществяване на вътрешен контрол и създаване на крайния продукт след 

редица вътрешнофирмени правила, принципи и проверки. Детайлното описание на 

процесите на мониторинг, предвидените мерки за вътрешен контрол и отделно от тях – 

механизми за вътрешен контрол – са гарантират качеството на бъдещото изпълнение.   

Предложеното организационно решение по въвеждане на задължения на ръководителя на 

екипа относно контролирането на изпълнението от страна на експертите, и задължения на 

отделните експерти по извършване на проверка на събраната информация и нейното 

систематизиране – също въвеждат проследимост на изпълнението и мониторинга за 

вътрешен контрол. Описаните резултати от изпълнението на мониторинга, на мерките за 

вътрешен контрол и на принципите на вътрешния контрол показват връзката между 

заложените от участника цели, идеи и методологии и практическото осъществяване на 

контрола.  

Комисията счита, че участникът е предложил концепция за организация на 

персонала, при която НЕ е налично следното обстоятелство:  

2.В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат текущ контрол и 

наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие 

с техническите изисквания на проекта и качество така и по отношение на 

ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания 

и др. –Участникът е изброил документите, които следва да имат всички доставяни на 

обекта материали - декларация за експлоатационни показатели, декларация за 

характеристиките на строителния продукт, декларация за съответствие с изискванията на 

инвестиционния проект за конкретния строеж. Описани са решения и предложения за 

осъществяване на контрола чрез разписване на конкретни задачи – предварителен контрол 

и съгласуване на доставките, изискване от строителя на мостри на доставките и документи 

за тях, организиране на лаборатория, периодичен контрол на върху начините на изпитване 

и изследване, присъствие при вземане на пробите при  изпитвания на материалите, при 

необходимост провеждане на допълнителни контролни измервания и изпитания, преглед и 

одобрение на източниците на материалите и др. Представен е и метод на работа при 

установяване на несъответствие на строителните материали и изделия с техническите 

изисквания на проекта и контрол при подмяната и корекцията им, като е разписана 

процедурата по искане замяна, съгласуване и одобрение. Предвидени са дейности по 

осигуряване ритмичността на доставките чрез описание на следенето на графика на 

доставките, изискването на програма от строителя всеки календарен месец, включваща и 

представяне на постиженията за изминалия месец, сравнени с планираните цели, както и 

дейности, влизащи в плана за следващите три месеца. 

В предложението обаче липсват предвиждания за осъществяване на контрол върху 

съхранението на материалите. В изложението изцяло липсват предвидени действия  и 

стъпки по осъществяване на контрола на начина на съхранение на материалите. 

Присъждането на допълнителни точки по настоящия показател от методиката за оценка 
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предполага кумулативно наличие на всички обстоятелства посочени в т.2, а именно: - 

въведени организационни решения  и отговорности на екипа за непрекъснат постоянен 

текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното 

съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на 

ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и 

др. В случая са въведени организационни решения и отговорности във връзка с контрола 

на материалите по отношение на тяхното съответствие с проектните изисквания, начина на 

влагането им, провеждане на изпитания и ритмичността на доставките,  но липсват 

организационни решения и разписани отговорности за екипа за осъществяване на контрол 

за начин на съхранение. Не е предвидена процедура за контрол, както и не са представени 

конкретните действия, които ще бъдат предприети от участника и съответните 

задълженията на екипа в тази връзка. 

Ето защо, участникът получава 80 точки по настоящия показател. 
 

 

4.2.4. 

 

 

"ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

Оценка по показател: 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”  

(П1) 

 

100 

точки 

Мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническото задание, а именно:  

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. – 

участникът е направил описание на всички дейности, предмет на поръчката. 

Идентифицираните дейности обхващат всички задължения на строителния надзор 

съгласно ЗУТ и техническата спецификация. За посочените дейности са предвидени 

поддейности и задачи по изпълнението, което прави описанието на дейностите пълно и 

завършено. Посочени са и отговорните експерти за изпълнението на дейностите, което 

показва връзката с изпълнението и осъществяването на контрола. Посочени са 

документите, които ще се съставят съгласно Наредба №3/2003 г. за актовете и протоколи 

по време на строителството, като са описани предпоставки и период за съставяне на 

съответния документ. Освен посочените актове и протоколи по време на строителството 

съгласно Наредба №3/2003 г., участникът предвижда контролът по изготвянето и 

окомплектоването и на други документи – декларации за характеристики на строителните 

продукти и декларации за експлоатационни показатели, протоколи от акредитирана 

българска  лаборатория за вносни материали, протоколи от изпитвания, измервателни 

протоколи, проверка съдържанието и поставянето на информационна табела и др. 

Предвидените документи съответстват на документите в Наредбата, като няма липси или 

непълноти в изброяването. Посочено е, че при необходимост ще бъдат подписвани и акт – 
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образец 10 и акт образец 11. Освен, че са изброени актовете и протоколите, които ще се 

съставят по време на строителството съгласно Наредба №3/2003 г., участникът е 

представил дейностите и документите в последователността на изпълнение на СМР. 

Представени са предвижданията за изпълнение на дейностите в началото на строителния 

процес, по време на изпълнение на строителството, в заключителния етап и въвеждане на 

обекта в експлоатация. За всеки етап са посочени конкретни действия, документацията, 

която ще се съставя, с посочване на срокове, законодателството, което ще се съблюдава, 

дейности по правилното  документиране, необходимо съдържание на съответните 

документи, включително на окончателния доклад и техническия паспорт, с приложенията 

към тях и лицата, които участват при съставянето и подписването им.  Документите 

съответстват на дейностите по изпълнение и съставянето им е описано в тяхната 

последователност и взаимообвързаност, като са отчетени спецификата на документа, етапа 

на строителството, задълженията на строителния надзор по документиране на строителния 

процес и изпълнение на дейностите.  

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с 

експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта – за всеки от ключовите експерти – 

представляващ надзора, ръководител екип, експерти по части-  архитектурна, конструкции, 

геодезия, ВиК, електро, ОиВ, експерт по управление на отпадъците, експерт по качество на 

материалите, експерт по част Пожарна безопасност и координатор по безопасност и здраве 

– участникът е направил подробно описание на задачите и отговорностите, които ще има 

при изпълнението на поръчката. Представена е вътрешно-фирмена организация на работа, 

предвиждаща тристепенна структура на управление, контрол и работа по проекта, 

включваща: - представляващ надзора, ръководител екип и изпълнителски екип на място 

/ИЕМ/ от ключови експерти. Предвидените задачи на представляващия надзора - 

мениджърски функции по управление и координация на проекта, разпределение на 

човешките и материални ресурси, разпределение на отговорностите, администриране на 

проекта, както и на  ръководителя на екипа – координиране връзките между строителния 

надзор и другите участниците в инвестиционния процес, извършване на проверки – 

документални и на място, получаване на ежедневна информация, следене на графиции, 

обезпечаване на необходимите специалисти и т.н. – са типично управленски задачи и 

отговорности. Заложените отговорности на останалите специалисти са пряко свързани с 

квалификацията им на експерти по съответните специалности. Освен това изброяване на 

специфичните задължения и отговорности, участникът при описанието на начина на 

изпълнение на дейностите е обвързал задължения на експертите с конкретните предвидени 

дейности и правомощия на строителния надзор съгласно техническата спецификация. В 

останалите части от офертата също са разписани конкретни задължения за определени 

експерти в съответствие със спецификата на дейността например за експерта по качество 

на материалите, при описание на начините за осъществяване на контрола за качеството на 

материалите, ритмичността на доставките, начин на влагане и изпитвания са разписани 

допълнително конкретни отговорности за този експерт. Налице е съответствие между 
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изброените конкретни отговорности на лицата и разпределението на експертите по 

дейности и задачи, представени при описанието на дейностите в различните части на 

офертата. 

Представена е система за координация с Възложителя и останалите участници в 

строителния процес, включваща непрекъснат обмен на информация и съдействие. 

Представени са дейности за координиране процеса на изпълнение включващи -  

организиране на предварителни и ежемесечни срещи, изготвяне на доклади до 

възложителя, както и непрекъснато докладване на представляващия надзора. Представени 

са предвижданията за осъществяване на комуникация и координация, както в екипа, така и 

с останалите участници в процеса на реализация на проекта. Идентифицираните от 

участника заинтересовани страни в процеса са всички страни, които са свързани с него. 

Предвидените начини на комуникация – лично, по телефон, доклади, писма, електронна 

поща, както и периодични срещи – обхващат всички възможни средства за осъществяване 

на комуникацията, като комбинацията между тях позволява да се осъществи най-

оптималния вариант за комуникация и непрекъснат обмен на информация. Представената 

система за комуникация и координация  предвижда организирането на правила за 

осъществяване на взаимодействие и комуникацията с всички страни в процеса и с 

възложителя, което дава ясен поглед върху целия комуникационен и организационен план 

на изпълнението.  

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични пет от следните обстоятелства:  

1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат текущ контрол и 

наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи – организационните 

решения и подбора на екипа са съобразени със стратегията за контрол върху 

технологичната последователност на строителните процеси, като се предвижда един 

действен текущ контрол на място от ключовите експерти по изпълнение на всички видове 

работи. Отчетена е ключовата роля на всички експерти, а за гарантиране качеството на 

изпълнение на видовете работи се предвижда извършване на последващ контрол от 

ръководителя на екипа и представляващия надзора. Организационните решения и 

отговорности на екипа са предвидени в съответствие с утвърдения работен проект за 

организацията и изпълнение на видовете строително-монтажни работи и графика на 

изпълнителя на СМР. При разработване плана за изпълнение на настоящата поръчка е 

отчетено времетраенето за извършване на отделните видове СМР в зависимост от обема 

работи, като режимът на работа на специалистите от екипа за строителен надзор ще следва 

безусловно работите по графика и технологичната последователност на изпълнение на 

СМР. Ръководителят на екипа ще изготви разстановка за разполагане на персонала и 

конкретизиране на задълженията на експертите съобразно графика на строителя. Екипът 

ще покрива плътно работите по графика на изпълнителя на CMP с цел максимален контрол 

на изпълняваните видове работи. За правилното разпределение на човешките ресурси и 

мерките за осигуряване присъствие на експертите от надзора при изпълнение на 

поръчката, е предвидено да бъде направена оценка на риска още в подготвителния етап, 

както и последващата й актуализация. Предвидено е контролните дейности да обхванат 
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целия инвестиционен процес - подготвителния период, строителните дейности, 

документирането на изпълненото строителство, качеството на доставките и на 

технологията на работа, изпитванията и пробите и предаването на обекта. Организацията 

на работа чрез тристепенната система на управление на проекта е предпоставка за 

намаляване на риска, предвидено е и извършване на внезапни проверки на място от 

ръководния екип, които проверки включват и проверка на изпълнението на задълженията 

на ключовите експерти на място. Разписани са действия при установяване на нарушения в 

технологичната последователност и некачествено изпълнение на СМР, както и извършване 

на последващ контрол за изпълнение на дадените указания. 

Представените организационни решения, задължения и отговорности на ръководния и 

изпълнителския екип въвеждат задължения и механизми за екипа на участника за 

осъществяване на непрекъснат контрол и наблюдение на извършваните СМР. Чрез 

контрола на спазването на техническите спецификации, технологичната последователност 

на изпълнение на СМР, графика, ритмичността, начина на влагане и изпитване на 

материалите, както и предвидения последващ контрол от ръководителя на екипа и 

представляващия надзора се гарантира пряко качеството на изпълнението. Предвидената 

стратегията за контрол на строителните процеси предвижда, с цел  гарантиране качеството 

на изпълнение на видовете работи да бъде извършван постоянен и последващ контрол на 

всички етапи от изпълнението на СМР, включително – проверки за наличието на 

документация, удостоверяваща съответствието на качествата на продуктите; актове и 

протоколи, с които са приети изпълнените работи; внезапни проверки по време на 

изпълнение на основните видове работи за спазване на технологията на работа. 

Предвидената система за контрол представя начините на организиране на контролът върху 

изпълняваните СМР от началото на изпълнението на договора до неговото окончателно 

приключване.  

2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат текущ контрол и 

наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното съответствие 

с техническите изисквания на проекта и качество така и по отношение на 

ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания 

и др. – Представената стратегия за контрол и наблюдение на материалите включва 

следните основни дейности: - входящ контрол върху доставките на материали и изделия и 

съответствието им с техническите изисквания на проекта;  контрол по ритмичността на 

доставките, включително транспортиране и складиране и съхранение;  контрол на 

технологията на изпълнение; контрол на изискващите се изпитвания. Подробно е 

представен начина на осъществяване на контрол върху качествата на строителните 

материали, посочена е нормативната уредба, която следва да се съблюдава при 

изпълнението на дейността. Идентифицираната законовата уредба при спазване 

изискванията за качеството на материалите е максимално обширна, тъй като обхваща не 

само националното законодателство, но и законодателството на ниво ЕС. Изброените 

документи, които следва да имат всички доставяни на обекта материали, както и 

разписаните отговорности при осъществяване на входящия контрол, показва познаване на 

изискванията за качеството на материалите и минимизира риска от грешки при 
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изпълнението и доставката. Описани са решения и предложения за осъществяване на 

контрола чрез разписване на конкретни задачи – предварителен контрол на доставките, 

проверки на място относно: тяхното съответствие с предвидените в проекта; наличие на 

придружаваща документация, удостоверяваща съответствието на качеството; начина на 

съхранение /когато доставките няма да се влагат веднага в строителството и ще трябва да 

се съхраняват на строителната площадка/; указана технология на влагане и за изпитване; 

съответствието с действащите стандарти; посочени произход, производител, доставчик; 

правилното им транспортиране и други изисквания в зависимост от спецификата на 

доставката. Посочените начини за проследяване съответствието на материалите с 

изискванията на проекта и действащите норми и стандарти гарантира качественото му 

изпълнение.  

Предвидени са дейности по осигуряване ритмичността на доставките чрез следенето на 

графика на доставките, който следва да е в съответствие с общия график на 

строителството, както и контрол върху правилното складиране и съхранение на доставките 

или общо тяхното качество. Разписана е процедура за действия при установени доставки, 

които не съответстват на изискванията, както и действия по упражняване последващ 

контрол върху изпълнението на дадените предписания. По същия начин е разписана и 

процедура, с посочване на конкретните експерти от екипа и другите участници в 

строителството за замяна на несъответстващ продукт – ако е допустимо или забрана за 

влагането му, както и контрол на новата доставка. Представени са предвижданията за 

проверка и наблюдение на складовите наличности, както и начина на съхранението на 

материалите – преглед на строителната площадка и обособените места за съхранение на 

материалите, изискване на схема за обезопасяване и превантивни мерки за защита от 

повреда, включително вандализъм, наводнение, пожар и т.н. Разписана е процедура при 

установено неправилно съхранение, включително последващ контрол по дадените 

указания или забрана за влагане.  Налице са предвиждания и по отношение на контрола, 

който ще се осъществява при влагане на материалите – предварителен и последващ, както 

и за изпълнението на изпитания. Предвижданата организация, описва предвидените мерки 

и решения за осъществяване на постоянен контрол върху начина на влагане и 

изпитванията на материалите. В техническото предложение са посочени и описани 

стъпките по предварително одобрение на материалите, контрола при влагането им, 

процедурите при установяване на несъответствие, последващо докладване, и гарантиране 

неприемане на несъответстващ продукт за влагане на обекта. 

3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите 

по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при 

спазване на качеството на строителството – Системата за анализ и контрол на 

дейностите по време на изпълнение на строително -монтажните работи е разработена при 

йерархична структура на управление. Предвидено е прилагане на подхода „планиране, 

изпълнение, проверка, действие", който гледа напред към дейностите, които трябва да се 

изпълнят и към следващия етап (следващите етапи) на проекта, което позволява да се 

предприемат интервенции и корективни действия, докато все още имат влияние върху 

бъдещите резултати от проекта, а резултатите могат да се контролират. Представени са 
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вменените дейности и  разработената система за анализ на контрола по етапи на 

реализиране на проекта, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при 

спазване качеството на строителството. Подробно са разписани предвидените контролни 

дейности по законосъобразното започване на строежа, постоянен контрол върху процеса 

на изграждане на обекта, провеждането /само в негово присъствие/, при което ще се 

контролира правилността, пълнотата и законосъобразността на всички функционални 

проби, пускови изпитания и пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за 

въвеждане в експлоатация, както и контролните дейности при предаване на строежа. 

Предвидените контролни дейности за всеки етап от изпълнението, включват разписани 

конкретни задачи и отговорности за ръководителя и ключовите експерти по съответните 

части. Контролните действия обхващат целия процес на изпълнение на строежа, 

включително правилното им и навременно документиране, гарантиране качеството и 

съответствието им с изисквания към строежите. Контролните дейности в етапа на 

изпълнение на строителството способстват за безпроблемно приемане на обекта и 

въвеждането му експлоатация. Посочените организационни решения – осигуряване на 

екип от експерти по всички части, въвеждане на стройна управленска структура, правилно 

разпределяне на задълженията и отговорностите между експертите, въведения 

допълнителен контрол от представляващия надзора, въведените и описани методи на 

осъществяване на контрол на процесите – в своята съвкупност гарантират осигуряване 

качеството на изпълнение на строителството. В отделни подточки участникът подробно 

описва и аргументира организационните решения по осъществяване на контрола по 

отношение на: - Измервания и отчетност на изпълнените строително монтажни работи; 

Всички графици, утвърдени от Възложителя за изпълнение на СМР, графици за доставка 

на материали и изделия, графици за мероприятия по опазване на околната среда и за 

недопускане увреждане на трети лица; по спазването на мерките по опазването на околната 

среда; Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 

изпълнение на поръчката; контрол на качеството и количествата СМР и Контрол на 

изпълнението. Разписани са процедури, в случай на изменение на Инвестиционния проект 

или на промяна на Строителните продукти, както и при установени несъответствия или 

отклонения в показателите. Представен е и предвиждания мониторинг на методите на 

изпълнение за отделните видове работи. Чрез въведените задължения и отговорности на 

ключовите експерти от екипа, предвидените начини за контрол и процедури за 

осъществяване на контролните механизми са обхванати самото изпълнение на 

задълженията на строителния надзор, осъществяване на контрол върху работата на 

строителя, а от там и спазване на качественото изпълнение  на СМР. Посоченият 

Организационните методи могат да бъдат определени като ефективни поради 

специфичната комбинация на процесите в тях, водеща до гарантиране на качествени 

консултантски услуги, а от там и до качествено изпълнение на СМР.  

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще 

допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес -  представената стратегията за предотвратяване на грешки в 

изпълнението на строителството е обвързана с осъществяването на постоянен контрол върху 

методите на изпълнение на отделните видове СМР и технологичната последователност на 
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строителните процеси. Представен е предвиждания мониторинг на методите за изпълнение на 

СМР, включително контрол преди започване на вида работа, мониторинг на качеството на 

предвидените за влагане материали, изделия и съоръжения, тяхното съответствие с 

предвидените в проекта, правилното им транспортирани и съхранение, спазване на 

предписаната технология за изпълнение и влагане в строителството, както и последващ 

контрол за качествата на изпълнените видове работи, извършване на контролните 

изпитвания и мониторинг на безопасното изпълнение на отделните видове работи. 

Последователността за изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта е 

технологично обусловената последователност на строителните и монтажни процеси и 

свързаните с тях подготвителни дейности. Участникът ще извършва контрол за правилно и 

своевременно съставяне и подписване на всички актове и протоколи по време на 

строителството, необходими за оценка на строежите, включваща съответствие с 

одобрените строителните книжа, нормативните изисквания, с договорите, свързани с 

проектирането и изпълнението на строежите и с констатациите при задължителни 

проверки, огледи и измервания на място. Предвижда се съставянето на актовете и 

протоколите да става непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на 

място и тяхното подписване от съответните участници в строителството.  Посочени са 

организационни решения като – първоначален контрол от експерта по съответната част и 

последващ – от ръководителя на екипа, с което се цели да се гарантира срочното издаване 

и съставяне на необходимите документи и тяхната достоверност. Контролните механизми 

включват проверка от страна на ръководителя на екипа и представляващия надзора на 

всички съставени актове и протоколи по време на строителството, в които са участвали 

ключовите експерти по специалности относно непосредственото им изготвяне след 

извършване на вида работа и за съответствието на изпълнените CMP с предвидените в 

одобрените проекти. Проверката включва и наличие на придружаваща документация за 

качеството на вложените материали, съответствието им с предвидените в проекта. 

Ръководителя на екипа извършва контрол за своевременно подписване на документите от 

страна на всички лица предвидени по наредбата да участват при съставянето и 

подписването на съответния акт или протокол.  

Участникът е представил и разработената и внедрена в дружеството система на отчет на 

документацията, която да отразява, количества и стойности с натрупване „до момента", 

количества и стойности за „минал отчетен период" и количества и стойности за „отчетния" 

период, която система следва да дава реална и коректна информация кога, къде и колко 

пъти са актувани количества по дадена позиция от количествената сметка без значение от 

вида СМР и която да дава възможност за последващ одит от независими експерти да 

проверят реалността на изпълнените СМР и съответно допустимостта на извършените 

плащания. 

Въведените организационни процедури за контрол от отделните експерти, проверка от 

ръководителя и от представляващия надзора, своевременно идентифициране на рискови 

събития, внедрена в дружеството система на отчет на документацията, изготвянето на 

съответните протоколи и доклади – в своята съвкупност гарантират предотвратяване на 

грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. Посочените действия 

могат да бъдат определени като ефективни именно защото се отнасят и до изпълнението, и 

до документирането на строителния процес. Организационните методи могат да бъдат 
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определени като ефективни поради специфичната комбинация на процесите в тях, водеща 

до гарантиране на качествено изпълнен строителен процес, без грешки в документацията и 

изпълнението на строителството. 

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както  

и  начини  за  взаимодействие  между  тях,  включително  механизми  за осигуряване на 

качествено изпълнение на поръчката – участникът предлага мерки за упражняване на 

вътрешен контрол и разглежда системата за осъществяване на мониторинг върху работата 

на експертите. Като неразделна част от стратегията си за осигуряване на качество на 

изпълняваната услуга, участникът предлага система за вътрешно-фирмена комуникация по 

отношение на контрола. В тази връзка ще изисква от екипа си изготвяне, съхранение и 

отчетност по отношение на редица допълнителни документи, като: - регистър на 

направените промени в проектната документация по време на строителството; 

кореспонденция между участниците в строителния процес, включително държавни 

контролни органи и институции; доклади за възникнали извънредни ситуации и възможни 

рискове при изпълнението на строителството; опис на всички документи, съставени по 

време на строителството и съхранението им;  съхранение на всички разрешителни и 

съгласувателни документи и на документите, свързани с плащанията на извършените 

видове работи и т.н.  

Представена е изградената и използвана система за взаимодействие и координация между 

експертите от списъка на фирмата, включваща непрекъснат обмен на информация и 

съдействие, включително: - организиране на оперативни срещи в началото на всяка 

седмица с участието на Представляващия надзора, ръководителя на екипа и експертите по 

отделните части на проекта; Ежедневна комуникация между членовете на екипа 

осъществявана по интернет и чрез мобилни телефони; срещи на строителния обект; 

Всички експерти, ангажирани по настоящата обществена поръчка разполагат с крайни 

устройства (лаптопи, таблети и смартфони), които са с предварително инсталиран софтуер 

за достъп до системата за управление на проекти, както и непрекъснат мобилен достъп до 

интернет. Съобщенията от ръководството се визуализират веднага след въвеждането в 

системата и всички засегнати експерти получават информацията на техните крайни 

устройства. 

Ръководителят на екипа и Експертите по отделните части освен, че осъществяват 

постоянна връзка помежду си, поддържат непрекъснат контакт с всички участници при 

изпълнението на проекта. Представена е и Стратегия за гарантиране устойчивостта на 

резултатите, инструменти и методи за изпълнение на услугата. Така представената 

стратегия включва описание на задължения за екипа, свързани с изпълнението на договора 

като: - запознаване с графици, с бюджета, сроковете и процедурите по проекта, с оглед 

изпълнението на задълженията на консултанта и постигане на целите на проекта, 

адекватно управление на риска  и др., както и задължения при посещения на строителната 

площадка и контрол. 

В своята съвкупност описанието на начините за осъществяване на комуникация, 

взаимодействие и координация между експертите и въведените допълнителни задължения 

за екипа дава ясна представа за начина на изпълнението и чрез него за осъществяване на 

контрол върху работата на екипа от експерти.  
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Чрез въвеждането на допълнителен контрол от представляващия надзора се постига 

оптимален ефект относно проследяване и контролиране на изпълнението на задълженията 

на експертите, а от там и на качественото изпълнение на поръчката. Предвид естеството на 

поръчката – осъществяване на услуги – използването на технологии, софтуери и мобилни 

апарати само ще улесни и гарантира качеството на изпълнението посредством новите 

технологии.  

Предложеното организационно решение по въвеждане на задължения на ръководителя на 

екипа относно контролирането на изпълнението от страна на експертите, и задължения на 

отделните експерти по извършване на проверка на събраната информация и нейното 

систематизиране – също въвеждат проследимост на изпълнението и мониторинга за 

вътрешен контрол.  

Ето защо, участникът получава 100 точки по настоящия показател. 

 

4.2.5. 

 

 

"ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

Оценка по показател: 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”  

(П1) 

 

1 точка 

Мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническото задание, а именно:  

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. – 

участникът е направил описание на всички дейности, предмет на поръчката. 

Идентифицираните 30 броя дейности обхващат всички задължения на строителния надзор 

съгласно ЗУТ и техническата спецификация. Освен изброяването на дейностите, 

участникът е направил описание за начина на изпълнение, при което е избрал подход за 

описание на предвидените за изпълнение дейности, групирани в отделни фази в 

зависимост от етапа на изпълнение на строителството – Дейности преди започване на 

строителството - Дейности през подготвителния период и периода на мобилизация; 

Дейности по изпълнение изискванията на чл. 168, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и свързани със 

законосъобразното започване на строежа; Дейности по време изпълнението на строително-

монтажните работи, включващи няколко групи дейности: - законосъобразност при 

изпълнението,  контрол на качеството,  наблюдение на напредъка, осигуряване 

спазването на условията за безопасност на труда съгласно ЗБУТ, недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, контрол по опазване 

на околната среда по време на изпълнението на строежа, участие и контрол при 

съставяне на екзекутивната документация, координация на строителния процес до 

въвеждането на строежа в експлоатация и дейности по време на заключителния етап.  В 

рамките на описанието на начина на изпълнение на дейностите в съответната фаза, 
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участникът е описал документацията, която ще се съставя на съответния етап, с посочване 

на лицата, които ги съставят и подписват, предпоставки за издаване на съответния 

документ и необходимо съдържание. Идентифицираните дейности, групирани по фази, 

обхващат всички задължения на строителния надзор съгласно ЗУТ и техническата 

спецификация. Документите, резултатите и дейностите по изпълнение са описани в 

тяхната последователност и взаимообвързаност в направеното изложение. Участникът е 

посочил и допълнителни административни дейности, свързани с осигуряване 

изпълнението на предвидените мерки за информация и публичност, създаване на система 

за текущо отразяване на всички извършени работи, промени в стойности, промени в 

проектното решение, плащания, резултати от изпитвания на материали, доставки, проби на 

съоръженията, както и всички открити и предизвикани аварии по съществуващите 

елементи на техническата инфраструктура, преразглеждане на предвидените човекодни, 

времеви графици и т.н. Изброените допълнителни дейности дават ясна представа за 

разбирането на участника на предмета на поръчката. Идентифицираните етапи, със 

съответните дейности, включени в тях, описанието на документите, които се съставят, 

включително предпоставки, съдържание и участници,  също спомагат за разбиране на 

визията на участника относно предвиденото изпълнение на дейностите по строителен 

надзор. Предвидените документи съответстват на документите в Наредба №3/2003 г. за 

актовете и протоколи по време на строителството. Документите и дейностите по 

изпълнение са описани в тяхната последователност и вазаимообвързаност. 

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с 

експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта – за всеки от ключовите експерти – 

ръководител екип, Специалист по част „Архитектурна“, Специалист по част 

„Конструктивна“, Специалист по част „Електрическа“, Специалист по част „ОВК“ и 

„Енергийна ефективност“, Специалист по част „Пожарна безопасност“, Специалист по 

част „Геодезическа“, Специалист „КИП и А“, Специалист по част „Паркоустройство“, 

Специалист по част „ПБЗ“, Специалист по част „ПУСО“, Специалист - „Координатор по 

безопасност и здраве“ – участникът е направил подробно описание на задачите и 

отговорностите, които ще има при изпълнението на поръчката. Направеното 

разпределение на задачи е съобразено с експертния профил и квалификацията на лицата. 

Предвидените задачи за ръководителя на проекта – администриране на цялостното 

изпълнение на договора и комуникация и координация на управленско ниво с останалите 

участници в инвестиционния процес, осъществяване на вътрешен контрол и оценка на 

дейността на екипа;  изготвяне на ръководство за координация на отговорностите и 

начини на връзка на всички участници в инвестиционния процес за обекта; Мобилизация и 

координация на екипа; организиране и провеждане на работни срещи; Организиране 

изготвянето на окончателен доклад заедно със съпътстващите документи и внасянето 

му и т.н. – са типично управленски задачи и отговорности. Заложените отговорности на 

останалите специалисти са пряко свързани с квалификацията им на експерти по 

съответните специалности. Освен задълженията им, свързани с осъществяване на контрол 
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на изпълнението на СМР по съответните части за всеки експерт е предвидено задължение 

за своевременно информиране на ръководителя на екипа за хода на строителството и 

възникналите проблеми и даване на предложения за тяхното решаване, а ръководителя е 

отговорен за комуникацията и координацията в екипа и с останалите участници в 

инвестиционния процес. Посочени са начините на осъществяване на комуникация между 

страните. Предвидено е също цялата документация да бъде достъпна за екипа посредством 

„облачно съхранение“ с достъп само за специалистите, с цел подобряване на 

комуникацията, освен чрез „облачно съхранение“ е предвидено създаването на групов чат, 

който да допринесе за по-добър вътрешен контрол и мониторинг на екипа. 

Комисията счита, че участникът е предложил концепция за организация на 

персонала, при която НЕ са налични следните обстоятелства:  

1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения  и  

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ 

контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи. 

В тази част от предложението си наречена „Контрол и гарантиране на резултатите“ 

участникът е отчел като ключова предпоставка за изпълнението на договора – 

инструктирането на екипа преди стартиране на работата и непрекъснатия диалог с 

възложителя, след което са изброени дейности, посочени от участника като: -  „Отчитане 

на въпросите относно управлението на проекта за постигане пълно съответствие с 

изискванията и очакванията на Възложителя“.  Изброени са дейности като: - 

инструктиране на специалистите относно тематиката, организационните въпроси и 

методологията на изпълнение; Непрекъснато административно обезпечаване за 

гарантиране на добра работна атмосфера; Непрекъснат мониторинг на дейностите; 

Комуникация със заинтересованите страни; Ясно дефинирани стандарти за контрол и 

осигуряване на качеството; Мобилизиране на достатъчно квалифициран и високо 

мотивиран персонал; Планиране, мониторинг, финансово управление, комуникация, 

докладване; Непрекъснато подобряване на структурата и др.  

Посочените ключови въпроси по управление на проекта са само изброени и 

маркирани, без да бъдат посочени конкретни организационни методи по изпълнението им.  

Същите са само принципни въпроси по управлението на даден проект, като участникът 

просто ги изброява в настоящето изложение без да ги доразвие или да предложи 

организационни решения по осъществяването им. Липсва ангажираност на участникът за 

изпълнението им, липсват и задължения и отговорности на предложения от участника екип 

във връзка с изпълнението им. Посоченото не може да бъде отчетено като надграждащо 

обстоятелство по смисъла на методиката, тъй като само теоретично изброяване на 

принципни положения не може да бъде прието като организационно решение въведено от 

участника, предвид липсата на каквото и да е предвиждане за изпълнение на тези дейности 

и без разписани задължения за екипа в тази връзка. Цялостното изложение се свежда до 

дефиниране на определени въпроси като важни за качественото изпълнение, но без 

предвиждане за прилагането им. Предвидено е например използване на информационна 

система за управление за проследяване на графиците и ключовите моменти от 

изпълнението, но това предвиждане също само е декларирано без да бъде описано и 

развито и не става ясно как чрез него ще се осъществява текущ контрол и наблюдение 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

393 

 

върху извършваните строително-монтажни работи. 

  2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения  и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ 

контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното 

съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение 

на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, 

изпитания и др. 

От стр. 21-стр. 22 от техническото си предложение участникът описва задължения 

на строителния надзор по осигуряване на контрол върху строителните материали, тяхната 

доставка, начин на складиране и влагане. За посочените операции участникът единствено 

изброява задълженията на строителния надзор и декларира, че всеки консултант, 

отговаряйки за съответната проектна част, ще следи за влаганите материали и 

изпълнението на видовете СМР, обект на неговите компетенции, а при необходимост може 

да се извърши внезапна проверка, дали определен строителен материал отговаря на 

характеристиките, посочени в декларацията за съответствие. Не са посочени начини за 

проследяване съответствието на материалите с изискванията на проекта и действащите 

норми и стандарти, нито са описани стъпките при установяване на несъответствие, 

последващо докладване, и гарантиране неприемане на несъответстващ продукт за влагане 

на обекта, както и начина за това документиране. Единствено изброяването на действията, 

които ще бъдат предприети от участника не може да бъде прието като организационно 

решение, тъй като няма посочване на никакво решение. Не са посочени конкретни 

задължения на експертите, а общо е споменато, че всеки ще следи за влаганите материали 

и изпълнението на видовете СМР. В посочените задължения и отговорности не са 

засегнати действията по  осъществяване на контрол на ритмичността на доставянето на 

материалите, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания.  

3.  В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите 

по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при 

спазване на качеството на строителството.- участникът не разглежда като отделна 

точка от техническото си предложение методи, които ще допринесат за изпълнението на 

строителния обект при спазване на качеството на строителството. Дори и такива не са 

посочени в останалите точки от направеното изложение. Като последната точка от 

предложението си участникът е описал „Стратегии и за постигане на ефективно 

изпълнение на поръчката и организационни мерки за гарантиране на качеството на 

контрола“. В тази точка участникът изброява дейности като – осигуряване на 

необходимите специалисти, добро познаване на инвестиционния проект, редовно 

посещение на обекта от консултантите, навременно съставяне на окончателен доклад и 

технически паспорт, поддържане на добра комуникация и др. Всички тези задължения са 

посочени от участника като дейности, които ще допринесат за качеството на 

предоставената услуга по упражняване на строителен надзор, но същите са нормално 

присъщи за тази дейност и/или са нормативно въведени като негови задължения и не става 

ясно как те ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване на 

качеството на строителството. Изброяването на нормативно установени задължения на 
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строителния надзор и задължения, които са му вменени с техническата спецификация от 

обществената поръчка не може да бъде прието като организационно решение въведено от 

участника, тъй като той е длъжен да се съобрази с тези изисквания и отговорностите, които 

те въвеждат.  Направеното описание на организационните действия в останалите точки 

също не може да бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него 

участникът доказва съответствието си с критериите за подбор относно описанието на 

дейностите.  

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще 

допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес. -  участникът не разглежда като отделна точка от техническото си 

предложение методи относно предотвратяване на грешки в изпълнението и 

документирането на строителния процес. На стр. 22 от техническото си предложение 

единствено декларира, че – „За предотвратяване на грешки в изпълнението и 

документирането на строителния процес отговаря Ръководителят на екипа, който чрез 

постоянна комуникация с останалите специалисти, ще е в състояние да предотврати 

грешки свързани с документирането. Цялата документация ще бъде достъпна за всички 

специалисти от екипа посредством „облачно съхранение“, с достъп само и единствено за 

специалистите на екипа. Чрез тази услуга се минимизира допускането на грешки 

свързани с документирането на строителния процес.“. Посоченото задължение за 

ръководителя и екипа е само споменато в едно изречение, без да бъдат посочени конкретни 

организационни методи за изпълнението му. Декларирано е, че ръководителя, чрез 

постоянна комуникация с останалите специалисти, ще е в състояние да предотврати 

грешки свързани с документирането, без това твърдение да е представено като 

предвиждане за изпълнение или да са предложени организационни решения по 

осъществяването му. Посоченото не може да бъде отчетено като надграждащо 

обстоятелство по смисъла на методиката, тъй като то обхваща едно от минималните 

изисквания за допустимост на техническото предложение, а именно - „участникът е 

представил описание на всички дейности, които следва да бъдат изпълнени, както и 

начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в процеса на 

реализация на проекта.  

За декларираното изявление, че чрез постоянна комуникация ще се предотвратят грешки 

в документирането няма направено описание на предвидените действия и решения и не 

става ясно как чрез посоченото ще се предотвратят  грешки в изпълнението и 

документирането на строителния процес. 

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както 

и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на 

качествено изпълнение на поръчката. - участникът не разглежда като отделна точка от 

техническото си предложение мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от 

експерти, както и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за 

осигуряване на качествено изпълнение на поръчката. Дори и такива не са посочени в 

останалите точки от направеното изложение. В последната точка от техническото си 

предложение наречена „Стратегии и за постигане на ефективно изпълнение на 
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поръчката и организационни мерки за гарантиране на качеството на контрола“, 

участникът изброява дейности като – осигуряване на необходимите специалисти, добро 

познаване на инвестиционния проект, редовно посещение на обекта от консултантите, 

навременно съставяне на окончателен доклад и технически паспорт, поддържане на добра 

комуникация и др. Всички тези задължения са посочени от участника като дейности, които 

ще допринесат за качеството на предоставената услуга по упражняване на строителен 

надзор, но същите са нормално присъщи за тази дейност и/или са нормативно въведени 

като негови задължения. Изброяването на нормативно установени задължения на 

строителния надзор и задължения, които са му вменени с техническата спецификация от 

обществената поръчка не може да бъде прието като организационно решение въведено от 

участника, тъй като той е длъжен да се съобрази с тези изисквания и отговорностите, които 

те въвеждат.  Направеното описание на организационните действия в останалите точки 

също не може да бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него 

участникът доказва съответствието си с критериите за подбор относно описанието на 

дейностите или осъществяване на комуникация. Изброяването на нормативно установени 

задължения на строителния надзор и задължения, които са му вменени с техническата 

спецификация от обществената поръчка не може да бъде прието като организационно 

решение въведено от участника, тъй като той е длъжен да се съобрази с тези изисквания и 

отговорностите, които те въвеждат.  Направеното описание на организационните действия 

в останалите точки и таблици също не може да бъде отчетено като надграждащо 

обстоятелство, тъй като чрез него участникът доказва съответствието си с критериите за 

подбор относно описанието на дейностите 

Ето защо, участникът получава 1 точка по настоящия показател. 

 

 

4.1. Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 

4.3.1. 

 

 

"ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 

Оценка по показател: 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”  

(П1) 

 

60 точки 

Мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническото задание, а именно:  

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. – 

участникът е направил описание на всички дейности, предмет на поръчката. 
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Идентифицираните дейности обхващат всички задължения на строителния надзор 

съгласно ЗУТ и техническата спецификация. За посочените дейности са предвидени задачи 

по изпълнението им, което прави описанието на дейностите пълно и завършено. Посочени 

са и отговорните експерти за изпълнението на дейностите, което показва връзката с 

изпълнението и осъществяването на контрола. Посочени са документите, които ще се 

съставят съгласно Наредба №3/2003 г. за актовете и протоколи по време на 

строителството. Освен посочените актове и протоколи по време на строителството 

съгласно Наредба №3/2003 г., участникът предвижда да изисква и съхранява набор от 

измервателни протоколи, декларации за технически характеристики на строителните 

продукти и/или декларации за експлоатационни показатели. Предвидените документи 

съответстват на документите в Наредбата, като няма липси или непълноти в изброяването. 

Освен, че са изброени актовете и протоколите, които ще се съставят по време на 

строителството съгласно Наредба №3/2003 г., участникът е представил дейностите и 

документите в последователността на изпълнение на СМР. Представени са 

предвижданията за изпълнение на дейностите в началото на строителния процес, по време 

на изпълнение на строителството, при завършване на строителството и въвеждане на 

обекта в експлоатация. За всеки етап са посочени конкретни действия, както и 

документацията, която ще се съставя в табличен вид. За съставянето на цялата 

документация е предвиден постоянен контрол от страна на ръководителя на екипа на 

строителния надзор. 

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с 

експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта – за всеки от ключовите експерти – 

ръководител обект и специалист по здравословни и безопасни условия на труд, експерти 

по части – пътна, геодезия, електро, ВиК, пожарна безопасност, конструктивна и контрол 

по качеството и съответствието на влаганите материали – участникът е направил подробно 

описание на задачите и отговорностите на всеки от експертите, съобразно експертния му 

профил, които ще има при изпълнението на поръчката. Например ръководителят на екипа 

е инженер конструктор и координатор по здравословни и безопасни условия на труд, има 

следните задължения: носи отговорност за спазване на задълженията на консултанта по 

време на изпълнение на договора, подпомага възложителя, инициира, организира и 

провежда работни срещи, подготвя отчети до възложителя, ще подпомага експерта по 

качество, ще извършва проверки на място, ще взима участие в съставяне и подписване на 

всички необходими актове и протоколи по Наредба №3 и др. Участникът предлага всички 

експерти да са в постоянна връзка с ръководителя на екипа, като му докладват за 

състоянието на изпълнените дейности. Заложените отговорности на останалите 

специалисти са пряко свързани с квалификацията им на експерти по съответните 

специалности. Например електро инженерът ще извършва проверки на място, ще взима 

участие в съставяне и подписване на всички необходими актове и протоколи по Наредба 

№3, участва в изготвяне на доклади по време на строителството, издава и вписва в 

заповедната книга предписания и заповеди,  ще поддържа постоянен контакт с 
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ръководителя на екипа и др. Освен това изброяване на специфичните задължения и 

отговорности, участникът при описанието на начина на изпълнение на дейностите е 

обвързал задължения на експертите с конкретните предвидени дейности и правомощия на 

строителния надзор съгласно техническата спецификация. Всички актове и протоколи 

съгласно Наредба №3, както и ангажираните експерти са представени в табличен вид. 

Представени са и методите за осъществяване на комуникацията – вербална комуникация 

(срещи лице в лице, мобилни разговори), невербална комуникация (писма, работни срещи, 

протоколи от работни срещи и др.). 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични три от следните обстоятелства:  

1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат текущ контрол и 

наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи – организационните 

решения и подбора на екипа са съобразени със стратегията за контрол върху 

технологичната последователност на строителните процеси, като се предвижда текущ 

контрол на място от ключовите експерти по изпълнение на всички видове работи. 

Отчетена е ключовата роля на всички експерти. Организационните решения и 

отговорности на екипа са предвидени в съответствие с утвърдения работен проект за 

организацията и изпълнение на видовете строително-монтажни работи и графика на 

изпълнителя на СМР. Предвидено е контролните дейности да обхванат целия строителен 

процес. Участникът предвижда контролни дейности, както и отговорни експерти, които да 

осъществяват непрекъснат контрол и наблюдение на извършваните СМР за целия период 

на строителния процес, за да се гарантира качествено изпълнение на строителния процес. 

Разписани са следните принципи, които консултантите да следят:  стриктно спазване на 

техническите спецификации, изискванията на възложителя и нормативната уредба, 

спазване на времевия график за изпълнение на дейностите, планиране на всяка една фаза 

от проекта, непрекъснат диалог и др. Разписани са действия при установяване на 

нарушаване на графика на изпълнение и некачествено изпълнение на СМР, както и 

действията за разрешаване на възникналите проблеми – незабавно уведомяване на 

възложителя, провеждане на съвместна среща с участниците в строителния процес, 

осигуряване на допълнителни работници, актуализация на графика за изпълнение, 

предложение за работа на смени и др. Предвидената стратегията за контрол на 

строителните процеси предвижда, с цел  гарантиране качеството на изпълнение на 

видовете работи да бъде извършван постоянен и текущ контрол на всички етапи от 

изпълнението на СМР, като преди започване на всеки вид строителна дейност участникът 

предлага да извършва предварителен контрол и съгласуване на доставяните материали, 

наличието на декларации за съответствие, декларации за експлоатационни показатели, 

декларации за характеристиките на строителния продукт, декларация за съответствие 

лабораторни проби, и др. Освен това участникът предлага метод на работа при 

установяване на несъответствие на строителните материали и техническо оборудване и 

контрол при подмяната и корекцията им. Предвидената система за контрол представя 

начините на организиране на контролът върху изпълняваните СМР от началото на 

изпълнението на договора до неговото окончателно приключване.  
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4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще 

допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес. - Участникът предлага качеството и количеството на изпълнените 

строителни дейности, както и на доставените строителни продукти да се осъществява чрез 

постоянни наблюдения и пълен контрол от страна на надзора по отношение на правилното 

изпълнение на строителните процеси, съгласно изискванията и правилната технология на 

изпълнение, при спазване на действащите правила и норми. Организационните методи, 

които участникът предлага са: осигуряване на подготвен екип от експерти и осигуряване 

на подходящи ръководители, умеещи да ръководят екип. В табличен вид е представена 

организацията и заетостта на всеки един експерт от екипа относно изпълнението на всяка 

дейност. За обезпечаване на екипа са предложени и следните ресурси: автомобили, 

мобилни телефони, техника, инструменти за геодезически замервания, обзаведени 

оборудвани фургони, които да се разположат в близост до обекта и др.  Освен това 

участникът предлага допълнителни експерти, които да използва при необходимост, с 

подходяща квалификация и опит за изпълнение на дейностите по поръчката. Предложено е 

всеки експерт да отговаря за изпълнението на съответната дейност и да се отчита на 

отговорника на дейността, който от своя страна да докладва на ръководителя на екипа. 

Ръководителят на екипа от своя страна комуникира с възложителя и с трети лица. 

Участникът предлага три нива на проверка при изготвяне на документацията – едно ниво 

при събиране и обработка на изходна информация, при изготвяне на инструкции и 

алгоритми и две нива при оформяне и предаване на необходимата документация. За всяка 

дейност участникът предвижда да използва алтернативен експерт, който да проверява 

събраната информация, спазването на срока, вида и качеството на изготвените документи 

от основния експерт. Отговорникът на дейността ще осъществява второ ниво на контрол 

върху сроковете и качеството на събраната информация и на изготвените документи, а 

ръководителят на екипа ще осъществява трето ниво на контрол. Считаме, че направеното 

описание на организационните действия в предложението на участника ще допринесат за 

предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. 

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както 

и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на 

качествено изпълнение на поръчката.  

Последният раздел „Мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както 

и начини за взаимодействие между тях, включително механизми за осигуряване на 

качествено изпълнение на поръчката“ от техническото предложение на участника е 

свързано с мониторинга по време на целия процес, като в тази точка участникът представя 

мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, начини на взаимодействие 

между експертите, както и механизми за осигуряване на качествено изпълнение на 

поръчката. 

Предложени са 3 бр. мерки за вътрешен контрол при организацията на работата на екипа, 6 

бр.основни принципа при осъществяване на мониторинга, както и 11 бр. цели. В своята 

съвкупност описанието на принципите, целите и мерките на мониторинга става ясна 

представа за начина на изпълнението му и чрез него за осъществяване на контрол върху 
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работата на екипа от експерти. 

Освен описанието на мониторинга участникът е идентифицирал и мерки за контрол на 

изпълнението – планиране на работата, подготовка за изпълнението на дейностите, 

разработване на дейности и процедури, изпълнение на дейности и процедури, обобщения и 

изводи и др.  

Също така участникът предлага мерки за вътрешен контрол и комуникация вътре в екипа – 

въвеждане на три нива на контрол, мярка по спазване на действащото законодателство, 

управление на ресурсите и др. Чрез въвеждане на мерките се постига оптимален ефект 

относно проследяване и контролиране на задълженията на експертите, а от там и на 

качественото изпълнение на поръчката. Предложеното организационно решение по 

въвеждане на задължения на ръководителя на екипа относно контролирането на 

изпълнението от страна на експертите, и задължения на отделните експерти по извършване 

на проверка на събраната информация и нейното систематизиране – също въвеждат 

проследимост на изпълнението и мониторинга за вътрешен контрол.  

Комисията счита, че участникът е предложил концепция за организация на 

персонала, при която НЕ са налични следните обстоятелства:  

2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения  и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ 

контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното 

съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение 

на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, 

изпитания и др. 

Участникът е предложил постоянен контрол от експерт, който да следи за 

съответствието на строителните продукти с предписаните в проекта и в съответствие с 

нормативната уредба на Република България. Предвижда се предварителен контрол и 

съгласуване с консултантския екип и с възложителя на всички доставяни строителни 

материали - декларации за съответствие, сертификати, изпитвания и др. Представено е и 

описание на метод на работа при установяване на несъответствие на строителните 

материали и изделия с българските стандарти. Освен това участникът предлага да 

осъществява периодичен контрол върху начините на изследване и изпитване. Предвидено 

е консултантът да изиска от строителя програма на основните дейности при 

несъответствие на ритмичността на доставяне на влаганите материали и изделия, както и 

начина им на съхранение. От изложението е видно, че участникът заявява готовност да 

следи за съответствие на материалите, но липсват организационни решения и 

отговорности на екипа за осъществяване на контрола и наблюдението относно начина на 

съхранение на строителните материали. В организационно отношение липсват разписани 

правила или процедури или стъпки, които ще се спазват за изпълнението на тази дейност, 

липсват и разписани задължения и отговорности за членовете на екипа. Единствено 

декларирането, че ще се осъществява контрол за начина на складиране, без представяне на 

конкретните действия, които ще бъдат предприети от участника и съответните 

задълженията на екипа в тази връзка не може да бъде прието като организационно 

решение, тъй като изцяло липсва предвижданата организация за осъществяване на 

контрола.  
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Направеното описание на организационните действия в останалите точки също не 

може да бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него участникът 

доказва съответствието си с критериите за подбор относно описанието на дейностите или 

получава допълнителни точки по останалите надграждащи обстоятелства (т.1).  

 

3.  В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите 

по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при 

спазване на качеството на строителството-   

Участникът представя дейности, които са свързани с качеството на строителството 

– стриктно спазване на техническите спецификации, изискванията на възложителя и 

нормативната уредба, спазване на линейния график на изпълнение на строителството, 

влагането на качествени строителни материали с необходимата документация, изпитвания 

и др. Следва да отбележим, че така идентифицираните предложенията на участника не 

биха могли да бъдат приети като ефективни организационни методи и/или решения на 

строителния надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при 

спазване на качеството на строителството. Също така не са предложени организационни 

решения по осъществяването им, за да може комисията да прецени и определи като 

иновативни и/или ефективни организационни методи и/или решения на строителния 

надзор и съответно да присъди допълнителни точки за наличие на надграждащо 

обстоятелство по смисъла на методиката.   

Предложените механизми за идентифициране и елиминиране на потенциални 

рискове, както и описание на методи за идентифициране на рисковете са само изброени, 

като не са представени механизми и описание на начинът, по който ще се осъществят, за да 

може комисията да прецени и определи като иновативни и/или ефективни организационни 

методи и/или решения на строителния надзор и съответно да присъди допълнителни 

точки за наличие на надграждащо обстоятелство по смисъла на методиката.   

Направеното описание на организационните действия в останалите точки също не 

може да бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него участникът 

доказва съответствието си с критериите за подбор относно описанието на дейностите или 

получава допълнителни точки по останалите надграждащи обстоятелства (т.1 и т.4).  

Ето защо, участникът получава 60 точки по настоящия показател. 
 

 

4.3.2. 

 

 

"ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД 

Оценка по показател: 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”  

(П1) 

 

40 точки 

Мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническото задание, а именно:  
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- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. -

Участникът е направил описание на всички дейности, предмет на поръчката. 

Идентифицираните дейности обхващат всички задължения на строителния надзор 

съгласно ЗУТ и техническата спецификация. Освен, че са изброени дейностите, съгласно 

техническото задание, участникът е представил описание на дейностите, разграничени на 

етапи за изпълнението, като: - Действия по отношение на законосъобразно започване на 

строежа; Проверка на изпълнените СМР по количества и цени, и подписване на протоколи 

за приемане на изпълнените CMP, изготвени от Изпълнителите на CMP /бивш акт образец 

№ 19/; Осигуряване съставянето на актовете и протоколите, в съответствие с изискванията 

на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003), преди, по време на строително - монтажните дейности и 

след тяхното завършване; Контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение 

на строително-монтажните дейности, в съответствие със Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях; Контрол върху 

съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти; 

Контрол на качеството на извършваните СМР и предотвратяване с действията си по 

компетентност нарушаването на технологичната им последователност, чрез издаването на 

предписания и заповеди, които вписва в Заповедната книга на строежа; Постоянно следене 

относно спазване на графиците за изпълнение на СМР (вкл. приложенията), както и 

следене за отклонения от тях и своевременно докладване на Възложителя относно 

всякакви отклонения, възникнали в процеса на изпълнение на работите; Даване 

инструкции за точно и качествено изпълнение на СМР и взимане на решения по 

технически въпроси, които не променят инвестиционните проекти във фаза работни 

проекти; Обсъждане с авторите на проектите и Изпълнителите на СМР възникналите 

проблеми във връзка със СМР и информиране Възложителя и Дирекция за национален 

строителен контрол /ДНСК/ за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в 

тридневен срок след нарушението; При необходимост изготвяне оценка за съответствие за 

съществени изменения на инвестиционните проекти по смисъла на чл. 154 от ЗУТ; 

Екзекутивна документация; Присъствие на всички заседания между участниците в 

строителния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат; 

Контролиране задължителното изпълнение на заповедите на проектантите на строежа, 

вписани в Заповедната книга на строежа; Осигуряване спазването на условията за 

безопасност на труда, съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗБУТ) и наредбите към него и т.н. 

За посочените дейности са предвидени поддейности и задачи по изпълнението, посочени 

са и отговорните експерти за изпълнението на дейностите, както и необходимите ресурси 

за изпълнение на дейността, което прави описанието пълно. Изброени са документите, 

които ще се съставят съгласно Наредба №3/2003 г. за актовете и протоколи по време на 

строителството, същите са представени и в табличен вид, като за всеки акт са посочени 

страните, които подписват акта, както и предпоставки и период за съставяне на акта, както 

и други пояснения във връзка с издаването на съответния акт.   Документите и реда на 
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съставянето им са изброени в последователността на изпълнение на СМР. Предвидените 

документи съответстват на документите в Наредбата, като няма липси или непълноти в 

изброяването, документите съответстват на дейностите по изпълнение и съставянето им е 

описано в тяхната последователност и взаимообвързаност, като са отчетени спецификата 

на документа, етапа на строителството, задълженията на строителния надзор по 

документиране на строителния процес и изпълнение на дейностите. 

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с 

експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта – за всеки от ключовите експерти – 

ръководител екип, Експерт „Пътни работи”; Експерт „Геодезия“; Експерт „Конструктор”; 

Експерт „Инженер пожарна безопасност“; Експерт „Координатор по безопасност и здраве“ 

и Експерт „ПУСО“ – участникът е направил описание на задачите и отговорностите, които 

ще имат при изпълнението на поръчката. Направеното разпределение на задачи е 

съобразено с експертния профил и квалификацията на лицата. Предвидените задачи за 

ръководителя на проекта – Изготвяне на график за ангажираност на експертите и 

контрол по спазване на графика; Разпределение на задачите на отделните експерти по 

специалности; Отчитане на резултата от извършените дейности от всеки експерт, 

цялостен контрол и организация за изпълнението на услугата, организира и контролира 

информирането на Възложителя за хода на изпълнението и т.н. – са типично 

управленски задачи и отговорности. Заложените отговорности на останалите специалисти 

са пряко свързани с квалификацията им на експерти по съответните специалности. 

Разписани са конкретни задължения и отговорности, свързани с извършване на редовни 

инспекции на изпълняваните СМР, осъществяване на контрол на изпълнението и приемане 

на СМР по съответните части, проверка на съответните актове и протоколи, оказване на 

съдействие на останалите експерти и т.н. За всеки експерт е предвидено задължение за 

докладване на ръководителя на екипа, а ръководителя е отговорен за разпределение на 

задачите и отчитане на резултатите от извършените дейности.  

По отношение на комуникацията с възложителя е предвидено провеждането на редовни 

срещи – официални и неформални, както и извънредни срещи по неотложни въпроси. 

Предвидено е да се изготвят отчети и доклади по напредъка, а при описание на дейностите, 

като средства за комуникация са предвидени мобилни телефони. 

При преглед на направеното изложение, комисията установи наличие на следните 

обстоятелства:  

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични две от следните обстоятелства:  

1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат текущ контрол и 

наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи –Участникът е 

предвидил задължения и отговорности на екипа за непрекъснат текущ контрол, като са 

предложени и конкретни организационни методи по изпълнението им. Предвижданията на 

участникът не се свеждат единствено до изброяване на задачи във връзка  с осъществяване 
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на задълженията си като строителен надзор, а са предложени  конкретни мерки за 

изпълнение на текущия контрол при изпълнение на отделните дейности, включително чрез 

разписани конкретни задължения на съответните експерти от екипа. При описанието на 

дейностите, участникът е разписал конкретни отговорности на предложения от него екип 

за непрекъснат текущ контрол и наблюдение върху извършваните строително-монтажни 

работи. Например при описание на предвидената дейност – Преглед на предоставените от 

изпълнителя на СМР актове и тяхното подписване за Експерт „Конструктор”, Експерт 

„Пътни работи” и Експерт „Геодезия“  са въведени конкретни организационни решения и 

отговорности за осъществяване на непрекъснат текущ контрол и наблюдение на 

дейностите като: – Водене на ежедневен отчет от страна на съответния експерт, за 

извършените видове СМР и техните количества; Изисква изготвянето на подробни 

ведомости, придружени с необходимите скици и помощни чертежи, отразяващи и 

установяващи точните количества на извършените СМР; Преглед и подписване на 

подробните ведомости, доказващи обема на изпълнените видове СМР; Сравнение на 

окончателно предоставените актове /бивш акт образец 19/ с подробните ведомости, 

приетите ценови оферти и другите първични документи, с които се доказва изпълнението 

на СМР и т.н. По този начин при описанието на начина на изпълнение на предвидените 

дейности, участникът разписва задължения на съответните експерти от екипа си за 

осъществяване на консултантската услуга. Освен това в т. 3.2. на стр. 73 от техническото 

предложение на участникът са предвидени задължения за осъществяване на предварителен 

и повременен контрол по изпълнение на СМР, включително ежедневно записване в 

дневник на всички събития, отнасящи се до администрирането на Договорите, указания и 

заповеди към Изпълнителите на СМР и всякаква друга информация, която може да бъде 

полезна за отговори на запитвания и/или разрешаване на спорове, възникващи 

впоследствие във връзка с извършването на Работите; Контрол посредством провеждането 

на седмични работни срещи на спазването на графиците за изпълнение на строежа; 

Информиране незабавно в писмен вид на Възложителя за всички обстоятелства, които 

изискват решение от негова страна; Провеждане на срещи по напредъка и т.н. 

Предвидената система за контрол представя начините на организиране на контролът върху 

изпълняваните СМР от началото на изпълнението на договора до неговото окончателно 

приключване.  

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както  

и  начини  за  взаимодействие  между  тях,  включително  механизми  за осигуряване на 

качествено изпълнение на поръчката – участникът предлага мерки за упражняване на 

вътрешен контрол, като въвежда конкретни задължения за екипа за осъществяване на 

мониторинг върху работата на експертите. В рамките на представеното описание на 

предвижданите дейности, участникът в отделни точки към съответната дейност в табличен 

вид представя предвижданите мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа, като 

представя: - Съдържание и обхват на мярката; Конкретни лица, ангажирани с 

изпълнението й; Конкретни задължения на тези лица за изпълнение на мярката и очакван 

резултат. Предвидени са мерки като: - Изготвяне на график за ангажираността на 

експертите спрямо графика за изпълнение на строително-монтажни работи на 

изпълнителите и Контрол по спазване на графика за ангажираност на експертите; Отчитане 
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на резултата от извършения надзор от всеки експерт; Провеждане на периодични срещи за 

координация и организация на дейността на екипа и др. За осъществяване на тези мерки са 

разписани конкретни задължения например: - за ръководителя на екипа: - Ежедневна 

проверка на присъствието на експертите от екипа спрямо предвиденото в графика; 

проверка за наличие на представени отчети от отделните експерти упражнили строителен 

надзор; Обсъждане на информацията от отчетите; изискване на подробна информация от 

експертите съобразно тяхната специалност, по повод проблеми по изпълнението на СМР, 

проверка на предоставената информация за пълнота и коректност, а за експертите от 

екипа: - предоставяне на ежеседмични отчети за извършения строителен надзор и участие 

в обсъждането на извършеното, отчети по отношение на ЗБУТ и т.н. 

В отделна точка ІІІ от предложението си, участникът представя План-програма и 

организация на екипа за изпълнение на поръчката, в която отново описва основните 

дейности по изпълнение на поръчката, очакваните резултати от заложените дейности, 

управленската структура и  Организация на персонала. В точките от този раздел, 

участникът отново е представил предвижданията си за управление и контрол през 

различните етапи на строителство, като излага и предвижданите мерки за вътрешен 

контрол за осигуряване на качество на изпълняваната услуга. Представени са 

предвижданията за взаимодействие с останалите участници. Организацията на екипа се 

основава на принципите за: - Ясно разграничаване на задълженията и отговорностите на 

всеки експерт в екипа и Стриктна организация с ясни йерархични връзки. Делегирането на 

правомощия и отговорности в рамките на екипа ще бъде изцяло в пълномощията на 

Ръководителя на екипа, в зависимост от нуждите при изпълнение на различните етапи от 

поръчката. Подходът на Консултанта ще бъде базиран на високата професионална 

квалификация на Ръководителя на екипа и експертите по съответните части. Представена е 

и система за взаимодействие и координация между експертите от екипа и останалите 

участници, включително: - Редовни (ежедневни) инспекции; водене на дневник за 

напредъка на Работите; Седмични срещи на екипа на Консултанта; Срещи на обекта; 

Срещи за напредъка на работите - месечни, а при необходимост и извънредни.  Освен 

предвидените срещи, като средство за комуникация е предвидено и използването на 

мобилни телефони. 

В своята съвкупност описанието на начините за осъществяване на комуникация, 

взаимодействие и координация между експертите и въведените задължения за 

ръководителя и за екипа дава ясна представа за начина на изпълнението и чрез него за 

осъществяване на контрол върху работата на екипа от експерти, чрез които ще  се постигне 

оптимален ефект относно проследяване и контролиране на изпълнението на задълженията 

на експертите, а от там и на качественото изпълнение на поръчката. Предвид естеството на 

поръчката – осъществяване на услуги – използването на технологии, софтуери и мобилни 

апарати само ще улесни и гарантира качеството на изпълнението посредством новите 

технологии.  

Предложеното организационно решение по въвеждане на задължения на ръководителя на 

екипа относно контролирането на изпълнението от страна на експертите и задължения на 

отделните експерти по изготвяне на отчети и докладване, също въвеждат проследимост на 

изпълнението и мониторинга за вътрешен контрол.  
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Комисията счита, че участникът е предложил концепция за организация на 

персонала, при която НЕ са налични следните обстоятелства:  

2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения  и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ 

контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното 

съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение 

на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, 

изпитания и др. 

Участникът е декларирал, че ще следи за съответствието на строителните продукти 

с предписаните в проекта. Предвижда се предварително запознаване с офертата на 

изпълнителя на СМР. Ще провери документите за акредитация и ще одобри лабораториите 

за изпитване. Ще присъства при изпитанията и ще подписва протоколите. Заявено е 

намерение да се следи за спазването на указанията на производителя по отношение на 

съхраняването на материалите. Предвидено е контрола да се осъществява и чрез изисквани 

Декларации за съответствие или други производствени документи. От изложението е 

видно, че участникът заявява готовност да следи за съответствие на материалите, налице са 

и някои организационни решения и отговорности на екипа за осъществяване на контрола и 

наблюдението на строителните материали. Задължения за контрол за съответствието на 

материалите е възложен на ръководителя и за останалите експерти – Конструктор,  Пътни 

работи и инженер пожарна безопасност, като за всички са разписани като задължения: -  

“Проверка на одобрения и съгласуван инвестиционен проект по отделните части, по 

отношение предвидените от проектантите за влагане строителни материали и 

продукти; Контрол по съответствието на влаганите материали и продукти в 

съответствие с чл.169, ал.1 от ЗУТ  и Извършване на контролни проверки за 

доставените на строежа строителни продукти за спазването на чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ. 

Разписаните задължения за експертите са по отношение на контрола при влагането на 

материалите и при извършване на изпитания на строителните работи, като не са разписани 

конкретни задължения за експертите от екипа по отношение на коригиращи действия 

както и за последващи проверки или докладване или други дейности, с които да се 

гарантира неприемане на несъответстващ продукт за влагане на обекта, както и начина за 

това документиране. В изложението изцяло липсват и предвидени действия  и стъпки по 

осъществяване на контрол на ритмичността на доставянето на материалите и начина на 

съхранение. 

Присъждането на допълнителни точки по настоящия показател от методиката за оценка 

предполага кумулативно наличие на всички обстоятелства посочени в т.2, а именно: - 

въведени организационни решения  и отговорности на екипа за непрекъснат постоянен 

текущ контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното 

съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение на 

ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, изпитания и 

др. В случая са въведени организационни решения и отговорности във връзка с контрола 

на материалите по отношение на тяхното съответствие с проектните изисквания, начина на 

влагането им и провеждане на изпитания, но липсват организационни решения и 

разписани отговорности за екипа за осъществяване на контрол за ритмичността на тяхното 
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доставяне и начин на съхранение. Изразена е готовност за осъществяване на контрол, но не 

е предвидена процедура за контрол на ритмичността на доставките, единствено 

декларирането, че ще се осъществява контрол, без представяне на конкретните действия, 

които ще бъдат предприети от участника и съответните задълженията на екипа в тази 

връзка не може да бъде прието като организационно решение, тъй като изцяло липсва 

предвижданата организация за осъществяване на този контрол.  

3.  В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите 

по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при 

спазване на качеството на строителството - участникът не разглежда като отделна 

точка от техническото си предложение методи, които ще допринесат за изпълнението на 

строителния обект при спазване на качеството на строителството. В различни точки от 

направеното изложение участникът описва задължения във връзка с осъществяването на 

контрола на качеството на изпълняваните СМР, като: - контрол за спазване на 

технологичната последователност, спазване на одобрения проект, като при необходимост е 

предвидено издаване на заповеди и вписване на предписания в заповедната книга. 

Задълженията за експертите от екипа са разписани по същия начин – контрол по 

качеството на изпълняваните СМР, качеството на влаганите материали, спазване на 

технологичната последователност, даване на указания, вписване в заповедната книга и 

контрол за изпълнение на заповедите на проектантите.  Всички тези задължения са 

нормално присъщи за тази дейност и/или са нормативно въведени като негови задължения 

и не става ясно как те ще допринесат за изпълнението на строителния обект при спазване 

на качеството на строителството. Изброяването на нормативно установени задължения на 

строителния надзор и задължения, които са му вменени с техническата спецификация от 

обществената поръчка не може да бъде прието като организационно решение въведено от 

участника, тъй като той е длъжен да се съобрази с тези изисквания и отговорностите, които 

те въвеждат.  Направеното описание на организационните действия в останалите точки 

също не може да бъде отчетено като надграждащо обстоятелство, тъй като чрез него 

участникът доказва съответствието си с критериите за подбор относно описанието на 

дейностите или получава допълнителни точки по останалите надграждащи обстоятелства 

(т.1 и т.5).   

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще 

допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес. - Предложението на участника съдържа описание на предвидените 

контролни дейности при започване на строежа, контрол върху процеса на изпълнение на 

СМР, включително проверка на изготвени документи, провеждането на изпитания, 

контрола по време на заключителните дейности, както и дейностите по осигуряване 

мерките за ЗБУТ и опазване на околната среда, като не разглежда като отделна точка от 

техническото си предложение методи относно предотвратяване на грешки в изпълнението 

и документирането на строителния процес. Участникът не представя организационни 

методи и/или решения на строителния надзор, които ще допринесат за предотвратяване на 

грешки в изпълнението и документирането на строителния процес, не е  идентифицирал 
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рискови събития и/или грешки, които биха довели до грешки в изпълнението или 

документирането, и съответно не предлага мерки за предотвратяването/преодоляването им. 

Не са предвидени процедурни правила или решения, които биха довели до 

предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. В 

офертата си участникът описва дейностите, които ще изпълнява  за осъществяване на 

задълженията си като консултант, изброени  или формулирани общо като: - осъществяване 

на предварителен и/или постоянен контрол, постоянно взаимодействие между екипите на 

изпълнителя, възложителя и авторския надзор, периодично информиране на възложителя и 

т.н.. Изброяването на нормативно установени или договорни задължения на строителния 

надзор и задължения, които са му вменени с техническата спецификация от обществената 

поръчка не може да бъде прието като организационно решение въведено от участника, тъй 

като той е длъжен да се съобрази с тези изисквания и отговорностите, които те въвеждат. 

Направеното описание на организационните действия по осъществяване на постоянен и 

непрекъснат строителен надзор, не може да бъде отчетено като надграждащо 

обстоятелство, тъй като чрез него участникът доказва съответствието си с критериите за 

подбор относно описанието на дейностите или получава допълнителни точки по 

останалите надграждащи обстоятелства (т.1 и т.5). 

Ето защо, участникът получава 40 точки по настоящия показател. 

 

 

4.2. Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 

4.4.1. 

 

 

"ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

Оценка по показател: 

„Качество на организацията на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката”  

(П1) 

 

80 точки 

Мотиви: 

Предложената от участника организация на персонала, на който е възложено 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническото задание, а именно:  

- участникът е представил описание на всички дейности, които следва да бъдат 

изпълнени, включително документацията, която следва да бъде изготвена и 

последователност на изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка. 

Участникът е направил описание на всички дейности, предмет на поръчката. 

Идентифицираните дейности обхващат всички задължения на строителния надзор 

съгласно ЗУТ и техническата спецификация. Освен, че са изброени дейностите, съгласно 

техническото задание, участникът е представил описание  за начина на изпълнение на 

дейностите, разграничени на етапи за изпълнението. За посочените дейности са 

предвидени задачи по изпълнението, което прави описанието на дейностите пълно и 
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завършено. Посочени са и отговорните експерти за изпълнението на дейностите, което 

показва връзката с изпълнението и осъществяването на контрола. Посочени са 

документите, които ще се съставят съгласно Наредба №3/2003 г. за актовете и протоколи 

по време на строителството, като са описани предпоставки и период за съставяне на 

съответния документ. Предвидените документи съответстват на документите в Наредбата, 

като няма липси или непълноти в изброяването. Освен, че са изброени актовете и 

протоколите, които ще се съставят по време на строителството съгласно Наредба №3/2003 

г., участникът е представил дейностите и документите в последователността на 

изпълнение на СМР. Представени са предвижданията за изпълнение на дейностите за 

отделните етапи на изпълнение на дейностите, част от поръчката, а именно - Строителен 

етап, включващ подготвителен етап, етап на изпълнение на строежа, заключителен етап и 

Гаранционен период, като участникът предвижда изпълнение на дейността по време на 

гаранционните срокове, обезпечаване на гаранционната отговорност, одит по време на 

изпълнение на поръчката и след приключването й. За всеки етап са посочени конкретни 

действия, документацията, която ще се съставя, с посочване на срокове, 

законодателството, което ще се съблюдава, дейности по правилното  документиране, 

необходимо съдържание на съответните документи, включително на окончателния доклад 

и техническия паспорт, с приложенията към тях и лицата, които участват при съставянето 

и подписването им.  Документите съответстват на дейностите по изпълнение и съставянето 

им е описано в тяхната последователност и взаимообвързаност, като са отчетени 

спецификата на документа, спецификата и етапа на строителството, задълженията на 

строителния надзор по документиране на строителния процес и изпълнение на дейностите. 

- участникът е предложил организация на експертите в екипа си, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях, като за всеки експерт са предвидени отделни задачи, съобразени с 

експертния му профил, както и начини за осъществяване на комуникацията с останалите 

участници в процеса на реализация на проекта – за всеки от ключовите експерти – 

ръководител на екипа и Координатор по БЗ, инженер по част „Пътна“, вкл. части ПОД и 

ВОД, инженер по материали и част „УО“, инженер по част „Геодезия“ -  в табличен вид 

участникът е направил подробно описание на задачите и отговорностите, които ще има 

при изпълнението на поръчката. Представена е вътрешно-фирмена организация на работа, 

предвиждаща структура на управление, контрол и работа по проекта, включваща: - 

ръководител екип и изпълнителски екип на място /ИЕМ/ от ключови експерти. 

Предвидените задачи за ръководителя на екипа са мениджърски функции по управление и 

координация на проекта, разпределение на човешките и материални ресурси, 

разпределение на отговорностите, администриране на проекта, координиране връзките 

между строителния надзор и другите участниците в инвестиционния процес, извършване 

на проверки – документални и на място, получаване на ежедневна информация, следене на 

графиции, обезпечаване на необходимите специалисти и т.н. Заложените отговорности на 

останалите специалисти са пряко свързани с квалификацията им на експерти по 

съответните специалности. Освен това изброяване на специфичните задължения и 

отговорности, участникът при описанието на начина на изпълнение на дейностите е 

обвързал задължения на експертите с конкретните предвидени дейности и правомощия на 
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строителния надзор съгласно техническата спецификация. Подробно са разписани 

отговорностите и задачите на всеки от екипа, съобразно етапите на строителството – в 

етапа на подготовка, в етапа на изпълнение на строежа, в заключителния етап и в 

гаранционния период. Налице е съответствие между изброените конкретни отговорности 

на лицата и разпределението на експертите по дейности и задачи, представени при 

описанието на дейностите в различните части на офертата. 

Представена е система за координация с Възложителя и останалите участници в 

строителния процес, включваща непрекъснат обмен на информация и съдействие. 

Представени са дейности за координиране процеса на изпълнение включващи -  

организиране на предварителни и ежемесечни срещи, изготвяне на доклади до 

възложителя, както и непрекъснато докладване на представляващия надзора, включително 

и документооборота. Представени са предвижданията за осъществяване на комуникация и 

координация, както в екипа, така и с останалите участници в процеса на реализация на 

проекта. Идентифицираните от участника заинтересовани страни в процеса са всички 

страни, които са свързани с него. Представената система за комуникация и координация  

предвижда организирането на правила за осъществяване на взаимодействие и 

комуникацията с всички страни в процеса и с възложителя, което дава ясен поглед върху 

целия комуникационен и организационен план на изпълнението. 

Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са 

налични четири от следните обстоятелства:  

1. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат текущ контрол и 

наблюдение върху извършваните строително-монтажни работи–Участникът е предвидил 

задължения и отговорности на екипа за непрекъснат текущ контрол, като са предложени и 

конкретни организационни методи по изпълнението им. Предвижданията на участникът не 

се свеждат единствено до изброяване на задачи във връзка  с осъществяване на 

задълженията си като строителен надзор, а са предложени  конкретни мерки за изпълнение 

на текущия контрол при изпълнение на отделните дейности, включително чрез разписани 

конкретни задължения на съответните експерти от екипа през различните етапи от 

изпълнението на дейностите. Описанието на предвижданите дейности включва и 

представяне на внедрените в дружеството процедурни правила във въръзка с прилаганата 

система за управление на качеството, включително и посочване на документацията, която 

следва да се съставя. Представените организационни решения, задължения и отговорности 

на ръководния и изпълнителския екип въвеждат задължения и механизми за екипа на 

участника за осъществяване на непрекъснат контрол и наблюдение на извършваните СМР. 

Предвидената стратегията за контрол на строителните процеси предвижда, с цел  

гарантиране качеството на изпълнение на видовете работи да бъде извършван постоянен и 

последващ контрол на всички етапи от изпълнението на СМР, включително – проверки за 

наличието на документация, удостоверяваща съответствието на качествата на продуктите; 

актове и протоколи, с които са приети изпълнените работи;  проверки по време на 

изпълнение на основните видове работи за спазване на технологията на работа. 

Предвидената система за контрол представя начините на организиране на контролът върху 

изпълняваните СМР от началото на изпълнението на договора до неговото окончателно 
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приключване. 

2. В предложението за изпълнение на поръчката са въведени организационни решения  и 

отговорности на предложения от участника екип за непрекъснат постоянен текущ 

контрол и наблюдение върху строителните материали и изделия, както на тяхното 

съответствие с техническите изисквания на проекта и качество, така и по отношение 

на ритмичността на тяхното доставяне, начин на съхранение, начин на влагане, 

изпитания и др.Представената стратегия за контрол и наблюдение на материалите включва 

следните основни дейности: - входящ контрол върху доставките на материали и изделия и 

съответствието им с техническите изисквания на проекта;  контрол по ритмичността на 

доставките, включително транспортиране и складиране и съхранение;  контрол на 

технологията на изпълнение; контрол на изискващите се изпитвания. Подробно е 

представен начина на осъществяване на контрол върху качествата на строителните 

материали, посочена е нормативната уредба, която следва да се съблюдава при 

изпълнението на дейността. Описани са решения и предложения за осъществяване на 

контрола чрез разписване на конкретни задачи – предварителен контрол на доставките, 

проверки на място относно: тяхното съответствие с предвидените в проекта; наличие на 

придружаваща документация, удостоверяваща съответствието на качеството; начина на 

съхранение указана технология на влагане и за изпитване; съответствието с действащите 

стандарти; Посочените начини за проследяване съответствието на материалите с 

изискванията на проекта и действащите норми и стандарти отново е представено и чрез 

спазване на внедерената в дружеството система за управление на качеството, с посочване 

на конкретните процедури и документи.  

Предвидени са дейности по осигуряване ритмичността на доставките, както и контрол 

върху правилното складиране и съхранение на доставките или общо тяхното качество. 

Разписана е процедура за действия при установени несъответствия, както и действия по 

упражняване последващ контрол върху изпълнението на дадените предписания. 

Представени са предвижданията за проверка и наблюдение на складовите наличности, 

както и начина на съхранението на материалите. Налице са предвиждания и по отношение 

на контрола, който ще се осъществява при влагане на материалите – предварителен и 

последващ, както и за изпълнението на изпитания. Предвижданата организация, описва 

предвидените мерки и решения за осъществяване на постоянен контрол върху начина на 

влагане и изпитванията на материалите. В техническото предложение са посочени и 

описани стъпките по предварително одобрение на материалите, контрола при влагането 

им, процедурите при установяване на несъответствие, последващо докладване, и 

гарантиране неприемане на несъответстващ продукт за влагане на обекта. 

3. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения, касаещи изпълнението на дейностите 

по строителен надзор, които ще допринесат за изпълнението на строителния обект при 

спазване на качеството на строителството 

В предложението на участникът са разписани предвидените контролни дейности по 
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законосъобразното започване на строежа, постоянен контрол върху процеса на изграждане 

на обекта, провеждането на изпитания, контролните дейности при предаване на строежа, 

както и дейностите по осигуряване мерките за ЗБУТ и опазване на околната среда. 

Предвижданията на участника не се свеждат единствено до изброяване на задачи във 

връзка  с осъществяване на задълженията си като строителен надзор, а са предложени  

конкретни мерки за изпълнение на текущия контрол,  включващ и представяне на 

начините за осъществяването му, включително чрез внедрените в дружеството системи за 

управление на качеството. Представени са предвидените дейности и системата за контрол 

по етапи на реализиране на проекта, които ще допринесат за изпълнението на строителния 

обект при спазване качеството на строителството. Разписани са предвидените контролни 

дейности, включително са посочени конкретни процедури и документи, които ще се 

използват. Контролните действия обхващат целия процес на изпълнение на строежа, 

включително правилното им и навременно документиране, гарантиране качеството и 

съответствието им с изисквания към строежите. Контролните дейности в етапа на 

изпълнение на строителството способстват за безпроблемно приемане на обекта и 

въвеждането му експлоатация. Чрез въведените задължения и отговорности на ключовите 

експерти от екипа, предвидените начини за контрол и процедури за осъществяване на 

контролните механизми са обхванати самото изпълнение на задълженията на строителния 

надзор, осъществяване на контрол върху работата на строителя, а от там и спазване на 

качественото изпълнение  на СМР. Посочените организационни методи могат да бъдат 

определени като ефективни поради специфичната комбинация на процесите в тях, водеща 

до гарантиране на качествени консултантски услуги, а от там и до качествено изпълнение 

на СМР. 

5. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, както  

и  начини  за  взаимодействие  между  тях,  включително  механизми  за осигуряване на 

качествено изпълнение на поръчката – участникът предлага мерки за упражняване на 

вътрешен контрол чрез - самоконтрол, системен контрол от ръководителя на екипа, на 

обособеното звено, всяко длъжностно лице от по-високо йерархично ниво проверява 

изпълнението преди него. Мерките за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от 

експерти, както  и  начини  за  взаимодействие  между  тях отново са представени чрез 

внедрената система за управление на дружеството. Участникът е представил механизъм за 

упражняване на многостепенен контрол, включващ три нива на провека – от 

ръководителна екипа, регионалния координатор и изпълнителния директор. Представено е 

подробно описание на предвижданията, които са онагледени и схематичо. Предложените 

мерки за вътрешен контрол са представени и чрез описание на ключови дейности, считани 

за ключови и предвидените мерки, като за всяка от са изложени – съдържание и обхват, 

ангажирани лица и задължения, процедурите които се прилагат съгласно наръчника и 

очаквани резултати върху качеството. В своята съвкупност описанието на начините за 

осъществяване на комуникация, взаимодействие и координация между експертите и 

въведените конкретни задължения за екипа и за ръководителите дава ясна представа за 

начина на изпълнението и чрез него за осъществяване на контрол върху работата на екипа 

от експерти. Чрез въвеждането на допълнителен контрол от регионалния координатор и 

изпълнителния директор се постига оптимален ефект относно проследяване и 
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контролиране на изпълнението на задълженията на експертите, а от там и на качественото 

изпълнение на поръчката.  

Комисията счита, че участникът е предложил концепция за организация на 

персонала, при която НЕ са налични следните обстоятелства:  

4. В предложението за изпълнение на поръчката са представени иновативни и/или 

ефективни организационни методи и/или решения на строителния надзор, които ще 

допринесат за предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на 

строителния процес. - Предложението на участника съдържа описание на предвидените 

контролни дейности при започване на строежа, контрол върху процеса на изграждане на 

обекта, провеждането на изпитания, контролните дейности при предаване на строежа, 

както и дейностите по осигуряване мерките за ЗБУТ и опазване на околната среда, като не 

разглежда като отделна точка от техническото си предложение методи относно 

предотвратяване на грешки в изпълнението и документирането на строителния процес. В 

офертата си участникът описва дейностите, които ще изпълнява  за осъществяване на 

задълженията си като консултант, включително е представил системата си за управление 

на качеството, чрез изброяване на процедурни правила, съгласно процедурния наръчник. 

Направеното описание на организационните действия по осъществяване на постоянен и 

непрекъснат строителен надзор, не може да бъде отчетено като надграждащо 

обстоятелство, тъй като чрез него участникът доказва съответствието си с критериите за 

подбор относно описанието на дейностите или получава допълнителни точки по 

останалите надграждащи обстоятелства (т.1,т.2, т.3 и т.5). 

Ето защо, участникът получава 80 точки по настоящия показател. 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно реши 

І. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП предлага за 

отстраняване следния участник: 

"ИКАР КОНСУЛТ" АД 

 

II. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовите им 

предложения следните участници по обособени позиции: 

 

1.  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО 

ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. 

СМОЛЯН“: 

 

- „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 

 

2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, 

КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“: 
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- "ЕРОУ" ООД; 

- "ДЖИ ЕНД АЙ" ООД; 

- "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

- "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД; 

- "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

 

3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, 

ОБЩИНА СМОЛЯН“: 

 

- "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД; 

- "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД 

 

4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА 

СМОЛЯН“: 

 

- "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ"АД 

 

III. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 04.09.2019 г. от 

09:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда 

на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за която дата и час участниците да 

бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в профила на купувача, съдържащо 

датата, часа и мястото на отварянето. 

 

Четвърто заседание. 

 

На 04.09.2019 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343 на третия етаж на административната 

сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, Комисията проведе 

открито заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 и 

чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл. 57 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне на ценовите предложения, 

извършване на проверка за съответствието им с изискванията на възложителя и на преценка за 

наличие на необичайно благоприятни оферти и изискване на подробни писмени обосновки на 

предложените цени, при което бяха извършени следните действия: 

1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите предложения от 

офертите на допуснатите участници по обособени позиции, като съображенията за това са, както 

следва:  

 1.1. По обособени позиции е изпълнено следното: Комисията е извършила проверка на 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор; 

Комисията е разгледала техническите предложения на участниците, за които е установено, че 

отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор; Комисията е 

разгледала допуснатите оферти и проверила за тяхното съответствие с предварително обявените 
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условия; Тъй като част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение, комисията преди отваряне на ценовите предложения е извършила оценяване на 

офертите по другите показатели. 

 1.2. В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 30.08.2019 г., т.е. не по-късно 

от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, комисията е обявила чрез  

съобщение в профила на купувача 
2

, датата, часа и мястото на отварянето на ценовите 

предложения. 
  

 2.  При отварянето на ценовите оферти присъстваше упълномощен представител на 

участник както следва: - Димитър Гавраилов Даракчиев – упълномощен представител на 

„ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ“ ООД. Представители на останалите участници и на средствата за 

масово осведомяване не присъстваха. Обстоятелствата във връзка с присъстващите лица бяха 

удостоверени в Списък на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средства за масово осведомяване, присъстващи при отварянето на 

ценовите оферти.  
 

3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на участниците протече при следния 

ред: След обявяване по обособени позиции на резултатите от оценяването на офертите по другия 

показател –  „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на 

поръчката”(П1), комисията провери целостта на пликовете с ценовите оферти и констатира, че 

същите са  запечатани, с ненарушена цялост, подписани от трима членове на комисията; След 

описаните действия комисията пристъпи по обособени позиции към отваряне на пликовете 

„Предлагани ценови параметри“, съдържащи ценовите оферти на участниците; При отваряне на 

ценовите предложения, съдържанието им беше съобщено, както следва: 

 

3.1. Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ 

XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 
 

3.1.1. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД  
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 6 700 лева (словом шест хиляди и седемстотин лева) без 

ДДС. 

 

 

                                                 
2
 Съобщение за отваряне на ценовите предложения, изведено от деловодната система на 

община Смолян с изх. № ДЛ008335 от 30.08.2019 г. и публикувано на същата дата в профила на 

купувача - http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2566 
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Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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3.2. Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 
 

3.2.1. „ЕРОУ“ООД 
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 20 900 лева (словом двадесет хиляди и деветстотин лева) 
без ДДС. 

 

3.2.2. „ДЖИ ЕНД АЙ„ООД 
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 12 480 лева (словом дванадесет хиляди четиристотин и 

осемдесет лева) без ДДС. 
 

3.2.3. "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 16 600 лева (словом шестнадесет хиляди и шестстотин 

лева) без ДДС. 
 

3.2.4. "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 15 939 лева (словом петнадесет хиляди деветстотин 

тридесет и девет лева) без ДДС. 
 

3.2.5. "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 16 400 лева (словом шестнадесет хиляди и четиристотин  

лева) без ДДС. 

 

 

3.3. Обособена позиция № 3: 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 
 

3.3.1. "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 22 900 лева (словом двадесет и две хиляди и деветстотин 

лева) без ДДС. 
 

3.3.2. "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД 
 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 19 200 лева (словом деветнадесет хиляди и двеста лева) 
без ДДС. 

 

 

3.4. Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 
 

3.4.1. "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД  

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

Цена за изпълнение на поръчката: 26 996,86 лева (словом двадесет и шест хиляди 

деветстотин деветдесет и шест лева и осемдесет и шест стотинки) без ДДС. 

 

4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от заседанието на 

комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си в закрито 

заседание.  

Закрито заседание. 

 

Комисията продължи работа си в закрито заседание по осъществяване на правомощията 

съгласно чл.72, ал.1, чл.103, ал.3 и ал.5 и чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчка /ЗОП/ и 

чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.  
 

1. По обособени позиции комисията провери служебно пълнотата на представените 

ценови оферти, при което направи следните констатации относно валидността и съответствието 

на представените оферти с предварително обявените условия на поръчката: 

 

1.1. Обособена позиция № 1: 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ 

XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 
 

 

1.1.1. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя 

финансов ресурс при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за 

изпълнение на услугата за обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Ценово предложение (П2) и класиране съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 

 

1.2. Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 
 

 

1.2.1. „ЕРОУ“ООД 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя 

финансов ресурс при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за 

изпълнение на услугата за обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Ценово предложение (П2) и класиране съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 
 

1.2.2. „ДЖИ ЕНД АЙ„ООД 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

 

418 

 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя 

финансов ресурс при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за 

изпълнение на услугата за обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Ценово предложение (П2) и класиране съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 
 

1.2.3. "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя 

финансов ресурс при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за 

изпълнение на услугата за обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Ценово предложение (П2) и класиране съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 
 

1.2.4. "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя 

финансов ресурс при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за 

изпълнение на услугата за обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Ценово предложение (П2) и класиране съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 
 

1.2.5. "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя 

финансов ресурс при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за 

изпълнение на услугата за обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Ценово предложение (П2) и класиране съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 

 

1.3. Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 
 

 

1.3.1. "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя 

финансов ресурс при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за 

изпълнение на услугата за обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Ценово предложение (П2) и класиране съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 
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1.3.2. "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя 

финансов ресурс при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за 

изпълнение на услугата за обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Ценово предложение (П2) и класиране съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 

 

1.4. Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 
 

 

1.4.1. "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи в плик „Предлагани 

ценови параметри“, съгласно т.6.6 от Раздел V - Указания за подготовка на офертата от 

Указания за подготовка на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи 

Книга ІІ, неразделна част от документацията за обществена поръчка и същите са редовни. При 

изготвяне на офертата участникът се е придържал точно към предварително обявените условия 

на поръчката: - ценовото му предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както 

на ЗОП, така и на тези, определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя 

финансов ресурс при спазване на изискванията за максимална прогнозна стойност за 

изпълнение на услугата за обособената позиция. Не бяха открити грешки и несъответствия в 

представеното ценово предложение.  

Заключение на комисията:  
Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да бъде 

допуснат до оценка по показателя Ценово предложение (П2) и класиране съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите. 

 

2. След като по обособени позиции беше извършена проверка за съответствието на ценовите 

предложения на участниците с предварително обявените условия на поръчката преди да извърши 

оценка на допуснатите оферти по показателя Ценово предложение (П2) и класиране комисията 

пристъпи към проверка относно наличието на необичайно благоприятни оферти, при което 

направи следните констатации: 
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Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ 

XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

По обособената позиция е налице само един допуснат участник, което определя липсата на 

необичайно благоприятна оферта. 
 

 

Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

По обособената позиция от петима допуснати участници е налице необичайно благоприятна 

оферта от един участник – „ДЖИ ЕНД АЙ„ООД, която съдържа предложение, свързано с цена 

(Цена за изпълнение на поръчката), което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по обособената 

позиция по същия показател - Ценово предложение (П2). 

 
 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

По обособената позиция са налице само двама допуснати участници, което определя липсата на 

необичайно благоприятна оферта. 

 
 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

По обособената позиция е налице само един допуснат участник, което определя липсата на 

необичайно благоприятна оферта. 

 

Въз основа на направените констатации и подробно изложените в настоящия протокол 

мотиви комисията единодушно реши 

 

I.  На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП допуска следните  участници по обособени 

позиции до оценка по показател Ценово предложение (П2) и класиране: 

 

 

 

1. 

Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. 

СМОЛЯН“ 

1.1. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 
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2. 

Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

2.1. „ЕРОУ“ООД 

2.2. "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 

2.3. "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 

2.4. "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 

 

 

 

3. 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

3.1. "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 

3.2. "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" ЕООД 

 

 

 

4. 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

4.1. "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

 

II. На основание чл. 72, ал.1 от ЗОП да бъде изискана от участника „ДЖИ ЕНД АЙ„ООД 

по обособена позиция № 2 „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН 

РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“, 

подробна писмена обосновка за начина на образуване на предложената цена за изпълнение на 

поръчката. 

Комисията възлага на председателя на комисията да подготви  и  изпрати  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. 

 

Пето заседание 

 

На 19.09.2019 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343 на третия етаж на административната 

сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, Комисията проведе 

заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 72, ал.3, чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 
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и чл. 181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, включващи за разглеждане на 

обосновка на предложена цена за изпълнение, при което бяха извършени следните действия: 

2. Комисията направи следните констатации по отношение на офертата на участника 

„ДЖИ ЕНД АЙ„ООД, подадена в частта на Обособена позиция № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  

–   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“: 

След като беше установено в частта на Обособена позиция № 2: „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  

–   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“, че офертата на участника „ДЖИ ЕНД 

АЙ„ООД, съдържа предложение, свързано с (“Цена за изпълнение на поръчката”), което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по- благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по обособената позиция по същия показател за оценка 

Ценово предложение (П2), правилно с писмо с Изх. № ДЛ008470 от 04.09.2019 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 12 480,00 лева 

(словом дванадесет хиляди четиристотин и осемдесет лева)  без ДДС. 

Искането за обосновка е изпратено по електронна поща на участника: gandi2011@mail.bg, 

която е посочена в представения с офертата Единен европейски документ за обществени поръчка 

(ЕЕДОП). Искането е изпратено също и чрез куриер на адреси: - гр. София - 1335, район Люлин, 

ж.к. Люлин 10, бл. 153, ет. 7, ап 32, посочен като седалище и адрес на управление, както и на  

посочения от участника адрес за кореспонденция: - гр. София - 1680, кв. Борово, 

ул.“Подуево“№10А, ап.9, ет.3, където пратките са приети и получени от представител на 

участника, посоченото обстоятелство е удостоверено чрез обратни разписки с име и дата на 

получаване – 10.09.2019 г.   

В случая относима е разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, която гласи, че когато 

предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, 

е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите 

участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за 

начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 

Цитираната разпоредба е императивна и следва да се подчертае, че представянето на изисканата 

обосновка, трябва да стане най-късно до изтичане на определения от законодателя 5-дневен 

преклузивен срок. Следователно при наличието на получено на 10.09.2019г. искане за 

представяне на обосновка срокът за получаването й е до 16.09.2019г. До посочения краен срок 

обосновката е следвало да бъде представена, т.е. физически /материално/ е следвало да бъде 

дадена на възложителя, за да се обезпечи правилното прилагане на регламентираното в 

горепосочената разпоредба задължение на участника и да се гарантира спазването на принципа 

на равнопоставеност. В този смисъл е необходимо да се подчертае, че когато обосновката е 

изпратена чрез куриер от значение е датата на получаването й при възложителя, а не датата на 

пощенското клеймо. В община Смолян не е получена обосновка от участника за предложената от 

него необичайно благоприятна оферта до крайния срок за получаването й – 16.09.2019г. 

 В контекста на фактически установеното съобразно разписаното в нормата на чл.72, ал.1 

от ЗОП, която посочва, че обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането, 

комисията счита, че участникът "ДЖИ ЕНД АЙ" ООД не е представил в срок обосновка в 

mailto:gandi2011@mail.bg
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защита на предложената от него цена за изпълнение на поръчката, по нито един от указаните с 

искането по чл.72, ал.1 от ЗОП начини във връзка с получаване на обосновката. 

  Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на изложените в настоящия протокол мотиви комисията единодушно 

реши: 
Предлага за отстраняване по обособена позиция №2 „УПРАЖНЯВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   

ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“,  участника  - "ДЖИ ЕНД АЙ" ООД. 

Основание: чл.107, т.3, пр.1 от ЗОП във връзка с чл.72, ал.1 от ЗОП 

 

Шесто заседание. 

На 19.09.2019 г., в 13:00 часа, в заседателна зала № 343 на третия етаж на административната 

сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, Комисията проведе 

заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5, чл.104, ал.1 и чл.181, 

ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.58, ал.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи оценка на офертите и класиране на 

участниците, при което бяха извършени следните действия: 

След като беше определено съответствието на представените оферти както с критериите 

за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с изискванията на 

възложителя и съответствието с предварително обявените условия, комисията пристъпи по 

обособени позиции към оценка на допуснатите оферти по показателя Ценово предложение  (П2) 

и класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

1. Резултатите от прилагане на формулата за оценка на допуснатите оферти по обособени 

позиции на участниците по показателя Ценово предложение (П2) са закрепени таблично както 

следва: 

 

Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

Предложена цена 

за изпълнение на 

поръчката без 

ДДС 

Оценка по показателя 

Ценово предложение  

 (П2) 

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 6 700,00 лeвa 100 точки 

 

Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

Предложена цена 

за изпълнение на 

Оценка по показателя 

Ценово предложение  
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поръчката без 

ДДС 

 (П2) 

„ЕРОУ“ООД 20 900,00 лeвa 76,26 точки 

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 16 600,00 лева 96,02 точки 

"ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 15 939,00 лева 100 точки 

"ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 16 400,00 лева 97,19 точки 

 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

Предложена цена 

за изпълнение на 

поръчката без 

ДДС 

Оценка по показателя 

Ценово предложение  

 (П2) 

"ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 22 900,00 лeвa 83,84 точки 

"ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ 

СЪРВИСИС" ЕООД 

19 200,00 лева 100 точки 

 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

Предложена цена 

за изпълнение на 

поръчката без 

ДДС 

Оценка по показателя 

Ценово предложение  

 (П2) 

"ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 26 996,86 лeвa 100 точки 

Мотиви: 
Посочените оценки по обособени позиции са получени в резултат на прилагане на 

формулата за оценка по посочения показател и ценови предложения на оценяваните 

участници по обособени позиции, описани в настоящия протокол от работата на 

комисията. 

 

2. Резултатите от прилагане на формулата за определяне на общата комплексна оценка на 

допуснатите оферти по обособени позиции на участниците са закрепени таблично, както следва: 

 

 

Обособена позиция № 1: 
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„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪТРЕШНО 

ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР В УПИ XXIII 

– 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 
 

 

Оценяван участник 

 

 

 

 

 

 

Оценка по показател 

„Комплексна 

оценка“ (КО) 

КО = П1 х 0,60 + П2 

х 0,40 

„Качество на организацията 

на персонала, на който е 

възложено изпълнението на 

поръчката” -  (П1) 

Ценово предложение - ( П2 ) 

 

„АРХСТРОЙ 

КОНСУЛТ „ ООД 

20 

точки 

100  

точки 

52 

точки 

 

Обособена позиция № 2: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 
 

 

Оценяван участник 

 

 

 

 

 

 

Оценка по показател 

 

 

„Комплексна 

оценка“ (КО) 

КО = П1 х 0,60 + П2 

х 0,40 

„Качество на 

организацията на персонала, 

на който е възложено 

изпълнението на 

поръчката” -  (П1) 

Ценово предложение - ( П2 ) 

 

„ЕРОУ“ООД 
40 

точки 

76,26  

точки 

54,5 

точки 

"ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“  

ЕООД 
 

80 

точки 

96,02 

точки 

86,41 

точки 

"ЕМ ЕН КОНСУЛТ" 

ООД 

100 

точки 

100  

точки 

100  

точки 

"ДИМИТЪР 

ДАРАКЧИЕВ" ООД 

1 

точка 

97,19 

точки 

39,48 

точки 

 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА 

МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 
 

 

Оценяван участник 

 

 

 

 

Оценка по показател 

„Комплексна 

оценка“ (КО) 

КО = П1 х 0,60 + П2 

х 0,40 

„Качество на организацията 

на персонала, на който е 

Ценово предложение - ( П2 ) 
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възложено изпълнението на 

поръчката” -  (П1) 

"ДАРА - 

КОНТРОЛ" ЕООД 

60 

точки 

83,84  

точки 

69,54 

точки 

"ТЕХНИКЪЛ 

КОНСУЛТИНГ 

СЪРВИСИС" ЕООД 

40 

точки 

100 

точки 

64 

точки 

 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА 

МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 
 

 

Оценяван участник 

 

 

 

 

 

 

Оценка по показател 

„Комплексна 

оценка“ (КО) 

КО = П1 х 0,60 + П2 

х 0,40 

„Качество на организацията 

на персонала, на който е 

възложено изпълнението на 

поръчката” -  (П1) 

Ценово предложение - ( П2 ) 

"ПЪТИНВЕСТ-

ИНЖЕНЕРИНГ" АД 

80 

точки 

100 

точки 

88 

точки 

 

Мотиви: 
Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата за комплексна оценка и 

получени оценки от допуснатите участници по показателите за оценка, описaни в настоящия и 

предходeн протокол от работата на комисията – Протокол 3 от 30.08.2019г.. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно реши: 

I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира по обособени позиции участниците в 

процедурата, както следва:  
 
 

Обособена позиция № 1: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

ЦЕНТЪР В УПИ XXIII – 540, 574 – ЗА ДИСПАНСЕР, КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“ 

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ „ ООД 52 точки 

 

Обособена позиция № 2: 
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„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ОСНОВЕН РЕМОНТ НА 

ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616  –   ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "ЕМ ЕН КОНСУЛТ" ООД 100 точки 

Второ място "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 86,41 точки 

Трето място „ЕРОУ“ООД 54,5 точки 

Четвърто място "ДИМИТЪР ДАРАКЧИЕВ" ООД 
39,48 точки 

 

Обособена позиция № 3: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В С. СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "ДАРА - КОНТРОЛ" ЕООД 69,54 точки 

Второ място "ТЕХНИКЪЛ КОНСУЛТИНГ СЪРВИСИС" 

ЕООД 

64 точки 

 

Обособена позиция № 4: 

„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГР. СМОЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“ 

 

Класиране 

 

Участник 

Обща 

комплексна  

оценка 

Първо място "ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ" АД 88 точки 

 

 

II. Предлага на възложителя сключване на договори по обособени позиции с класираните на 

първо място участници при съществените обективни условия съгласно подадените оферти, 

описани в протоколите от работата на комисията. 

 

Всички решения на Комисията са взети единодушно, без да е налице особено мнение на 

член на Комисията по направена от нея констатация или по взето решение.  

 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура - сграда на 

Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура BG16RFOP001-1.001-039: 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г.  съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
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Неразделна част от настоящия протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП са протоколите от 

работата на Комисията, както следва:  

1. Протокол № 1 от 29.03.2019 г.,  

2. Протокол № 2 от 28.05.2019 г.,  

3. Протокол № 3 от 30.08.2019 г.,  

4. Протокол № 4 от 04.09.2019 г.,  

5. Протокол № 5 от 19.09.2019 г.  

6. Протокол № 6 от 19.09.2019 г., 

 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 20.09.2019 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Милена Пенчева (положен подпис) 

 

 

Членове 

Милена Хаджиева (положен подпис) 
 

инж.  Анастасия Василева  
                             (положен подпис) 

Стефка Росенова (положен подпис) Недка Кисьова (положен подпис) 

Дата на приемане на протокола от възложителя:20.09.2019 г.  

Час на приемане на протокола от възложителя: 11:00 ч.  

                                                                                            

                                                                                       (положени подпис и печат)  

Приемане от възложителя на протокола                    .............................................  

от работата на комисията, ведно с                             Николай Тодоров Мелемов 

приложенията към него                                               Кмет на община Смолян 

 

 

 
                                                                                                                       (положени подпис и печат) 

Дата: 20.09.2019г.   Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от 

възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 

 

 


