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ПРОТОКОЛ № 3 
 

      
за разглеждане, проверка за съответствие на предложенията с предварително 

обявените условия и оценка на параметрите от техническите предложения от 

офертите на допуснатите участници в процедура по възлагане на обществена 

поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП – чрез 

публично състезание, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. 

ЕЛИЦА В С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН - СЕКЦИИ № № 4 И 5“, 
която обществена поръчка е открита с Решение на възложителя № 9 от 25.07.2019 г., 

вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

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

0006 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и 

документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2738 
 

На 22.10.2019 г., в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия 
етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. 

България № 12, в изпълнение на заповед № ОП-21/16.08.2019г. на кмета на община 
Смолян се събра комисия в следния състав: 
Председател:  

Инж. Цвятко Момчилов Каменов – гл. експерт в дирекция  СИиОС  в община Смолян 

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

Величка Христева Атанасова – гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно 
чл.103, ал.3 и 5 и чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1-3 и 

чл.57, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

/ППЗОП/. 

 

1. Комисията пристъпи 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 на параметрите от техническите 
предложения 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 предварително обявените условия: 
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2.1. "ЗАПРЯНОВИ - 03" 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 техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  

подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 
участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси (под формата на описателен 

документ и приложения, включващи: Линеен график; Диаграма на работната ръка; и 

Диаграма на механизацията); и Декларации, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 50 /словом: петдесет/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

/протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 

ниво съгласно приложения № №  2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството/. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

Приложени са подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени 

предвижданията на участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси, както 
следва: 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

II. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА 

- СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. 

- ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА. 

ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Последователността на строително монтажните работи са разделени на етапи, които 
включват: 

- Организационни работи 

- Същинско строителство 

- Подготовка и предаване на завършените работи 

1. Подробно описание на организационните работи, които включват: 
• Подробно запознаване с конкретните условия на всяка от строителните площадки 

• Осъществяване на срещи с Възложителя и Представителя на фирмата 

осъществяваща независим надзор, за уточнение на изискванията по изпълнение на 

поръчката 

• Уточняване на подземната инфраструктура 

• Обезопасяване на строителната площадка. 
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• Временна организация на строителния обект. 

• Монтиране на фургони за строителните работници и техническия ръководител. 

• Монтиране на химически санитарни възли. 

• Определяне на местата и котите за извършване на строително - монтажните 

работи. 

• Мобилизация на ресурсите -работници и механизация 

• Уточняване на окончателните условия за доставка на необходимите материали 

2. Същинско строителство включващо следното: 

• Извършване на демонтажни работи 

• Изпълнение на земно изкопни работи 

• Изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи 

• Измазване с горещ битум 

• Направа на обратни насипи  

• Изпълнение на трошенокаменна настилка 

• Полагане на бордюри и тротоарна настилка 

• Монтаж на метален парапет 

• Направа на облицовка по стени 

• Полагане на битумен разлив 

• Полагане на асфалтова настилка 

3. Подготовка и предаване на завършените работи 

• Почистване на обекта 

• Подготовка на строителните книжа съвместно с Представителя на независимия 
строителен надзор 

• Предаване на готовия обект на Възложителя 
Обезопасяването на строителната площадка е съобразена с времената организация на 
строителството: 

- Ще бъдат монтирани знаци за движение по пътищата, 
- Ще бъдат указани местата за движение на пешеходците и автомобилите.  
ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СМР КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ НА 

ОБЕКТА И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

Участникът е изброил видовете дейности, съгласно количествената сметка. Дейностите са 
представени и таблично с посочване на: - наименование на дейността, мярка, количество, 

продължителност в дни, условни начална и крайна дата. 
ПРЕДВИЖДАНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЪОБРАЗНО ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СМР 

При изпълнението на всички СМР ще се прилагат традиционните технологии на 
изпълнение, поради което в настоящият план само ще се посочи най-целесъобразната 
технология на изпълнение, без да се разработват конкретни технологични карти и схеми. 

Участникът е представил описание за начина на изпълнение на следните дейности: 

- ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКАТА И ПОДГОТВИТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ РАБОТИ 
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- ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 

- ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ 

- КОФРАЖНИ, АРМИРОВЪЧНИ И БЕТОНОВИ РАБОТИ 

- КОФРАЖНИ, РАБОТИ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ 

- АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ 

- БЕТОНОВИ РАБОТИ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ 

- ОБРАТЕН НАСИП ЗАД СТЕНАТА 

- НАПРАВА НА КАМЕННА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНАТА 

 Подготовка на основата; 
 Грундиране; 
 Подготовка на камъните; 
 Приготвяне на циментовото лепило; 

 Поставяне на камъните; 
 Фугиране; 
 Импрегниране 

- НАСТИЛКИ ОТ МИНЕРАЛНИ МАТЕРИАЛИ - БАЛАСТРЕНА И 

ТРОШЕНОКАМЕННА 

- НАПРАВА БОРДЮРИ И ТРОТОАРНА НАСТИЛКА 

- НАПРАВА БИТУМЕН РАЗЛИВ 

- АСФАЛТОВИ РАБОТИ 

- МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ 

- ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ 

 Работа с машини; 

 Работа с електрически ток 
 Работа с електрически машини 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Участникът е описал правила и изисквания, които ще се спазват при изпълнение на 
дейностите, включително: 

- ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАБОТА С МАШИНИ НА ОБЕКТА; 

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА НА ОБЕКТА; 

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНА ТА ПЛОЩАДКА; 

- Допълнителни мерки по ЗБУТ, предлагани от строителна фирма “Запрянови - 03” ООД: 

Представена е Класификация на опасностите, като са описани 16 организационни и 

технологични мероприятия, които Строителят трябва да предприеме, а Координаторът по 

безопасност и здраве/КБЗ/ да контролира. 
Описани са разработените в дружеството инструкции, като: - Инструкция за безопасна 
работа, Инструкции за Охрана на труда и техника на безопасност при работа, които ще се 
спазват стриктно и при изпълнението на СМР на обекта.  Представени са също - Планове за 
предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и 

намиращите се на строителната площадка; Мерки и изисквания за осигуряване на 
безопасност и здраве при опасност от наводнения; Мерки и изисквания за осигуряване на 
безопасност и здраве при силни ветрове, обилни валежи, обледяване; Предотвратяване и 
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ликвидиране на пожари; Предотвратяване и ликвидиране на аварии; Класифициране на 
възможните опасности на строежа (оценка на риска); Мерки и изисквания за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР, включително за 
местата със специфични рискове;  
ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, КОИТО „ЗАПРЯНОВИ-ОЗ“ ООД ЩЕ ПРИЛОЖИ ПО 

ВРЕМЕ НА ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ.  

Участникът е описал предвижданията си за мерките, които ще се прилагат по отношение 
на: - Механични опасности;  Опасност от материали и товари; Опасност от удар в 
препятствие; Опасност от остри и издадени ръбове на предмети и съоръжения, 
конструкции, материали и др.; Опасност от пробождащи и режещи елементи на машини и 

ръчни инструменти, материали и др.; Опасност от подхлъзване, загуба на равновесие и 

падане от височина; Опасности от поражения с електрически ток; Опасност от пожар;  

Опасност от въздействие на шум; Опасност от въздействие на вибрации; Опасност от 
материали с вредно токсично действие; Опасност от физиологични, психологични и 

социални фактори; Безопасно организиране на работа при зимни условия. 
МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ 

Представени са мерките, които ще се изпълнят за смекчаване на въздействията през 
строителния период, описани са мерки по отношение на: - АТМОСФЕРЕН 

ВЪЗДУХ;ВОДИ;  ЗЕМЯ, ПОЧВИ, ГЕОЛОЖКА СРЕДА И ЛАНДШАФТ; РАСТИТЕЛЕН И 

ЖИВОТИНСКИ СВЯТ; КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО; ОТПАДЪЦИ; ШУМ; ЗДРАВЕН 

РИСК; ПРЕВАНТИВНИ, СПОМАГАТЕЛНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МОБИЛИЗАЦИЯ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 

Отговорности на ключовите експерти 

 Технически ръководител 

Дейност: Ръководи цялостната работа по време на строителството във всички етапи на 
изпълнение на Договора. Носи отговорност за цялостното изпълнение на Договора. Оказва 
логистична подкрепа на екипа. Осъществява комуникация и връзка с Възложителя. 
Отговаря за докладването, съгласно изискванията на Договора. Управлява и координира 
дейностите на екипите от експерти и документация. Носи отговорност за качеството на 
изпълнението СМР. Отговаря за организацията на СМР, организира работната сила и 

механизацията, съгласува дейностите с Ръководителя на строежа, с Ръководителя на 
проектантския екип, с Отговорника по доставки на материали и съоръжения, с 
Отговорника по механизация. Организира присъствието на авторски надзор. 

 Координатор по безопасност и здраве 
Следи и съблюдава изпълнението на Наредба №2 за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд по време на изпълнение на СМР и 

провеждането на необходимите инструктажи. 

 Отговорник по контрола на качеството 

Изисква, регистрира и събира всички необходими документи по време на проектирането и 



 

 

6 

строителството, доказващи качеството на използваните материали и извършените 
строително-монтажни работи. Следи за съответствието на продуктите със изискванията, 
изисква декларации за експлоатационни показатели и/или декларации за характеристиките 
на строителния продукт по приложимите наредби, въвеждащи директиви от нов подход, 

както и за осигуряването на оперативната съвместимост за посистема „Инфраструктура”, 

представяне на заключение от Нотифициран орган за оценка на съответствие съгласно 

Директива 2008/57/ЕО за техническите спецификации за оперативна съвместимост 
(ТСОС); 

Следи по време на строителството за извършените лабораторни изпитвания и изпитвания 
на място, за регистриране и съхраняване на протоколи от изпитвания и др. документация 
свързана с доказване качеството на вложените материали и извършените СМР. 

Организационна структура 

Организационната структура за изпълнение на поръчката е представена на схема. 
Комуникационна свързаност с Възложителя 

Определянето на основните цели на проекта е ключът за добрата му реализация. 
Изпълнителят ще уведоми предварително Възложителя за намеренията и начина на 
изпълнение на СМР. Подробно ще го запознае с графика за изпълнение, както и с 
технологичната последователност на дейностите. Ще бъдат организирани периодични 

срещи за проследяване изпълнението на графика и преодоляване на евентуално 

закъснение. 
Изпълнителят разглежда организационната среща със Възложителя не само като 

възможност за получаване на информация и събиране на данни, но освен това за 
представяне на проекта като цяло и призоваване на Възложителя да помага за гладкото 
реализиране на проекта и пълна подкрепа на Изпълнителя чрез предоставяне на цялата 
налична информация и минимизиране на забавянето при вземане на решения, доколкото е 
възможно. Освен това, ще се провеждат допълнителни обсъждания със звеното за 
управление на проекта с оглед на ускоряване на вземането на решения. За постигането на 
качествено и в срок изпълнение на строителните работа на обекта е необходимо още преди 

започване на работата да бъде изготвен и съгласуван с всички отговорни звена на 
Възложителя план за комуникация с Възложителя. 
Предлага се при започване на строителният процес да се приложи следния План за 
комуникация с Възложителя: 

- Определяне на представител на Възложителя за комуникация 
- Определяне на представител на Изпълнителя за комуникация 
- Определяне на начин на комуникация 
- Дефиниране на срок за обратна връзка 

От опита при изпълнение на подобни обекти и съобразявайки се с финансирането на 
проекта участникът подхожда отговорно към този фактор и приема водеща роля за 
организиране на работни срещи, както следва: 
• Срещи, предхождащи строителството с участието на представител на Възложителя, 
Строителния надзор и Изпълнителя, на които се решават всички въпроси, свързани със 
стартирането на строителството. 
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• Срещи по време на строителството с участието на представители на Възложителя, 
Строителния надзор и Изпълнителя, и при необходимост с представители на проектанта, 
държавните контролни органи и експлоатационни дружества. 
Като водещи партньори на тези срещи се предвижда писмено уведомление за всички 

участници (писма,факс,емайл) най-малко един ден преди срещата. 
В качеството на Изпълнител в сътрудничество със Строителния надзор ще изгради и 

реализира процедури за ефективна комуникация с Възложителя във връзка с: 

• договорни въпроси; 

• контрол на напредъка; 

• справки и придвижване на заповеди; 

• контрол върху документацията; 

• процедури по одобряване; 

• инспекции; 

• проследяване на корективни и превантивни дейности; 

• клиентски жалби (недоволство) и всякакви други уместни въпроси. 

Представена е организационна схема и са разписани отговорности за следните експерти: 

 Технически ръководител: 
Ръководителят на строежа познава основно ЗУТ, наредбите към него и другата нормативна 
и законова уредба, касаеща извършването на всички дейности, свързани с изпълнението, 

предаването и съгласуването на всички видове СМР на обекта. Той координира всички 

мероприятия на обекта свързани с техническата документация, нейното изготвяне и 

съгласуване с необходимите инстанции; координира и контролира изпълнението на всички 

видове СМР на обекта; отговаря/контролира за комуникацията между строител / 

инвеститор / възложител. Отстранява работещите, които не ползват осигурените им лични 

предпазни средства или не са в трезво състояние; Провежда инструктаж по ЗБУТ на 
ръководените от него работници; Забранява работа със строителни машини, съоръжения и 

инструменти, които не отговарят на изискванията на ЗБУТ; Разпределя работещите по 
работни места съобразно тяхната квалификация, знания и опит. 
Контролира: 

Монтажните и демонтажните работи; 

Правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, 
изделията и оборудването. 

Осигурява: 

Прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или 

работното място, когато има непосредствена опасност за здравето или живота или когато 
са налице условия, при които се изисква спиране на работа. 
Ред и чистота на работните места и строителната площадка, за която отговаря. 
Определя: 

Лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, 
поддръжката и ремонта на работното оборудване. 
При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за задълженията да 
спазват: - Изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа; Да се 
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явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват алкохол през работно време; Да 
спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на 
работните места; Не извършват СМР, за които не притежават изискваната 
правоспособност или квалификация; Да използват лични и други предпазни средства, 
когато това се изисква, и след употреба ги връщат на съответното място. 

Преустановяват незабавно работа и уведомяват непосредствения си ръководител за всяка 
ситуация, за която има основателни причини да се считат: 
А. Когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, 
инструментите, вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар и др.; 

Б. Че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им, така и 

здравето и живота на околните.  
Не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, 
апаратите, инструментите, съоръженията и сградите. 
Отговарят за организацията на СМР, организира работната сила и механизацията, 
съгласува дейностите с Ръководителя на строежа, с Ръководителя на проектантския екип, с 
Отговорника по доставки на материали и съоръжения, с Отговорника по механизация. 
Организира присъствието на авторски надзор. 

Бригадир 
Всеки бригадир в „ЗАПРЯНОВИ-ОЗ“ ООД отговаря за: 

 да разучи основно обекта заедно с техническия ръководител; 

 да окомплектова бригадата с необходимия инструмент; 
 подпомага техническия ръководител при материално-техническото обезпечаване на 

обекта; 
 обезопасяването на обекта съгласно изискванията на БЗУТ и ППО; 

 да организира изпълнението на производствения процес; 
 да разпределя ежедневно работата на строителните работници; 

 да следи за качественото изпълнение на работите; 
 да осигури складирането и надеждното съхранение на материалите, работния 

инвентар и инструмент; 
 да изпълнява сроковете по видовите работи; 

 да следи за спазване на трудовата и технологична дисциплина на обекта. 
Ръководителят на отдел механизация и транспорт отговаря за постоянният 

контрол на изправността на механизация и оборудване, както и за: 
 осигурява транспорта по обектите; 
 осигурява и доставя механизацията, инструментите и инвентара по обектите; 
 осъществява доставката на механизация от външни фирми при постигната 

договореност; 
 води отчетността на машините, инструментите и инвентара и следи за 

движението им по обектите; 
Цялата налична механизация се изпитва, контролира и инспектира за нейната 

изправност. Всяка от машините има карта за контролни, регулярни и извънредни прегледи. 

На обекта техническия ръководител осъществява входящ контрол на годността на 
доставените на обекта машини. Външни машини се наемат само от одобрени доставчици 

след предварителен контрол. 
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Отговорниците по контрола на качеството, Отговорниците по безопасността и 

охрана на труда и Отговорниците по опазване на околната среда следят по време на 
всички етапи на изпълнение на обекта за стриктното прилагане и изпълнение на всички 

действащи вътрешно-фирмени изисквания по съответните части, както и за прилагане на 
всички действащи нормативи и стандарти в Република България. 
Експерт „Контрол по качеството“ 

Отговорник качество на влаганите материали и СМР: организира и ръководи цялостната 
дейност по въпросите на качеството. Ежедневно инспектира качеството на изпълняваните 
работи и влаганите продукти. Съгласувано с Техническият ръководител, организира 
съвещания по качеството планомерно и при необходимост. Участва в проверки по 
качеството по искане на инвеститора, на авторския надзор. Участва в разработване, 
внедряване и изпълнение на плановете по качество на обектите съгласно изискванията на 
Системата по качество. Участва при изграждане, обзавеждане, комплектуване и 

акредитиране на строителната лаборатория или участва в избора на чужда такава. 
Организира изпълнението и документирането на контрола на качеството съгласно 

изискванията на Системата по качество, на съответните договорни и проектни изисквания 
и на други нормативно технически изисквания на страната, в която се изпълнява обектът. 
Разработва и/или предлага за разработване мероприятия за подобряване показателите на 
качеството. Организира доставката на необходимите нормативни документи за контрол на 
качеството и ги поддържа в актуален вид съобразно изискванията на Системата по 
качество. Участва в подготовката на документите за приемателните комисии, касаещи 

неговата дейност. Извършва анализ на потребителските отзиви за качеството, съгласувано 

с ръководителя на поделението, възлага извършването на експертизи и изпитвания за 
доказване качеството на конструкции, технологични детайли, продукти и т.н. Съгласувано 

с техническият ръководител, бракува по съответния ред и спира от употреба продукти, 

неотговарящи на утвърдените материали, образци, стандарти и други нормативни 

документи. Спира изпълнението на некачествено извършени СМР. Предлага да се налагат 
позволените от КТ санкции при груби и/или системни нарушения на изискванията за 
качество от работници, технически лица и/или екипи. Предлага на ръководителя на обекта, 
при доказана необходимост, назначаване на специалисти по качеството от различните 
специалности. 

Нормативни изисквания: да познава нормативно-техническата уредба в строителството в 
България и Техническите спецификации. 

Отговорности: носи отговорност за системно допуснати несъответствия със Системата по 

качество и с дейността, за която има задължения. За констатирани пропуски в 
документацията по качеството, включително и за упражнен контрол. Солидарно с 
Техническия ръководител, отговаря за некачествено изпълнени СМР и за вложени 

некачествени продукти в случаите, при които не е изпълнил задълженията си или не е 
упражнил правата си. 

Експерт по безопасност и здраве в строителството: 

• Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, 
координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност, 
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съгласно ЗБУТ при изграждане на обекта. 
- взема технически и организационни решения за едновременно или последователно 

извършване на етапите и видовете СМР 

- Оценява необходимата продължителност за завършване на етапите и видовете СМР 

• Координаторът по безопасност и здраве организира съвместната работа между 
строителите, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел 
защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални 

заболявания, като при необходимост включва в този процес и лицата, 
самостоятелно упражняващи трудова дейност. 

• Координаторът по безопасност и здраве актуализира плана по безопасност и здраве 
по чл.7 т.2 и информацията по чл.7 т.З от наредбата при отчитане на настъпилите 
изменения с напредването на СМР. 

• Всяка наложила се промяна в ПБЗ се отразява писмено в протокол и специална за 
целта тетрадка. В заповедната книга координаторът не вписва заповеди. 

• Координира контрола по правилното извършване на СМР. 

• Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 
лица, свързани с осъществяване на строителството. 

Координатор по безопасност и здраве: осъществява непосредствено оперативно, 

административно ръководство и контрол на обекта във връзка със спазването на ЗБУТ. 

Подпомага Техническият ръководител при изпълнението на служебните им задължения в 
качеството му на Координатор по безопасност и здраве. Не допуска действия допускащи и 

предполагащи събития и предпоставки за събития които биха довели до трудови и други 

злополуки както със персонала на Изпълнителя така и с трети страни. 

Нормативни изисквания: да позна нормативните актове, закони и наредби свързани 

косвено и пряко с изпълнението на строителни дейности и ЗБУТ. 

Отговорности: Отговаря за изпълнението на приетия и одобрен План за безопасност 
и здраве и изготвяне на оценка на риска съобразно и след предоставянето от страна на 
Възложителя на Плана за безопасност и здраве изготвен от Проектанта. 

Строител: 

• Строителят уведомява съответното поделение на ИА „ГИТ” и ДНСК преди 

началото на строителството и изпраща копие от съдържанието на информационната 
табела. 

• Преди започване на работата на строителната площадка и до завършване на 
строежа, строителят е длъжен да изработи оценка на риска за здравето и безопасността на 
работещите при изпълнение на отделните СМР. Последната обхваща всички етапи 

на договореното строителство, избора на работното оборудване и всички параметри 

на работната среда. Ако по време на строителството настъпят съществени промени 

от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира. 
Строителят осъществява: 

- Извършването на СМР в тяхната последователност и срокове, определени в 
инвестиционния проект и ПБЗ. 

- Комплексни ЗБУТ за всички работещи на обекта; 
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- Изработва и актуализира инструкции по безопасност и здраве, съобразно 
конкретните 
условия на строителната площадка и по видове СМР, съобразно изискванията на проекта; 

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

- Организира инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и 

проверката на знанията по ЗБУТ на работещите; 
- Организира картотекиране на извършените прегледи, изпитвания, техническа 

поддръжка и ремонта на съоръженията и работното оборудване и постоянен контрол с 
оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността и здравето на 
работещите. 

- Осигурява необходимите санитарно-битови помещения за работниците, съобразно 
санитарно-хигиенните изисквания за пожарна и аварийна безопасност за цялото 
времетраене на строителството 

- Следи за поддържането на ред и чистота на строителната площадка. 
- Организира оказването на първа помощ на пострадали при злополука, пожар, 

бедствия и аварии. 

- При необходимост утвърждава вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за 
осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретните условия. 

- Предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове, 
произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителните 
конструкции. 

- Организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на 
безопасността и здравето на работещите. 

- Писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица 
(техническите ръководител, бригадири и др.) и работниците по отстраняване на рискове в 
работния процес и им предоставя нужните ресурси, утвърждава организационна схема за 
взаимоотношенията между тях. 

- Предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити места при 

неблагоприятни климатични условия. 
- Взема предвид указанията, дадени от координатора по безопасност и здраве, като 

възлага на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба, вътрешни инструкции и 

документи, вида на строежа, наличие на подизпълнители и др. 

- Отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от 
извършваните СМР 

- Определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за 
борба с бедствията, авариите, пожарите и за евакуация, като броят на тези лица и тяхното 
оборудване трябва да са адекватни на специфичните опасности. 

- Съгласувано с органите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ организира разработването и утвърждаването на план за предотвратяване и 

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



 

 

12 

строителната площадка. 
Контрол на качеството на изпълняваните строителни работи 

Контрола на качеството на изпълняваните СМР се извършва на организационни нива: 
бригадир и технически ръководител. 

Технически ръководител 

Техническия ръководител на обект познава основно ЗУТ, наредбите към него и другата 
нормативна и законова уредба, касаеща дейността. Той организира предварителната 
техническа подготовка за изпълнение на обекта: 

 осигуряване на санитарно битови условия на обекта; 
 осигуряване на складова база; 
 осигуряване на енергийни източници; 

 превоз на механизация и др.; 

и извършва контрол по отношение на: 
 качеството на изпълнените СМР; 

 технологична и трудова дисциплина; 
 входящ контрол на доставките и дава разрешение за влагане в обекта; 
 отчита ежемесечно извършените работи с акт 19; 

 следи и води разходите на материали, труд и механизация на обектите; 
 предаването на завършения обект и подписването на съответните документи с 

инвеститора, съгласно документацията на обекта, ЗУТ и наредбите към него. 

Бригадир 

Всеки бригадир отговаря за: 
 да разучи основно обекта заедно с техническия ръководител; 

 да окомплектова бригадата с необходимия инструмент; 
 подпомага техническия ръководител при материално-техническото обезпечаване на 

обекта; 
 обезопасяването на обекта съгласно изискванията на БЗУТ и ППО; 

 да организира изпълнението на производствения процес; 
 да разпределя ежедневно работата на строителните работници; 

 да следи за качественото изпълнение на работите; 
 да осигури складирането и надеждното съхранение на материалите, работния 

инвентар и инструмент; 
 да изпълнява сроковете по видовите работи; 

 да следи за спазване на трудовата и технологична дисциплина на обекта. 
Всички работници, бригадири и техническия ръководител са с необходимото образование, 
опит и квалификация. Допълнително се провеждат във фирмата, ежегодно обучения за 
подобряване на квалификацията и качеството на работата. 

Задължения на персонала при предотвратяване и ликвидиране на пожар и/или 

авария в обекта 

Техническият ръководител 

Съобщава за възникналия пожар и/или авария на компетентните органи. 

Привежда в готовност и поставя задачи на групите за защита при бедствия, аварии и 
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катастрофи за извършване на спасителни, пожарогасителни и неотложни аварийно- 

възстановителни работи. 

Своевременно прекратява работата на обекта. 
Аварийно събира персонала и дава разпореждания и указания за изпълнение на 

задълженията. 
Ръководи действията на работниците при ликвидиране на пожара и/или аварията на 

обекта. 
Организира и провежда спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи, 

така че провеждането им да осигури максимална ефективност по предотвратяване или 

намаляване последиците от настъпилия пожар и/или авария. 
Оказва съдействие на органите на Държавен технически надзор за установяване на 

причините за възникване на пожара и/или аварията. 
Ръководител на бригада 

Ръководи действията на работниците от бригадата при ликвидиране на пожара и/или 

аварията на обекта. 
Провеждат незабавно евакуиране и спасяване на външни хора от обекта. 
Оказват първа помощ на пострадалите и при нужда организират извозването им в 

болнични заведения. 
Започват ликвидиране на пожара и/или аварията с наличните средства. 
При възможност и съобразно конкретните условия организират изнасяне на 

имуществото и материалните ценности от силно засегнатите райони. 

Осигуряват достъп до мястото на пожара и/или аварията и до пожарните хидранти. 

Оказват помощ на компетентните органи при ликвидиране на пожара и /или аварията. 
Работниците на обекта: 

• Провеждат спасителни работи, като извеждат пострадалите от района на пожара и/или 

аварията. Провеждат незабавно евакуиране и спасяване на външни хора от обекта. 
• Оказват първа помощ на пострадалите и при нужда организират извозването им в 
болнични заведения. 
• Започват ликвидиране на пожара и/или аварията с наличните средства. 
•  При възможност и съобразно конкретните условия организират изнасяне на 
имуществото и материалните ценности от силно засегнатите райони. 

• Осигуряват достъп до мястото на пожара и/или аварията и до пожарните хидранти. 

• Оказват помощ на компетентните органи при ликвидиране на пожара и/или 

аварията. 
• При провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, 

всички работници ще изпълняват указанията на компетентните органи, чиито указания са 
задължителни. 

Описание на организация на строителната площадка 

В случай, че бъде избран за изпълнител „Запрянови - 03“ ООД ще изготви Работен 

проект за организация и изпълнение на строителството (РПОИС), който ще включва и 

временното строителство. 

С оглед важността на временното строителство за цялостното изпълнение на Договора, ще 
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се определи отговорник временно строителство със следните функции: 

• Ръководи всички дейности по временното строителство 

• Провежда дейностите по осигуряване на терени за временното строителство 

• Организира работната сила и механизацията за изпълнение на временното 
строителство 

• Съгласува дейностите с Ръководителя на проекта, с отговорника за доставките, 
отговорника за контрола по качеството 

• Съгласува местоположенията на терените с Възложителя и местните власти 

• Информира Ръководителя на екипа за всички потенциални проблеми 

Площадката се разделя на работни зони като етапи от работния проект, който ще е 
обект на съгласуване от страна на Възложителя. Строителните работи няма да бъдат 
извършвани в метеорологични условия, които могат да окажат неблагоприятно влияние 
върху Строителните работи, освен в случаите, когато са осигурени съответните предпазни 

мерки. Всички работи ще бъдат осъществявани в сухи метеорологични условия, при 

подходящи температури. Основното строителство, включително материалите за това 
строителство, ще бъдат защитени срещу излагане на неблагоприятни метеорологични 

условия. Предвид спецификата на обектите стриктно ще се спазват плановете за 
безопасност и здраве. 

Всяка отделна дейност ще бъде захранена с необходимата работна ръка, оборудване 
и необходимата механизация за изпълнение на строителните работи. Строителните 
машини, съоръженията, инвентарът, инструментите и приспособленията към тях ще 
съответстват на предложената механизация, ще бъдат в изправност и обезопасени. 

Работното оборудване, технологиите и материалите ще са съпроводени с осигурена от 
производителите документация на български език с всички необходими данни и 

изисквания, свързани с безопасната им експлоатация, поддържане и ремонт. 
Цялото технологично оборудване, използвано на или около Строителната 

площадка, ще бъде съоръжено с необходимите предпазни устройства, които ще бъдат в 
непрекъсната готовност и които ще бъдат редовно проверявани и изпитвани. Всички 

продукти, материали и оборудване, които ще се вложат в строително- монтажните работи, 

ще бъдат нова доставка и неизползвани и ще отговарят на действащия проект и 

спецификации. Всяка следваща доставка ще отговаря на одобреното качество. Доставката 
и съхраняването на материалите и оборудването ще гарантира запазване на качеството и 

стандарта им. 

Описание на плана за използване на необходимата механизация за изпълнението на 
обекта 

Освен основното оборудване строителна фирма „Запрянови - 03“ ООД, разполага с 
резервно оборудване, което ще влезе в употреба в случай на повреда на основното. По 
време на изпълнението на строителните дейности, всяка повредена техника или техника с 
ограничен или отнет достъп, ще бъде междувременно заменена от Изпълнителя с техника 
годна да извършва необходимите действия със същото качество.На обекта техническия 
ръководител осъществява входящ контрол на годността на доставените на обекта машини. 

Ръководителят на отдел механизация и транспорт отговаря за постоянният контрол на 
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изправността на механизация и оборудване, както и за: 
• осигурява транспорта по обектите на резервната механизация за заместване на 
повредената; 
• осигурява и доставя механизацията, инструментите и инвентара по обектите за 
заместване на повредените такива. 
В таблица е показана техническата обезпеченост за изпълнение на обекта относно основна 
техника и механизация (строителни машини и автотранспортни средства) 
Описание на плана за използване на материалите необходими за изпълнението на 

обекта 

Изпълнението на заявките се организира от р-л снабдяване директно по обектите. За 
осигуряване на непрекъснат цикъл на производство и бърза реакция за нуждите на 
строителството в склада на фирмата се поддържат определени минимални складови 

наличности от суровини, материали и елементи. Извършва се входящ контрол на стоките. 
Протоколите от изпитания, декларации за експлоатационни показатели и/или декларации 

за характеристиките на строителния продукт се архивират от техническия ръководител в 
досие на обекта. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, БРОЯТ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА НЕОБХОДИМИТЕ 

СТРОИТЕЛНИ ЛИЦА ЗА ВСЯКА ЕДНА ОПЕРАЦИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

ОТГОВОРНИЯ/ТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й ЕКСПЕРТ/И 

Участникът е представил в табличен вид, разпределението на екипа си за изпълнение на 
поръчката, като за всяка дейност е посочено: - наименование на дейността, мярка, 
количество, продължителност, условна начална и крайна дата, ангажираните 
експерти/технически лица и техните задачи, норма време, изпълнителски състав – брой и 

квалификация и задачите на изпълнителския състав. 
НЕОБХОДИМИ ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ЕДНА 

ДЕЙНОСТ 

Участникът е представил в табличен вид, разпределението на предвижданата техника и 

механизация за изпълнение на поръчката, като за всяка дейност е посочено: - 

наименование на дейността, мярка, количество, продължителност, условна начална и 

крайна дата, норма време и необходими технически ресурси. 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО, 

КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА 

Във връзка с осигуряване и управление на качеството при изпълнение на всички 

видове СМР участникът ще използва разработените и внедрени в дружеството системи, за 
които има и издадени сертификати: 

 ISO 9001:2015 - за внедрена система за управление на качеството: удостоверяващи 

възможността на участника да упражнява вътрешно фирмен контрол за качеството на 
извършваните дейности в строителството. 

 OHSAS 18001:2007 - за внедрена система за здравословни и безопасни условия на 
труд в строителството : удостоверяващи възможността на участника да упражнява 
здравословни и безопасни условия на труд . 

 ISO 14001:2015 — за внедрена система за опазване на околната среда: 
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удостоверяващи възможността на участника да упражнява вътрешно фирмен контрол за 
опазване на околната среда. 

Участникът е представил:  

- Основни мероприятия, гарантиращи осигуряването на качеството при изпълнение 
на поръчката; 

- Описание на мерките за осигуряване на качеството на влаганите материали, 

използваното техническо оборудване и използваните технически лица при изпълнението 
на поръчката 

- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството, включително: 
 Контрол качеството на материалите; 
 Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите; 
 Контрол на качеството при изпълнение на СМР; 

 Контрол при съхранение на документацията 
ПАРАМЕТРИ НА МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ВЛОЖЕНИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА: - Участникът в табличен вид е представил параметрите на 
предвижданите за влагане в обекта материали, като за всеки материал е посочено: - вид, 

технически параметри и стандартите, на които ще отговаря. 
Приложени са: 

- Линеен график за изпълнение на строителния обект; 
- Диаграма на работната ръка; 
- Диаграма на механизацията.  

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. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и 

организация на екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение 
предмета на поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него 
срок. В техническото предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 
поръчката, като е описал начина на изпълнение на строителния обект, последователността 
на предвижданите дейности съгласно техническата документация и спецификации, 

покриващи всички аспекти на изпълнението с отчитане на реалната производителност на 
предложените работна сила, оборудване и механизация. Представени са технологиите за 
извършване на дейностите, като всички строителни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност. В предложението на участника за 
изпълнение на поръчката се съдържа подробно описание на организационните и 

строителните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на 
видовете строителни и монтажни работи съгласно техническото задание и тяхната 
последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 
конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение, както следва: - 
Организационни работи, Същинско строителство и Подготовка и предаване на 
завършените работи. За всеки етап са представени дейностите и поддейностите, които 
включва, като е налице адекватно разпределение на дейностите и задачите спрямо етапа от 
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изпълнението на поръчката. Например за етапа на организационните работи е предвидено 
да се изпълни: - Подробно запознаване с конкретните условия на всяка от строителните 
площадки; Осъществяване на срещи с Възложителя и Представителя на фирмата 
осъществяваща независим надзор, за уточнение на изискванията по изпълнение на 
поръчката; Уточняване на подземната инфраструктура; Обезопасяване на строителната 
площадка; Временна организация на строителния обект; Монтиране на фургони за 
строителните работници и техническия ръководител; Монтиране на химически санитарни 

възли; Определяне на местата и котите за извършване на строително - монтажните работи; 

Мобилизация на ресурсите -работници и механизация и Уточняване на окончателните 
условия за доставка на необходимите материали.   

В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите и 

задачите спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническото задание, като 
същите са подробно описани и са представени предвижданите технологии за изпълнение 
на отделните видове СМР, както следва: - подготовка на строителната площадката и 

подготвителни дейности и организационни работи; демонтажни работи; земно-изкопни 

работи; кофражни, армировъчни и бетонови работи; кофражни, работи по всички части; 

армировъчни работи по всички части; бетонови работи по всички части; обратен насип зад 

стената; направа на каменна облицовка по стената; настилки от минерални материали 

- баластрена и трошенокаменна; направа бордюри и тротоарна настилка; направа битумен 

разлив; асфалтови работи; метална конструкция и товаро-разтоварни работи. По този 

начин участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички видове 
строителни работи, като е отразена коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 
работи. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката, 
предвид неговите характеристики и особености. Представени са предвижданията за 
организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с 
конкретния подход за изпълнение на определения от възложителя обект. Идентифицирана 
е необходимата механизацията, която ще се използва при всеки отделен вид строителни 

работи съгласно количествената сметка за обекта, съобразно технологията на строителния 
процес. Предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение всяка от 
работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество 
съгласно изискванията на възложителя. Предвиденото оборудване за изпълнение на всяка 
от работите като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за 
изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на 
строителството. 

Представени са предвидените за влагане материали, като участникът в табличен вид 

подробно е представил параметрите им, като за всеки материал е посочено: - вид, 

технически параметри и стандартите, на които ще отговаря. 
Налице е представяне и на човешкия ресурс, необходим за изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи съгласно количествената сметка за обекта, включително 
описание на разпределението на задачите и отговорностите. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно обезпечено с необходимите 
човешки ресурси (строителен екип, включващ ръководни и технически лица и работници) 

и e представено разпределението на задачите и отговорностите, като участникът е 
предвидил да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на 
всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология 
на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 
изпълнение на строителството. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за 
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изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната 
технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания 
обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 
за срочното изпълнение на строителството. 

 В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 
изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията. Представеният от участника график за изпълнение на 
поръчката съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение на обекта, като за 
всеки вид работа са представени предвижданията на участника за продължителност, 
условна дата за начало и край, мярка, количество, норма време /чч/м.ед/, брой и 

квалификация на предвидените за изпълнението лица, необходимо техническо оборудване 
и механизация, норма време /мсм/м.ед./. Графикът представя строителната програма за 
изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията 
за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка, като същият прецизира 
съответните дейности, съобразен е с технологичната последователност на предвидените 
работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето 

на всеки етап от изпълнението на обекта. Линейният календарен график отразява всички 

видове и количества работи по количествената сметка /КС/ за обекта и е придружен с 
Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. В графика е посочено времето 

за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на 
необходимите лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на 
линейния график за изпълнение на поръчката са съобразени изискванията на техническите 
спецификации. При изследването на линейния график комисията също така счита, че 
визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и 

съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 
съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид 

работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 
(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 
конкретния обект – предмет на поръчката. Липсват несъответствия при предвижданията за 
периодите на изпълнение на дейностите по поръчката. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 
противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 
изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и 

изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, 
диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Предвижданията между 
отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на 
непротиворечиви подход и организация за изпълнение. 

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, 
като са налице следните обстоятелства: Участникът е описал: дейностите в тяхната 
последователност и технология за изпълнение; последователността на предвижданите 
дейности съгласно техническата документация и спецификации, покриващи всички 

аспекти на изпълнението с отчитане на реалната производителност на предложените 
работна сила, технологично оборудване и механизация; разпределението на ресурсите за 
изпълнение на поръчката; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост, 
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в това число механизацията, която ще се използва при всеки отделен вид строителни 

работи съгласно количествената сметка за обекта; ресурсната обезпеченост, в това число 

човешкия ресурс, необходим за изпълнението на всеки отделен вид строителни работи 

съгласно количествената сметка за обекта, включително описание на разпределението на 
задачите и отговорностите. Приложени са индикативен план-график за изпълнение на 
поръчката, като са спазени изискванията към него: Графикът  представя строителната 

програма на участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с 

технологичната последователност на строителните процеси; Графика обосновава срока 

за изпълнение на строителството на обекта съгласно клаузите на проекта на договор; 

Графика отразява времетраенето на всички видове работи от количествената сметка 

на строителния обект, тяхната технологична последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като при 

определянето на периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната 

последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните 

(произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с 

организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния 

обект;  

Линейният график за изпълнение на строителния обект е придружен с Диаграма на 
работната ръка и Диаграма на механизацията. Организацията за изпълнение, план-

графикът и диаграмите на работната ръка и на механизацията обосновават предложения 
срок за изпълнение на строителството на обекта съгласно клаузите на проекта на договор. 

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 техническото предложение съответства на Графика за изпълнение и 

приложените към него диаграми, отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава 
качественото и срочно изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, като е 
предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава 
разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на 
устойчиви резултати от реализирането им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 
участника с предварително обявените условия. 
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. "БАРИН АЛП" ЕООД 

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 техническите спецификации и изискванията на 
възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 
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участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси (под формата на описателен 

документ и приложения, включващи: Линеен график, Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията); и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 20 /словом: двадесет/ календарни дни, считани от 

извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол 
за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво 
съгласно приложения № №  2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството/. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

Приложени са подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени 

предвижданията на участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси, както 
следва: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОЕИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪ ЧКАТА 

ПЪРВИ ЕТАП 

ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ: Този ЕТАП, се състои от процеси за оторизиране на 

договора и включват: Издава се известие за изпълнение (и/или се подписва договор) на 
договора, с което официално се дава старт на изпълнението на Договора и в него се указват 
съответните правомощия на съответните лица, както от страна на изпълнителя на 
настоящия договор, така и от страна на изпълнителите по други договори и съответно от 
страна на Възложителя. 
ВТОРИ ЕТАП 

ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ: Този ЕТАП, се състои от процеси за определяне на всички 

Задачи и ресурси за изпълнение на Договора. 
- ПРЕГЛЕД НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА - изпълнява се от ръководно инженерния персонал на 
участника, който е ангажиран в управлението, контролирането, отчитането и 

администрирането на договора по настоящата обществена поръчка. 
- ПЛАНИРАНЕ И ДЕФИНИРАНЕ НА ОБХВАТА НА ДОГОВОРА. Отчитайки 

Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената 
информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се изготви работна 
структура на задачите. В работната структура на задачите, подробно, ще бъде описан и 

дефиниран обхвата на Договора и ще служи, като основа за всички бъдещи действия, 
решения и указания. Работната структура ще указва и разделя главните Задачи и резултати 

на по-малки и по-лесно управляеми компоненти, които я формират. В хода на изпълнение 
на договора, на определени ЕТАПИ във времето, ще подлежи на ревизия с цел адаптиране, 
към реалното изпълнение на Договора. 
- ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ. Отчитайки Техническите спецификации, Офертата на 
изпълнителя и допълнително предоставената информация и документация от възложителя 
като на база на тях, ще се определи вида (хора, оборудване, материали и др.) и 

количеството на необходимите ресурси за изпълнение на Задачите по Договора, както и ще 
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се оценят и разпределят разходите по отделните Задачи (план на ресурсите).  
Ресурсна таблица - работна ръка и механизация за изпълнение на поръчката: 

СТРОИТЕЛЕН ЕКИП 

Ръководен персонал 

Управител и техн.екип- Изпълнява всички задачи по изготвяне на документация за 
започване на строителството, отчитане и контрол във всички аспекти на строителството 

Технически ръководител - Изпълнява всички задачи по изграждане на площадката за 
строителство, организиране на доставки на материали и организация на механизация се 
изпълняват от техническия ръководител - Инженер, Строителство на транспортни 

съоръжения 

Отговорник по безопастност и здраве - Изпълнява всички задачи по осигуряване и 

спазване изискванията по ЗБУТ 

Отговорник Контрол по качеството - Изпълнява всички задачи по контрола на 
качеството на материалите, влагани в строителството 

Геодезист - Изпълява всички геодезически дейности 

Изпълнителски персонал 
 
№ Наименование Характеристика 

 1. КОМПЛЕКСНА СТРОИТЕЛНА 
БРИГАДА - 20 работника 

4бр. зидари, 4бр. кофражисти,  
4 бр. бетонджии, 4бр. работник армировка, 4 
бр. пътни работника 

МЕХАНИЗАЦИЯ 
 

1. Самосвал "Скания" Автосамосвал с товаропод. 30 т. - 2бр. 

2. Багери - Хюндай, Комацу Комбиниран багер - челен товач и багер с 
обратна кофа и хидравличен чук 

3. Валяци Пневматичен, Статичен самоходен 

4.  Иглен вибратор Ел. вибратор таблен 

5. Бетонпомпа Автобетонпомпа 

6. Кран Автокран 20 т. 

7. Трамбовка Ръчна трамбовка, тегло 350кг 

8. Асфалтополагач Асфалтополагач 

9. Автогудронатор Автогудронатор 

ТЕХНИЧЕСКИ, РЕСУРСНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Ръководен екип: 

- Строителен инженер; 

- Технически ръководител на обект; 
- Отговорник Контрол на качеството; 

- Координатор по безопасност и здраве; 
-  Инженер-Геодезист 
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Изпълнителският екип ще се състои от 20 квалифицирани работници 

Механизация: 
- Самосвал "Скания" 

- Багери - Хюндай, Комацу  
- Валяци 

- Иглен вибратор 

- Бетонпомпа 
- Кран 

- Трамбовка 
- Асфалтополагач 

- Автогудронатор 

- Друга малка механизация и инструменти - лопати, дървени летви, тръби, мастар, 

нивелир, канап, тежък гумен чук, мистрия, вибрационна плоча с пластмасово 

покритие, уред за рязане с водно охлаждане (по възможност с диамантен диск), 
метла, клещи за бордюри и др. 

Материални ресурси: 

Всички материали, които ще се влагат в обекта, ще бъдат съпроводени с декларация на 
производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване на съответствието на строителните продукти. Всички доставки на суровини и 

материали предназначени за влагане в строителството ще са снабдени с надлежна 
документация за произход и качество. За времето на изпълнение на проекта е предвидено 
изграждане на временен склад за доставените материали на територията на строителната 
площадка, фургони за изпълнителския персонал и контейнери за отпадъци. 

Материали: - Бетон С30/37 съгласно БДС ЕИ 206 - 1 N/А; Бетон С12/15; Стомана В500В; 

Неплътен асфалтобетон; Плътен асфалтобетон; Битум; Метален парапет; Бордюри; 

Трошен камък; Тротоарни настилка; Облицовъчен камък 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

Предвижда се 7 дневна работна седмица с продължителност 10 часа за обекта. На 
работниците се осигурява 8 часова работна смяна при петдневна работна седмици по 
график за работа и почивка съгласно Кодекса на труда. 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ЧОВЕШКИЯ 

РЕСУРС 

Технически ръководител: 

- осъществява непосредственото оперативно-стопанско, техническо и 

административно ръководство на строителния обект; 
- упражнява контрол на строителната площадка;  
- подробно проучва ПСД и работните чертежи;  

- разглежда и предава работните проекти на изпълнителите;  
- организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация 
- контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с 

инвеститора; 
- осигурява работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само 
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от квалифицирани и правоспособни лица; 
- осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с 

охраната на труда и противопожарната защита; не допуска извършване на робота 
при опасни и вредни за здравето условия; 

- контролира качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както 

и съхранението на строителните материали; 

- приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита 
изпълнението на строителството и го предава на инвеститора; 

- изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя на предприятието, 
свързани с работата му. 

Длъжностно лице по безопасност и здраве 
- координира работата на проектантите за осигуряване изискванията на нормативните 

актове за здравословни и безопасни условия на труд във всички части на проекта, за 
да бъдат разпределени етапите и видовете строително-монтажни работи, които ще 
се извършват едновременно или последователно, и да бъде оценена тяхната 
продължителност; 

- разработва план по безопасност и здраве, когато такъв не е възложен на проектанта;  
- подготвя, актуализира и предава на възложителя информация за характеристиката 

на строежа и данни за проява на рискови фактори, влияещи върху безопастността и 

здравето на работещия, която се изпълнява при изпълнението на следващите видове 
работи. 

- координира изпълнението на изискванията, определени с плана за безопасност и 

здраве при работа и с другите нормативни документи в тази област, от строителите 
и лицата, самостоятелно упражняващи трудовата дейност.; 

- актуализира плана за безопасност и здраве при работа и предаваната на 
възложителя информация в зависимост от настъпилите изменения в хода на 
строителството; 

- координира контрола по правилното извършване на строителните и монтажните 
работи;  

- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 
лицата, свързани с осъществяването на строителството. 

Специалист Контрол върху качеството 

- ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен 

контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен 

контрол, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и 

договори.  

- съхранява оригинали на документи - оперативните документи, които се дават като 

приложение към процедурите по производство, доклади и отчети по вътрешни 

одити, проведени проучвания, анализи. 

- контролира за правилното съставяне и състояние на записите. 
- съставя документи по договаряне с клиенти; документи по избор на доставчици, 

договаряне и извършване на закупуването; документи предавани на клиенти; 

документи по вътрешни одити; документ и по обучение на песонала. 
- следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите спрямо тях 
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коригиращи и превантивни действия. 
- преглежда оферти от доставчици и подготвя документи за закупуване на технически 

средства и средства за измерване, чието решение за закупуване се взема от 
управителя на фирмата. 
Инженер Геодезист: 

Ангажиран е с цялостната организация на дейностите по кадастър и регулация, касаещи 

проектиране, строителство, процедури по ЗУТ и ЗКИР, ЗОС и др., регионално планиране и 

други дейности, свързани с кадастъра и регулацията: 
1. Координира и извършва дейността по изготвянето на кадастрални, регулационни и 

застроителни планове на района. 
2. Участва в процедурите по нанасяне и коригиране на имоти в одобрените 

кадастрални и регулационни планове по пар. 4 от ПЗР на ЗКИР. 

3. Разглежда проекти за трасиране и вертикално планиране. 
4. Участва при извършване на подготовката за изменение на ПУП, включително 

мотивира предписания за тях. Координира процедурите по обявяването на 
подробните устройствени планове и техните изменения. 

5. Участва в заседанията на районния експертен съвет по устройство на територията. 
По решение на ръководството участва в работата на комисии в района. 

6. Подготвя доклад и заповед във връзка с попълването по чл.11 от ППЗСПЗЗ и 

удостоверение по чл. 13 от ППЗСПЗЗ. 

7. Съхранява и поддържа кадастралните и специализираните архиви и предоставя 
данни от тях. 

8. Поддържа наличните кадастрални планове по реда на § 4, ал. 1, т. 2 от Преходни и 

заключителни разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър. 

9. Издава скици за поземлени имоти извън обхвата на влезли в сила ПУП и КККР. 

10. Издава удостоверения по чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. 

11. Съгласува проекти с данни от кадастрален план, подземни проводи и съоръжения и 

нивелетни проекти. 

12. Регистрира и съгласува трасировъчни планове на сгради преди одобряването им. 

13. Проучва и дава становища по молби и жалби във връзка с кадастрални планове и 

геодезически дейности по прилагането на подробните устройствени планове.  
14. Осигурява и предоставя данни от Агенция по геодезия, картография и кадастър. 
ИЗМЕРИТЕЛ НА КАЧЕСТВОТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Обема на контрола включва изпълнението на следните основни задачи: 

* Входен контрол за качеството на влаганите строителни материали, конструкции, 

изделия и др. 

* Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитания и другите 
съпроводителни документи, касаещи качеството на доставените на обекта: материали, 

полуфабрикати и конструкции. 

* Оперативен контрол за спазване на определената технология при изпълнение 
строителните работи, процеси и операции. 

* Проверка и контрол за съответствието на изпълнените строителни работи с 
работните чертежи и действащите стандарти, строително-технически норми и др. 

* Проверка и контрол за точното изпълнение на монтажните детайли при изграждане 
на сградата. 
* Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци, появили се в 
строителните конструкции, и приемане на мероприятия за тяхното отстраняване. 
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* Проверка и освидетелстване със съответните констативни актове, на изпълнените 
строителни работи, подлежащи на закриване 
* Постоянен контрол по спазване на действащите строително-технически норми при 

изпълнение на строителните работи 

МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ 

„БАРИН АЛП“ ЕООД е сертифицирана по стандарти 1БО 9001:2015,1БО 14001:2015, КО 

18001:2007. Вътрешнофирменият контрол се извършва съгласно разписаните процедури по 
гореизброените стандарти. 

Възложителят може по всяко време да проверява, инспектира и контролира технологиите 
на изпълнение и при констатиране на дефект или несъответствие с документацията или 

предписанията на производителя може да инструктира изпълнителския персонал да 
предприеме действия по отстраняването им. Също така Възложителят има право да 
проверява всички доставени материали за дефекти при транспортиране и др. 

 КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

„БАРИН АЛП“ ЕООД има разработена и внедрена система за управление на качеството по 
стандарт 1809001:2015. Проследяване на специфичните за договора резултати и оценка на 
тяхното съответствие с приетите стандарти, и идентифициране на пътища за елиминиране 
на причините за незадоволително изпълнение 

 КОНТРОЛ НА РИСКА 

Следене на идентифицираните рискови фактори и на ефекта от тяхното проявяване върху 
целите на Договора, идентифициране на нови рискове, появяващи се в хода на Договора, 
осигуряване изпълнението на плана за реакция на риска и оценка на ефикасността на 
предприетите действия за намаляване и избягване на риска. 
Представени са: 
- СХЕМА НА ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТА. 

- СХЕМА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИЯТ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ НА ДОГОВОРА ПО 

НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

- СХЕМА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИЯТ ВЪНШЕН КОНТРОЛ НАД, ЗАДАЧИТЕ, 

РЕЗУЛТАТИТЕ И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ СЪС СЪОТВЕТНИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛИ, АНГАЖИРАНИ ПО ПРОЕКТА. СХЕМАТА СЪЩО ОТРАЗЯВА И 

ПЪТЯ И НАЧИНА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪОТВЕТНИТЕ СТРАНИ И 

ВЪНШНИЯ КОНТРОЛ 

- СТРУКТУРНА СХЕМА НА ПЕРСОНАЛА И ТЯХНАТА ЙЕРАРХИЧНОСТ И 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. 

ДОСТАВКИ И СКЛАДИРАНЕ 

Организацията на материалните ресурси се състои в следните аспекти: - Организация на 
доставка на материалите; Транспортиране и съхранение на материалните ресурси; 

Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на 
материалните ресурси; Материали, оборудване, одобрения и замени; Складиране и охрана 
на оборудване и материали;  

Организация на доставка на материалните ресурси: - Поръчки от обекта; Доставчици на 
материали - заявки към тях и следене на изпълнението им; Работни карти с операции на 
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работници; Контрол на работното време на работният състав 
Внедряването на система за планиране на материалите ще доведе до следните резултати: - 

Поддържане на по-малки складови наличности; По-добро и равномерно изпълнение на 
графика на работа по производствените поръчки; По-голяма ефективност с по-малки 

оборотни средства; По-добро управление на персонала и неговата заетост, спрямо 
производствените поръчки 

Системата за планиране на материалните запаси ще гарантира: - Своевременна доставка на 
нужните материали в процеса на строителството; Изпълнение на строителният процес без 
забавяне от предварителните разчети, описани в линейния график и предвидените 
срокове.;Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, които ще бъдат 
придружени от сертификат за качество; Ликвидиране на рисковете от презапасяване или 

недостиг на даден материален ресурс;  
Транспортиране и съхранение на материалните ресурси: - Всички доставки на суровини и 

материали предназначени за влагане в строителството ще са снабдени с надлежна 
документация за произход и качество; Складиране и охрана на оборудване и материали 

За времето на изпълнение на проекта е предвидено изграждане на временен склад за 
доставените материали на територията на строителната площадка, фургони за 
изпълнителския персонал и контейнери за отпадъци. 

Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни доставки на 
материалните ресурси: - Доставката на материалните ресурси ще следва хронологията на 
технологичният процес, предвидените за изпълнение СМР. 

По време на подготвителните работи ще бъдат разгледани и съгласувани с Възложителя 
местоположението на информационните табели, временна организация на движението, 
разположение на временното селище за мобилен офис и местостоянка на механизацията. 
Преди започване на строителството ще се изгради временна строителна база. Тя ще 
осигури нормални санитарно - хигиенни условия за хранене, преобличане, отдих, даване на 
първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода. Обекта се намира в населено място. 

Изпълнителят разполага със собствен офис, намиращ се в града, в непосредствена близост 
до обекта. Този офис ще се използва като обектов офис за инженерно-техническото 
ръководство на обекта. 
С осигуряването на офис в рамките на града се позволява бърза достъпност до всяка 
работна зона на обекта, както и лесен контрол на изпълнението, от една страна, и от друга 
страна - офисът ще осигурява работен комфорт за управленския персонал. 

След приключване на подготвителните работи по трасето ще се отложат 
съществуващите комуникации. Ще се организира среща на обекта с представители на 
експлоатационните дружества за потвърждение местоположението на комуникационните 
съоръжения. В района на временното строително селище ще се разположат: 
- Мобилен контейнер за нуждите на работниците и съхранение на механизиран 

строителен инструментариум. Същият ще бъде снабден с консумативи и помощни 

материали за оказване на първа помощ при необходимост; 
- Мобилен контейнер за охраната на обекта; 
- Мобилна тоалетна; 
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- Място за паркиране на строителната механизация и автотранспорт. Строителната 
механизация ще се придвижва в рамките на обекта и ще се почиства преди домуване в 
определените зони за паркиране. За камионите, които ще извозват земни маси и 

строителни отпадъци на съответните депа, ще се изгради зона за почистване преди 

излизане от обекта. Изпълнителят ще осигури и поддържа снабдявайте питейна вода за 
персонала и вода от разрешени източници за нуждите на строителството. Изпълнителят ще 
осигури и поддържа временно електроснабдяване за нуждите на строителството. 

Всички допълнителни инсталации, необходими по време на строителството, ще се 
отстранят от Изпълнителя преди окончателното приемане на работите. 

Изпълнителят ще осигури обозначителни табели на входа на площадката или на 
друго място, одобрено от Възложителя. Там, където е необходимо, обектът ще бъде 
ограден с временна строителна ограда. Изпълнителят ще поддържа площадките чисти, 

подредени и в безопасно състояние по време на периода на строителство и експлоатация. 
Изхвърлянето на всички неизползвани материали и остатъци, свързани със строителните 
работи от площадките, е задължение на Изпълнителя. 
ТРЕТИ ЕТАП: 

ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Процес за изпълнение на планираните задачи за постигане на 
целите и очакваните резултати. Координиране на усилията на хората и използването на 
ресурсите. Подобряване на взаимодействието между членовете на екипа, чрез развиване на 
индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на Договора. 
Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в Договора. 
Идентифициране на промени и осигуряване, че те са анализирани и координирани. 

Осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата 
за удовлетворяване на изискванията на участниците в Договора. 
Описание на мероприятията по организация на строителния обект: 

Мероприятие №1 - Идентификация на обекта Идентификацията на обекта преди започване 
на СМР се осъществява с информационна табела 
Мероприятие №2 - Временно строителство - При започване на строителството 
строителната площадка ще бъде оградена с предпазна ограда. На местата за преминаване 
ще бъдат изградени временни мостчета. Временното строителство обхваща инсталирането 
на фургон за ръководството и работниците, складове за материалите, портиерна за охрана 
на площадката, контейнер за отпадъци и химическа тоалетна. 
Мероприятие №3 - Знаци по пожарна и аварийна безопасност. Преди започване на 
строителството на видни места на строителната площадка ще се осигурят табели със знаци 

за пожарна безопасност.  
Мероприятие №4 - Санитарно-битови помещения за работниците Санитарно-битовите 
помещения се организират съгласно чл.32 от Наредба 2 от 2004г. за минимални и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР. 

Мероприятие №5 - Последователност на изпълнение на поръчката 
 Мероприятие №6 - Изпълнение на СМР по технологичност 
Мероприятие №7 - Разчистване на площадката 
ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО 
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Строителството ще започне с обособяване на строителната площадка, доставка на всички 

материали и оборудване. 
След приключване на подготвителните работи по трасето ще се отложат съществуващите 
комуникации. Ще се организира среща на обекта с представители на експлоатационните 
дружества за потвърждение местоположението на комуникационните съоръжения. В 

района на временното строително селище ще се разположат: 
- Мобилен контейнер за нуждите на работниците и съхранение на механизиран 

строителен инструментариум. Същият ще бъде снабден с консумативи и помощни 

материали за оказване на първа помощ при необходимост; 
- Мобилен контейнер за охраната на обекта; 
- Мобилна тоалетна; 
Място за паркиране на строителната механизация и автотранспорт. Строителната 
механизация ще се придвижва в рамките на обекта и ще се почиства преди домуване в 
определените зони за паркиране. За камионите, които ще извозват земни маси и 

строителни отпадъци на съответните депа, ще се изгради зона за почистване преди 

излизане от обекта. Изпълнителят ще осигури и поддържа снабдяване питейна вода за 
персонала и вода от разрешени източници за нуждите на строителството. Изпълнителят ще 
осигури и поддържа временно електроснабдяване за нуждите на строителството. 

Изпълнителят ще осигури обозначителни табели на входа на площадката или на 
друго място, одобрено от Възложителя. Там, където е необходимо, обектът ще бъде 
ограден с временна строителна ограда. Изпълнителят ще поддържа площадките чисти, 

подредени и в безопасно състояние по време на периода на строителство и експлоатация. 
Изхвърлянето на всички неизползвани материали и остатъци, свързани със строителните 
работи от площадките, е задължение на Изпълнителя. 
Временно водоснабдяване, ел.захранване и санитарни възли: 

Вода за питейни и строителни нужди ще се вземе от външен водопровод. 

Тоалетните трябва да се изградят на подходящо място, удобно за свързване с 
канализацията, а при липса на такава възможност може да се доставят химически тоалетни. 

Временното електрозахранване на обекта ще се осъществи от изградения трафопост за 
постоянното ел.захранване чрез отклонение с главно ел.табло, от което чрез отделни линии 

се захранват строителните машини, съоръжения и механизми, участващи в строителния 
процес, както и за временно осветление. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТАВКИТЕ НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ 

Складиране и охрана на оборудване и материали.  

За времето на изпълнение на проекта е предвидено изграждане на временен склад за 
доставените материали на територията на строителната площадка, фургони за 
изпълнителския персонал и контейнери за отпадъци. 

Последователност при изпълнение: 
Оформя се изкопа за стената, като се изпълняват земни и скални работи по оформяне на 
терена, така че да се достигнат проектните изкопни нива. След направа на изкопите се 
преминава към изпълнение на подложения бетон. При положен подложен бетон се 
изпълнява кофражът и армировката за фундамент. Изпълнява се бетонът за фундамента. 
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Започва кофражът за стената, армировката, барбакани и др. Секциите се изпълняват в 
последователност от по-ниско фундирана към по-високо фундирана. Подкопаване на вече 
изпълнена секция не се разрешава. Изпълнява се тялото на новопроектираната стена, като 

в зависимост от конкретните условия е възможно до ниво разтоварваща конзола стената да 
се изпълнява без заден кофраж. Декофриране на стената. Стените се декофрират след 

набиране на 75% от якостта на бетона. Преминава се към двукратно обмазване на всички 

части от стените, които подлежат на покриване със земна основа, е горещ битум. 

Бетоновите повърхности трябва да са добре почистени и сухи. Започва се засипване зад 

стената като първо се изпълнява дренажния филтър, а след това се изпълнява насипа зад 

съоръжението, като се извършва след набиране на якост на бетона равна на 100% от 
проектната якост на бетона. Преминава се към пътните работи. Изпълняват се изкопи, 

направа на трошенокаменна настилка, изпълнение на бордюри. Полагат се настилки за 
тротоари и за пътно платно. Преминава се към довършителни работи за обекта-поставя се 
парапет, изпълнява се облицовка на стената и др. 

Изкопи 

Масовите изкопи ще се извършат по механизиран начин, посредством багер с обратна 
лопата с хидравлично задвижване и обем на коша според специфичните изисквания. 
Техническите характеристики на багера трябва да позволяват изкопа за фундаментите да 
се извърши в максимална степен по механизиран начин. Изкопите да се изпълняват с 
предвидените в конструктивния проект откоси, за да се предотврати обрушването на 
скатовете и опасността от нещастни случаи. При машинния изкоп да не се допуска 
прекопаване под проектната кота. При евентуално прекопаване под проектната кота и 

нарушаване целостта на земната основа, изкопът да се запълни до проектното ниво с 
подложен бетон. Оформянето и подравняването на изкопа да се извърши ръчно. 

Изкопаната земна маса ще се извозва посредством автосамосвали с обем на коша 6,00 м3. 

Местонахожденията на депата за извозване на излишните земни маси и строителни 

отпадъци ще бъдат определени в протокол образец №2 за откриване на строителната 
площадка. 

При завършване на изкопите да се състави протокол за установяване котите на 
строителните ями за фундаментите преди полагането на подложния бетон. Обратните 
насипи след завършване на нулевия цикъл да се изпълняват на пластове, с дебелина на 
пласта не по-голяма от 20см, като уплътняването се извършва при оптимално водно 
съдържание, до достигане на проектната плътност. Разриването на обратния насип ще се 
извършва с булдозер, фадрома или ръчно в зависимост от конкретните условия. За 
уплътняването е целесъобразно да се използва самоходен вибрационен гладък валяк 
съгласно проекта. Там, където е невъзможно уплътняването да се извърши по механизиран 

начин, да се използват виброплочи/трамбовка/. 
При евентуална поява на високи подпочвени води или от друг източник е 

необходимо незабавно да се извърши директно водочерпене и осушаване на строителната 
яма. Директно водочерпене да се прилага само в случай на воден приток с малка скорост, 
при който не се причинява разрушаване структурата на земната основа и извличане на 
фините почвени частици. При евентуално наличие на воден приток със скорости, 
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причиняващи разрушаване на почвата е необходимо незабавно спиране на строителството 
и уведомяване на проектанта.  
Натоварване и извозване на материалите 

Натоварването на материалите ще се изпълни с багер с подходящо тегло и тип на 
лопатата. Типът на багера ще се определя според количеството и вида на натоварвания 
материал. Всички материалите ще бъдат извозени на депо определено от Възложителя, с 
цел повторното му използване. Натоварването на транспорта ще се извърши машинно с 
багер.  

Всички работници и машинисти ще бъдат снабдени с работно облекло и индивидуални 

предпазни средства. 
Изсипването на кофата на багера в самосвала ще се извършва от малка височина, за да не 
се разпилява материал и да се предотврати излишно запрашаване. 
На работната площадка ще бъдат допускани само правоспособни за работа машинисти. 

При работа ще се спазват всички действащи нормативни изисквания за безопасност на 
труда и противопожарни мероприятия. До работа на строителната площадка ще се 
допускат строителни машини, които имат паспорт и са извършени съответните 
инструктажи и технически прегледи. 

линии се захранват строителните машини, съоръжения и механизми, участващи в 
строителния процес, както и за временно осветлени 

Трошен камък 
Преди полагането на основата от трошен камък ще бъдат направени необходимите 
геодезически замервания и трасиране, и ще започне полагането на трошен камък. Земното 
легло върху което ще се изпълнява основата трябва да е сухо, подравнено и уплътнено 
съгласно изискванията. При изграждане на основата, трошенения камък се разстила и 

уплътнява на пластове не по дебели от 20 см или друга допустима дебелина на пласта, на 
ниво съгласно инвестиционния проект. Разстилането се извършва с багер, а валирането с 
валяк. Валирането се извършва до достигане на проектната плътност. 
Последователност на операциите: 
Уплътняване на земната основа преди полагането на основата от трошен камък; Полагане 
на трошенокаменната настилка; 
Уплътняване 
Кофражи 

Всички строителни работи ще се извършват по традиционните методи и технологии, 

регламентирани в “Правилника за извършване и приемане на строително-монтажните 
работи”. В случая нямаме специални технологии за изпълнение на строителните работи. 

Кофражите и подпорните скелета трябва да бъдат изпълнени, така, че да осигурят 
поемането на постоянните и временни товари, които възникват при изпълнението на 
съответните монолитни конструктивни елементи. 

Целесъобразно е кофражът за монолитните стоманобетонови конструкции да се изпълни с 
платна от хидрофобен шперплат. Само една малка част от кофражните работи ще се 
изпълнява от метални платна или дървен материал. Дървен кофраж да се прилага за 
кофриране на онези конструктивни елементи, при които е невъзможно и нецелесъобразно 



 

 

31 

прилагането на готови кофражни платна. Точният тип на кофража ще бъде избран от 
изпълнителната фирма в зависимост от предвидените в конструктивния проект монолитни 

конструкции. 

При кофрирането да се използват недеформирани и добре почистени от полепнал бетон 

инвентарни кофражни платна. Кофражът трябва да бъде много добре укрепен и почистен 

от строителни отпадъци, които биха повлияли отрицателно върху якостта, гладкостта и 

външният вид на бетона. 
Декофрирането на излетите конструктивни елементи да става след набиране на 
определената якост на бетона и след разрешение на техническия ръководител на обекта. 
Декофрирането да се извършва много внимателно, без удари и динамични натоварвания 
върху бетона. Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на 
бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на 
бетонната смес. За целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. 
Кофражът ще се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да 
бъде с необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да имат огъвания и 

изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и 

ъгли да бъдат прави, вертикални и точни. 

Максималните отклонения от проекта са: от отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/- 10 

мм. Кофражът ще се изпълнява така, че включително и при съединенията на плоскостите 
му и в цялата готова конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като ако е 
необходимо се поставят уплътнители. Плътността на кофража спрямо съседни бетонови 

повърхности трябва да е такава, че да се избегне образуването на прагове. Ще бъдат 
проверени позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в размерите и 

местоположението. Кофражът ще се обмазва, като видът обмазка следва да бъде подбран 

за съответния вид кофраж. За цялата площ ще се използва един и същи вид покритие. 
Полага се равномерно по повърхността на кофража, отгоре надолу, последно по 

хоризонталните повърхности. Ще се използва минималното необходимо количество за да 
се получи лесно сваляне и да се избегне излишно събиране на отделни места. Обмазката не 
трябва да влиза в контакт с армировката. Ръбовете ще се изглаждат с кант с ширина 30 мм. 

Отворите от връзките на кофража трябва да са еднакви, от подходящ вид, запълнени с 
подходящ разтвор по одобрен образец. Ръбовете ще се изглаждат с радиус 25 мм. 

Контролът по изпълнението и приемането на направените кофражни работи ще се 
извършва от техническия ръководител и ще включва: входящ контрол на дървения 
материал, кофражни платна и подпори (дървени и метални). 

Техническия ръководител ще контролира спазването на геометричните размери съобразно 
кофражните планове. 
Приемането на завършена конструкция на кофражните форми ще се документира с акт в 
съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и за удостоверяване на годността и за започване на 
армировъчните работи. 

Армировъчни работи 

Стоманата, използвана за армиране на бетона ще съответства на българските или 
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европейски стандарти. Армировката за строителството на обекта ще бъде придружена със 
сертификат за изпитването на производителя, като копие от него ще се връчва на 
Възложителя, преди армировката да бъде използвана. 
Армировката ще се складира на чисти от пръст и други замърсявания стелажи, които са 
защитени така, че да се предотврати натрупването на прах, сол, земя или пясък довеяни от 
вятъра или други вредни за стоманата разяждащи вещества. Отделните типове и размери 

на армировъчните пръти ще се складират на отделни стелажи, като типът и диаметъра са 
ясно маркирани, за всеки отделен случай. 

За поставянето на армировката в проектното й положение ще се използват фиксатори. 

Те задържат армировката в правилна позиция по време на бетонирането и не позволяват 
измятането й. Минималното бетоново покритие на армировката, включително скобите и 

съединителите ще съответства на БДС или еквивалент. 
Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана ще се извършват само на 
оградени и обезопасени за целта места. При обработка на армировъчни пръти, излизащи 

извън габаритите на работната маса ще се поставя предпазна мрежа или щит за защита на 
преминаващите работещи. Приготвената армировка ще се пакетира съобразно 
изискванията за транспортиране и складиране и последователността на монтажа. 
Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми ще се 
осигуряват срещу преобръщане или падане. 
Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража ще се извършва от 
техническия ръководител и ще включва: входящ контрол при доставяне на заготвената 
армировъчни изделия в съответствие с инвестиционния проект и външен оглед; отделните 
процеси по време на полагането, връзването и укрепването на армировката. Приемането на 
монтираната армировка ще се документира с акт в съответствие с разпоредбите на Наредба 
№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Бетонови работи 

Бетоновите смеси ще бъдат в съответствие с БДС/ ЕN и изискванията на проекта. 
Полагане 
Бетонът трябва да бъде с такава плътност, че да може лесно да се полага в краищата и 

ъглите на кофража, без да става разслояване на материалите или отделяне на свободната 
вода на повърхността. При сваляне на кофража, бетонът трябва да има еднородна 
повърхност, да няма пори, повърхностно малки пукнатини, или голямо количество прах и 

да не бъде с по-ниско качество от определения стандарт. 
Изпълнителят трябва да осигури за всяко количество бетон, определена експериментална 
част от кофража, запълнен с арматура, поставен в положение и сечение на профилите, 
които ще се използват за строителната конструкция. Кофражът трябва да отговаря на 
поставените изисквания. Формите трябва да се пълнят в присъствието на Възложителя с 
бетон от една и съща смес и от партида, от която са направени кубчетата за предварително 

тестване, и който трябва да се уплътни по същия начин, и със същото оборудване, което е 
предложено за общата строителна конструкция. Този процес, ако е необходимо, трябва да 
се повтори с модифицирани смеси, докато вида на бетона, след свалянето от формата стане 
приемлив за Възложителя, след което той може да се използва като стандарт за качество. 



 

 

33 

Якостта, посочена за достигане за 28 дни или друга за по-малък период, се отнася за 
тестови кубчета, тествани при температурите, определени в БДС. За да се вземе предвид 

влиянието на температура извън този обхват, което може да се получи при смесване и 

втвърдяване на бетона. 
Транспорт на бетона, полагане 
Оборудване - Изпълнителят ще осигури подходящи средства за транспорт и полагане на 
бетона в достатъчни количества, за да изпълни програмата за полагането му. Цялото 

оборудване и съоръжения, използвани за транспортиране и полагане на бетона, трябва да 
бъдат съхранявани чисти и трябва да бъдат почиствани, след всяко прекъсване на работата 
и в края на всяка смяна. 
Транспорт на бетона - Съдържанието на бетонобъркачката трябва да бъде изсипано 
еднократно и бетонът да бъде транспортиран по такъв начин, при който да не се получи 

разделяне и разслояване на неговите съставки. Ако по мнение на Възложителя, по време на 
транспортирането се е получило разделяне и разслояване на съставките на бетона, бетонът 
трябва отново да се разбърка, точно преди да бъде окончателно положен на място. Не 
трябва да се добавя вода към бетона, в периода между бъркането и полагането, освен при 

изрични писмени инструкции от Възложителя. 
Докато се транспортира от бетонобъркачката до мястото за полагане, бетонът ще бъде 
предпазван от замърсяване с прах или пясък, или от прекадена влага или изсушаване, 
предизвикани от валеж на дъжд или сняг или висока температура. 
Приготвяне за полагане - При подготовката за полагане на бетона ще бъдат премахнати 

от вътрешността на формите всички строителни отпадъци и странични материали. Преди 

бетонът да бъде положен, ще бъде премахната намиращата се по повърхностите за 
полагане на бетона вода. Полагането на бетона няма да започва преди Възложителя да е 
инспектирал и одобрил кофража или другите повърхности, за полагане на бетона и цялата 
арматура, оборудването за изливане на бетона и т.н., и методът, по който ще се полага. 
Такова одобрение не освобождава Изпълнителя, от която и да е от неговите отговорности 

по настоящия Договор. Ако бетона ще се излива върху съществуваща бетонна повърхност, 
то тази повърхност трябва да бъде подготвена и обработена, съгласно методика одобрена 
от Възложителя. Повърхността ще се намокри преди полагането на бетона. Подготовка на 
тази операция подлежи на проверка от Възложителя.  
Полагане на бетона 

Бетонът ще бъде положен възможно най-бързо, след завършване на бъркането и преди да е 
започнало първоначално втвърдяване. Обикновено бетона може да бъде положен, чрез 
свободно падане от височина максимум до 1.5 метра, без използване на тръби, при 

условие, че са взети съответните мерки за предотвратяване на разделяне и разслояване, и 

преждевременно покриване на горната арматура. При определени обстоятелства могат 
бъдат позволени височини по- големи от 1.5 метра, но само с писменото разрешение на 
Възложителя, след опити, за да се установи ефектът върху бетона. 
Когато се използват тръби, те трябва, доколкото е възможно, да бъдат пълни с бетон, по 
време на полагането и техните най-долни краища, трябва да влизат в ново положения 
бетон. Също така, може се използват улеи, като те трябва да бъдат от стомана или обшити 
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със стоманена ламарина. Улеите трябва постоянно се пазят чисти от образуване на 
покривен слой от втвърден бетон или други наслагвания. Улеите трябва да бъдат 
нагласени под ъгъл, при който бетонът, нито да прилепне към тях, нито да се разделят 
фракциите му. Бетонирането на която и да е част от конструкцията, ще се извършва чрез 
една непрекъсната операция и не се разрешава никакво прекъсване на бетонирането, без 
одобрение на Възложителя. В случай, когато е дадено одобрение от Възложителя за 
прекъсване на бетонирането и когато се случват забавяния, за повече от един час, между 
последователни бетонирания и когато, според мнението на Възложителя, на по-рано 
положеният бетон, му трябва време за втвърдяване, получената при това фуга, ще се 
нарича „конструктивна фуга”. По-рано положеният бетон трябва да се разреже на 
вертикална и/или хоризонтална повърхност и съединяващата повърхност да се третира, 
както се предписва в приетите стандарти за работа на „конструктивна фуга”. 

Вибриране на бетона 

След полагане на бетона, той трябва напълно се уплътни чрез механично вибриране, 
извършвано от дълбочинни вибратори, или за обработка на повърхността на тънки плочи 

чрез одобрени повърхностни вибратори или вибриращи рейки. Вибраторите ще бъдат 
използвани от компетентни оператори, правилно обучени да боравят със специалното 
оборудване, което се използва на площадката 

Дълбочинните вибратори трябва да работят на честота не по-малка от 120Нz, когато 
са потопени в бетона. Работещата част на вибратора трябва да бъде напълно потопена, 
докато се използва и вибрирането трябва бъде достатъчно продължително и интензивно, за 
да стегне изцяло бетона, но не трябва да продължава до такава степен, при която да получи 

разделяне и разслояване. Вибраторите не трябва да се използват за транспортиране на 
бетона във формите. С вибраторите трябва да се борави така, че да обработят напълно 
бетона около залятата с бетон арматура, в ъглите и чупките на кофража. Вибраторите не 
трябва да се прилагат директно, или чрез арматура, към участъци или слоеве бетон, които 
са се втвърдили до степен, при която бетонът престава да бъде пластичен при вибриране. 
Изпълнителят ще обърне внимание на това, че арматурата и компонентите, прикрепени 

към кофража, да не са разместени и че не е причинена повреда от вътрешната страна на 
кофража, при използване на дълбочинни вибратори. Вибрирането ще бъде допълнено от 
такова ръчно уплътняване, което е необходимо за осигуряване на гладки повърхности и 

плътен бетон покрай повърхностите на кофража и в ъглите и местата, които е невъзможно 
да бъдат достигнати с вибратори. 

Изпълнителят ще обърне внимание, за постигането на висока степен на стягане, за 
да се получи колкото е възможно по-плътен бетон, но това не трябва да се постигне, чрез 
вибриране на бетона в кофража, което ще доведе до увеличаване на съотношението 
вода/цимент в кофража. 

Когато се излива бетон върху съществуващи бетонни повърхности, уплътняването 

трябва да бъде осъществено, чрез локално използване на вибриране, за се премахнат 
въздушните мехури, които се получават, под хоризонталните повърхности. 

Обмазване с горещ битум: 

След декофриране на стената всички бетонови повърхности, които се засипват, ще 
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се обмажат двукратно с горещ битум. Битумът ще се нанася върху суха, обезпрашена и 

добре почистена бетонова основа. 
Обратен насип зад стената 
Обратната засипка зад стената ще се изпълни частично с ръчно подреден камък и 

чакълест материал. Чакълестият материал ще се положи на пластове, уплътнявани с 
виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 1800 кг/мЗ 
и постигане на ъгъл на вътрешно триене. Максималният размер на камъните в пласта не 
трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете ще се изпълняват с наклон 3-4% 

към подпорната стена, за да отвеждат водата към барбаканите. 
Изпълнение на бордюри 

Бордюрите - видими и скрити, и водещите ивици се поставят и нареждат върху основа от 
бетон. Те се укрепват чрез запълване на фугите с цименто - пясъчен разтвор. Основата, 
върху която се полага бетонът, предварително ще се подравни и уплътни до проектната 
плътност. Няма да се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и 

неуплътнена основа. Бордюрите и водещите ивици ще се полагат върху пресния бетон 

ръчно или с помощта на кран. Те ще се изпълняват в правите участъци по конец, а в 
кривите - по шаблон с фуги, не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след 

като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След 

направата на бордюрите и водещите ивици, ще се вземат мерки за предпазването им от 
разместване до втвърдяването на бетона и разтвора. По време на строителството се 
контролират качеството на бордюрите и ивиците, марката на бетона и на циментовия 
разтвор, както и линията и нивото на наредените бордюри и водещи ивици. За целта се 
прилагат необходимите Декларации за съответствие и Сертификати за качество. 

При наличието на отклонения, по-големи от допустимите, се извършват 
необходимите поправки. При приемането на положените бордюри и водещи ивици се 
правят контролни измервания най-малко един път на всеки 100 м. Допускат се следните 
отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите 
участъци 5мм, разлика в ширината на съседните бордюри или ивици - 5 мм, отклонение от 
нивото в единични случаи ±10 мм 

За всички влагани материали и конструкции да се представят необходимите сертификати 

за качество. При възникване на съмнения, относно качеството на доставените на обекта 
материали, полуфабрикати и конструкции, то на същите следва да се извършат 
лабораторни изпитания в акредитирани лаборатории от ДНСК. 

Особено внимание да се обърне при изпълнението на монолитните, стоманобетонови 

конструкции. Не се допуска натоварване на монолитните конструкции преди бетонът да е 
набрал необходимата якост. По време на изпълнение на строителството, ако в даден 

конструктивен елемент се установят недопустими пукнатини, деформации, провисвания, 
слягане на основите и др. е необходимо незабавно да бъде уведомен проектанта. 
Контролът по отношение качеството на строителството се упражнява от независимия 
строителен надзор, инвеститора, техническия ръководител на обекта и проектанта. 
В процеса на строителство е абсолютно задължително съставянето на всички протоколи, 

актове и заповедна книга, съгласно Наредба №3 / ДВ бр.72/2003г./. 
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Довършителни работи 

Довършителните работи, като: доставка на метален парапет, боядисване, замазки и др. ще 
се изпълняват съгласно работните проекти и детайлите към тях. Заготвянето на всички 

изделия и полуфабрикати, необходими при изпълнение на архитектурно довършителните 
работи ще се извършва в специализитрани предприятия и бази. Всички материали и 

полуфабрикати ще се доставят на обекта посредством автотранспорт. Предвид изискването 
да се доставят готови помещения тип контейнер, то в настоящия проект е нецелесъобразно 
да се определят технологията и организацията при изпълнението на всеки вид работа 
поотделно. 

ТЕХНОЛОГИЧНА КАРТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА ОТ 

ВИБРОПРЕСОВАНИ ПЛОЧИ 

Средства: 
Багер колесен, лопати, дървени летви, тръби, мастар, нивелир, канап, тежък гумен чук, 
мистрия, вибрационна плоча с пластмасово покритие, уред за рязане с водно охлаждане 
(по възможност с диамантен диск), метла, клещи за плочи. 

Последователност на изпълнение: 
1. Трасиране на участъците, в които ще се изграждат нови тротоари, обозначават се 
съществуващи подземни комуникации и се задават нивата на новоизграждания тротоар. 

2. Направа изкоп до оформяне на легло с около 40 см дълбочина за монтиране на н 

бордюри и тротоарни плочи 

3. полагане на слой трошен камък дебелина 16см (30см) с последващо уплътняване 
4. уплътняването на настилката се доказват с лабораторни проби с натискова плоча и 

се издават протоколи за уплътнение на готовата основа. 
5. полагане на бетонови бордюри върху подложен бетон В 15. Бетоновите бордюри 

трябва бъдат произведени във вибропоресоващи инсталации за тротоарни изделия 
и да отговарят на изискванията на БДС ЕN 1340:2006. Бетоновите бордюри трябва 
да притежават сертификат за производствен контрол съгласно „Наредба за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти” 2006 

6. полагане на нивелиращ слой пясък фракция 0.4-0.5мм - средно 6 см добре уплътнен. 

7. поставяне на вибропресовани бетонови тротоарни плочи с височина от 6 см - 

уплътнени. 
8. фугиране с пясък. 
Технологична схема 

1. Насипва се слой фракция (0/32 до 0/45 mm) с дебелина около 30 сm и се трамбова 
по дължина с трамбовка или тежка вибрационна плоча. След трамбоването между горната 
повърхност на чакъла и горен ръб на на тротоарната настилка трябва да остане разстояние 
от около 10 сm за 60 mm плочки и 15 сm за 100 mm плочки. 

2. Върху тази основа (носещ слой) се полага подложен нивелиращ слой пясък с 
дебелина около 4-6 cm, с размер на зърното 0/4 до 0/5 mm. 

3. В слоя от пясък се полагат тръби или дървени летви на разстояние 2 m една от друга, 
така че от горната повърхност на тръбата до горната повърхност на плочките да има 
равномерно разстояние. 
4. Напречно на тръбите се прокарва мастар или равна дъска, така че да се получи 
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съвсем равно “легло”. 

5. Изравненият подложен слой не бива да бъде трамбован и трябва да има същия 
напречен и надлъжен наклон както по късно и тротоарната настилка. 
6. Полагането на тротоарната настилка започва от права страна, перпендикулярна на 
посоката на поставяне. Плочките постоянно се подравняват с канап по височина, ъгъл и 

изравненост на редиците; достатъчна е широчина на фугите от 3-5 мм (DIN 18318), която 
се получава от растерната мярка на плочите, при подготовка за полагане. Периодично се 
контролира, дали фугите образуват права линия. 
7. Запълването на фугите трябва да се извършва паралелно с полагането на плочите. По 

правило върху плочите се насипва естествен сух пясък или пясък от натрошен материал 
(кварцов пясък) и се вкарва изцяло във фугите до насищане. 
8. Абсолютно чистата и суха настилка се трамбова отвън навътре (към средата) с 
подходяща вибрационна плоча до постигане на пълна устойчивост. След това фугите 
трябва отново да се запълнят. Измитането се повтаря отново след няколко дни, за да може 
пясъкът във фугите отново да се сгъсти. 

Асфалтови работи 
Асфалтовите работи ще се изпълняват в съответствие с техническите изисквания посочени 

в БДС ЕN 13108. За транспортиране на фракциите и асфалтовата смес ще се използват 
камиони и гондоли, които ще имат чисто, гладко метално дъно и ще бъдат почистени от 
прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или друг замърсявания, които могат да 
повредят транспортирания материал. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни 

влияния, камионите ще се покриват с брезент или друг подходящ материал. Сместа ще се 
полага върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са 
подходящи. Сместа ще бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броят 
на надлъжните фуги. Всеки асфалтов пласт ще бъде еднороден, изграден по зададените 
нива, и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и 

изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия 
асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен. Когато 
конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече 
от един пласт, работата по втория трябва ще започне веднага след полагане, уплътняване и 

охлаждане на първия пласт. Понякога може да се наложи почистване на готовия пласт и 

нанасяне на разлив за връзка. Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността 
ще бъде проверена и ако има неизправности те ще бъдат отстранени изцяло. 

Видовете СМР са описани като вид, обхват и съдържание в Приложение – Таблица № 1 

В табличен вид  участникът е посочил за всеки вид работа от количествената сметка – вид 

СМР, технология на изпълнение, организация на изпълнение, необходими ресурси и лица, 
отговарящи за изпълнение на СМР. 

ЕТАП НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: На този етап се архивира цялата налична документация с 
изискванията на Възложителя и съответната оперативна програма и когато е приложимо се 
съставя окончателен доклад за изпълнение на договора. Административни процедури, 

съпровождащи строителния процес, както и съставяне и изготвяне на актове, протоколи, 

екзекутивни чертежи, сертификати и декларации за съответствие на материалите, паспорти 

на оборудване, както и други документи, предвидени в Наредба № 2 и Наредба № 3 на 
МРРБ. 

Изброени са документите, които ще бъдат неразделна част от техническата документация 
на строежа. 

След завършването на строежа се изготвя екзекутивна документация. Същата 
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отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти, от строителя или от лице, 
определено от Възложителя. 

Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително 
извършените СМР. Същата се заверява от Възложителя, Строителя, лицето, упражняващо 

авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част 
"Конструктивна" и от лицето, извършило строителния надзор, след подписване на същата 
от технически правоспособните лица по съответните части на проекта към лицето, 
упражняващо строителен надзор. Възложителя предава екзекутивната документация на 
съответната администрация, издала строителните книжа. Същата удостоверява 
представянето с печат, положен върху всички графични и текстови материали. 

Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа. 
ЕТАП НА ГАРНЦИОНИЯ СРОК И ГАРАНЦИОННАТА ОТГОВОРНОСТ: 

Настоящият етап е изискван от действащото законодателство в Р. България и Проект на 
договора, в който е уговорен гаранционният срок на основание Чл.20, ал.2 от Наредба №2 

от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти 

Етапите от ПЪРВИ ЕТАП до ШЕСТИ ЕТАП включително описват жизненият цикъл на 
изпълнението, както на договора, така и на обектите по смисъла на §1,т.6а от 
допълнителни разпоредби на закона за обществени поръчки - ЗОП. 

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА 3БУТ И ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ 

По време на изпълнение на строително - монтажните работи Изпълнителят трябва да 
спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по 
всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и 

хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност на подобни обекти, а също и да 
се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.  
Изброени са предвижданите дейности по осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд. 

- ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ – представено е описание на дейностите, които ще се 
изпълняват. 
- МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА - представено е описание на дейностите, които ще се изпълняват. 
- КОНТРОЛ, ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ЗБУТ- 

представено е описание на дейностите, които ще се изпълняват. 
- КОНТРОЛ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ - Идентифицирани са и са 
описани предвижданите дейности по отношение на следните аспекти на ежедневието: 

- Физически достъп 

- Външна среда /шум, запрашеност, замърсяване/ 
- Достъп до комунални услуги / водоснабдяване, електроснабдяване, телевизия и 

интернет/ 
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- СТЕПЕН НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО 

НА РИСКА. Участникът е представил стратегия за управление на риска, включваща: 
- Анализ и управление на риска 
- Количествена оценка на риска 
Разгледани са следните рискове: 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес. 

3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: Предоставящият 

безвъзмездната финансова помощ Управляващ орган на програмата; 

Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите, Изпълнителите на 

отделните договори; 

4. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията 

по договора от страна на Възложителя; 

5. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 

неточности в проектната документация. 

6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, 

жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. 

7. Възможни допълнителни рискове, които могат да възникнат при 

изпълнението на договора:  

- Рискове, свързани с качеството на изпълнението 

- Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми 

- Рискове, свързани с безопасността на работното място 

За идентифицираните рискове са посочени: - необходими 

мерки/предпоставки/допускания (идентификация на възможните рискове и предпоставки 

за качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката: мерки за недопускане/ 
предотвратяване на риска: мерки за преодоляване на риска; идентификация на възможните 
рискове и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на 
поръчката. 
Участникът е описал и предвижданията си за - Контрол, прилагане и изпълнение на 
мерките за опазване и на околната среда. 
Приложени са:  

- КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК 

- ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА 

- ДИАГРАМА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 
условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него не 
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е съобразена с обявените от възложителя условия. 
         Съгласно изискванията на възложителя, като част от техническото си предложение, 
всеки участник следва да представи подход и програма за изпълнение на поръчката, които 
следва да представят предвижданията на участника за организация за изпълнение, 
дейности и ресурси, включително: описание на дейностите в тяхната последователност и 

технология за изпълнение; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост, 
в това число механизацията, която ще се използва при всеки отделен вид строителни 

работи; ресурсната обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за 
изпълнението на всеки отделен вид строителни работи, включително описание на 
разпределението на задачите и отговорностите; линеен график за изпълнение на 
строителния обект (изисквания към линейния график: - В графикът трябва да са описани и 

визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове и количества работи по 
количествената сметка /КС/ за обекта. Графикът следва да представя строителната 
програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с 
технологичната последователност на строителните процеси). Линейният график за 
изпълнение на строителния обект трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията. Организацията за изпълнение на строителния обект и 

линейния календарен график следва да обосновават срока за изпълнение на строителството 
на обекта съгласно клаузите на проекта на договор, като възложителят изрично е посочил, 

че участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата процедура по 

възлагане на обществената поръчка, ако в предвижданията му за организация и изпълнение 
на строителния обект: не е попълнен който и да е елемент от изброените по-горе или някое 
от посочените обстоятелства не е в сила: 

 декомпозирането на отделни действия/задачи отразява коректно начина на 
изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за всички 

видове строителни работи по количествената сметка на строителния обект съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение, 
като предвижданията са приложими за конкретния строеж предвид неговите 
характеристики и особености; предвижданията за организация и изпълнение 
покриват всички аспекти на извършваните дейности съгласно техническите 
спецификации;  

  на база на предложените материали, технологии за изпълнение и/или методи и 

техники на работа е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията 
на възложителя;  

 предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи от 
количествената сметка на строителния обект, тяхната технологичната 
последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между 
отделните видове работи, като при определянето на периодите на изпълнение на 
всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение участникът 
е отчел както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и 

организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости 

между работите на конкретния обект; 
 изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото 

техническо оборудване и разпределението му по всички видове строителни работи е 
представено, като e в сила всяко от следните: предвиденото оборудване като вид 
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дава възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на 
поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на 
възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като 
количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на 
съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на 
строителството; 

 изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно 

обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ 

ръководни и технически лица и работници) и e представено разпределението на 
задачите и отговорностите, като е в сила всяко от следните: участникът е предвидил 
да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка 
от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология 
на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството; предвидените човешки ресурси са достатъчни за 
изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната 
технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с 
очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се 
явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството;  

 налице е пълно съответствие и липса на съществени противоречия между отделните 
части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – 

описателен документ, представящ организацията и изпълнението на строителните 
работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, 
диаграма на механизацията. 
Съгласно изискванията на възложителя, като част от техническото си предложение, 

всеки участник следва да представи и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3, като възложителят в т.2 от 
Раздел VІ.3 от обявлението за поръчка и в забележка към образеца на декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (образец № 3), е посочил 

информация за органите, от които участниците могат да получат необходимата 
информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и 

относими към строителството, предмет на поръчката. В посочения смисъл разпоредбите на 
чл.47, ал.3 и 4 от ЗОП въвеждат императивно задължение за възложителя при поръчки за 
услуги и строителство да изиска от участниците да декларират, че офертите им са 
изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в 
държавата, където трябва да се извършат услугите и строителството, и които са 
приложими към услугите и строителството, като в този случай възложителят следва да 
посочи в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или 

документацията за обществена поръчка, органите, от които участниците могат да получат 
необходимата информация за приложимите правила и изисквания. 

При преглед на представените от участника подход и програма за изпълнение на 
поръчката, ведно с приложените план-график за изпълнение на поръчката и диаграма на 
работната ръка, комисията установи непълноти и несъответствия при представяне на 
предвижданията за периодите на изпълнение на дейностите по поръчката, технологията за 
изпълнение и ресурсната обезпеченост (човешки ресурси) за изпълнение на поръчката, 
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както следва: 
Участникът е представил линеен график за времетраенето на всички видове работи 

от количествената сметка, но същият не е съобразен с технологичната последователност на 
строителните процеси, съгласно действащите технически норми и стандарти и правилната 
технология за изпълнение. 

1. Декомпозиране на отделните видове СМР е технологично неправилна: 
Съгласно одобрения проект стената е армирана с разтоварваща конзола като 

правилния начин на изпълнение е :  
- Кофраж, арматура, бетон основа; 
- Кофраж, арматура, бетон  над основа до конзола; 
- Кофраж, арматура, бетон конзола; 
- Кофраж, арматура, бетон над конзола. 
1.1. В така предложения линеен график  участникът  е предвидил позиция № 15 

от Количествената сметка –„Доставка и полагане на бетон клас С12/15 подложен бетон“ да 
се изпълни за един ден –   на 5 – ти ден, което е неправилно, тъй като съгласно проекта 
подложен бетон се полага и под разтоварваща конзола, което по правилната технология 
следва да се изпълни на по-късен етап.   

1.2. В представения линеен график се предвижда полагането на бетон над основи да 
се изпълни за 3 дни - от 10 –ти  до 13-ти ден, което е технологично неправилно. Стената е 
конзолна и е с височина 10,10 м. Съгласно проекта бетона над основи следва да се изпълни 

на 3 етапа: - до разтоварваща конзола, в разтоварваща конзола и над конзола. 
Посочените обстоятелства обосновават извод за несъответствие, касаещо 

технологията на изпълнение и последователността и взаимообвързаността на предлаганите 
дейности по изпълнение на поръчката. 

  2. Налице са несъответствия при представяне на човешките ресурси: 

Въпреки че е представил декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3, с предложението си за 
изпълнение на поръчката участникът е нарушил императивни норми на трудовото 
законодателство и съответно предварително обявените от възложителя условия. 

В описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на 
поръчката, на стр. 2 участникът предвижда изпълнителски персонал – „Комплексна 
строителна бригада - 20 работника /4бр. зидари, 4бр. кофражисти, 4 бр. бетонджии, 4бр. 

работник армировка и 4 бр. пътни работника/, за които на стр. 4, участникът предвижда 
„….7-дневна работна седмица с продължителност 10 часа за обекта, като на 

работниците се осигурява 8-часова работна смяна при петдневна работна седмица по 

график за работа и почивка съгласно Кодекса на труда.“ В противоречие с направените 
предвиждания обаче в приложената диаграма на работната ръка участникът предвижда 
целият строителен екип /комплексна строителна бригада – 20 бр. работници/  да работи 

непрекъснато, от 5-ти до 20 –ти ден през всеки един ден от този период, без да е 
предвидена седмична почивка в нарушение на императивни норми на трудовото 

законодателство (чл.153 от Кодекса на труда). Освен това участникът декларира 
ангажимент да осигури 8-часова работна смяна при 5-дневна работна седмица по график за 
работа и почивка съгласно Кодекса на труда, но не е видно дали посоченото намерение 
може да бъде осигурено при направеното планиране за 7-дневна работна седмица с 
продължителност от 10-часов работен ден за обекта. Наличието на 10-часов работен ден 

при 7-дневна работна седмица за даден работник/служител надхвърля нормалната 
продължителност на работно време в нарушение на императивни норми на трудовото 
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законодателство (чл.136 и сл. от Кодекса на труда). В случая трудовите правоотношения се 
осъществяват между работодател, в качеството му на участник в процедура по възлагане 
на обществена поръчка по реда на ЗОП, и всеки от работниците/служителите, поради което 
възложителят на обществената поръчка следва да прецени степента на съответствие и 

спазване с изискванията на трудовото законодателство и именно той носи отговорността за 
изпълнение на условията на поръчката. Интересите на възложителя за срочно изпълнение 
на поръчката и стремежът на участник за получаване на предимство пред останалите 
участници чрез оферирането на възможно най-кратък срок за изпълнение не следва да 
водят до нарушаване на основните принципи, свързани със свобода и закрила на труда и 

справедливи и достойни условия на труд.  

Ето защо, не следва да се допуска участник, неспазващ нормативните изисквания на 
трудовото законодателство, тъй като този участник би могъл да бъде обявен за изпълнител, 

с него да се сключи договор и едва в процеса на изпълнение да се очаква Министерство на 
труда и социалната политика, респ. Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ 

да се намеси, да упражни своите правомощия и да санкционира не само изпълнителя на 
поръчката, но и възложителя, в качеството му на отговарящ за цялостното изпълнение на 
дейностите, включени в предмета на поръчката.  

Гореизложеното обуславя извод за нередовност на офертата, наличие на непълноти, 

противоречия и несъответствие между отделните й части, представящи планирането на 
човешките ресурси, което води до несъответствие с изискванията на възложителя и извод, 

че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените 
условия и правилата и изискванията, свързани с трудовото право, както и че не е изпълнил 
задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се 
препятства възможността за допускане на офертата и оценката й по техническите 
показатели за оценка. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 
методика за оценка. 

 

2.3. "КАР СТРОЙ" ЕООД 

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 техническите спецификации и изискванията на 
възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 
участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси (под формата на описателен 

документ и приложения, включващи: Линеен график и Диаграма на работната ръка); и 

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

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
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изготвена съгласно Образец № 3. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 20 /словом: двадесет/ календарни дни, считани от 

извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол 
за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво 
съгласно приложения № №  2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството/. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ 

А. Организация на изпълнение: 
 Предмет на поръчката 
 Съществуващо положение 
 Описание на видовете работи, предмет на обществената поръчка 
 Основни изисквания по време на строителството 

В. Етапна последователност: 
a) Етап - подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, включва 
следните действия: 
- Документална подготовка на строителната площадка: ще се извършат всички необходими 

дейности и стъпки свързани с актовете и протоколите съгласно Наредба № 3 от 31 юли 

2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

регламентирани за започване на обекта, както следва: - Разрешение за строеж; Заверка на 
заповедната книга; Протокол обр.2 А. 

- Съгласувано с органите на Държавна агенция „Гражданска защита” и Национална служба 
"Пожарна и аварийна безопасност" ще се извърши разработването и ще се предложи за 
утвърждаване: - 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. 
- Изготвяне и съгласуване на проекта за Временна организация на движението, за 
осигуряване движението на транспортния поток. 
b) Подготовка за изпълнение на строителството - преди започване на работа ще бъде 
направена необходимата предварителна подготовка, която ще обхване: 
- Устройване на временна строителна база. За изпълнение на строителството ще се 
организира строителна база в рамките на строителната площадка. Тя ще обслужва 
ръководството на обекта и строителния надзор и ще бъде на терен подходящ за 
разполагане на необходимите помощни помещения и съоръжения. Разположението ще 
бъде съгласувано с възложителя. Достъпа до строителната площадка е изключително 
ограничен за разполагането на необходимите фургони за съблекални на работници, 

инструменти, за офис на технически ръководител. До завършването на изкопите по 
проекта от пътната част и разширяването на улицата, трудно ще маневрират самосвали и 

изкопна механизация, като за фургони няма място. В близост до мястото на стената има 
участък от улицата в по голяма ширина които би могъл да се използва за маневриране и 

разминаване на самосвалите превозващи изкопаните земни маси. Предвид тези 
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ограничителни условия на строителната площадка, на първо време (до изпълнението на 
изкоп - пътна част, който се изпълнява технологично най-напред) на площадката ще бъде 
подсигурена химическа тоалетна и бутилирана вода за пиене. За отделените битови 

отпадъци ще се използват разположени в близост контейнери за отпадъци; При 

строителството отделените отпадъци ще бъдат транспортирани до предназначени за целта 
депа. Ще се осигури необходимата охрана на обекта. Строителната площадка ще бъде 
сигнализирана и обезопасена. 
- Временна организацията на движението по време на строителството - Улицата е крайна и 

по нея няма интензивно движение. До завършването на пътните и скатните изкопи за 
съоръжението се очаква по сериозно движение на самосвали превозващи изкопаните маси. 

Движение, което ще даде отражение и на улиците в съседство, както и по маршрутите до 

местата за депониране на почвите и отпадъците и местата за постоянно пребиване на 
самосвалите. Участникът ще разработи и предложи маршрути за движение на превозите, 
които ще се съгласуват с възложителя и КАТ. В тази връзка ще се въведе схема за ВОД, с 
посочена дата на започване и времетраене на изпълнението на СМР. Предвижда се 
механизацията да е максимално мобилна при изпълнението на строителството и да не 
създава излишни затруднения на останалите участници в движението. 
- Разчистване на строителната площадка - Предвидено е разваляне на съществуваща 
асфалтова и трошенокаменна настилка. 
- Ограждане и сигнализиране на работните участъци - в участъците, в които се изпълняват 
СМР, ще се изграждат предпазни заграждения и предупредителна сигнализация съгласно 

Наредба № 3/16.08.2010г. за ВОД на участъка, където условията на място позволяват това. 
Ще се поставят предупредителни знаци и табели за обозначаване на обходите, а през 
нощта - сигнално осветление. Предпазните заграждения и предупредителната 
сигнализация ще се изграждат в пълно съответствие с разпоредбите по организацията на 
движението през време на строителството и по безопасността на труда, като допуснати 

повреди на същите ще се отстраняват незабавно, така че зоната за изпълнение на работите 
да бъде винаги защитена и обезопасена от достъп на външни лица и транспортни средства. 
След завършване на дейностите изискващи ограничения в движението монтираните 
ограждания ще се демонтират. 
- Уточняване местоположението на подземните инфраструктури: Преди започване на 
каквито и да са изкопни работи, участникът ще се свърже със собствениците на елементите 
от подземната инфраструктура, евентуално попадащи в зоната на изпълнение на СМР, за 
да покажат и/или открият същите, за да се предотвратят повреди по време на строителство, 

като дадат своето писмено одобрение. Надеждността на показаната информация се базира 
на данните, регистрирани от Възложителя, а също така и от собствениците на подземни и 

надземни инфраструктури. Участникът ще провери надеждността на информацията преди 

започване на изкопни работи. Отделно от това, при извършване на работите, ще бъдат 
укрепени всички инфраструктури. 

- Получаване на разрешение от Строителния надзор - Ръководния екип на обекта ще се 
консултира и ще работи в тясно сътрудничество с представителите на Възложителя. 
Начало на изпълнението на СМР ще бъде дадено след разрешение на Строителния надзор 



 

 

46 

след завършената подготовка. С получаването на разрешението се стартира и екипите и 

механизацията съгласно линейния график. 
- Уведомяване на експлоатационните дружества - В етапа на подготовката на площадката, 
представителите на експлоатационните дружества и Възложителя, ще бъдат подробно 
информирани за началото на работите, времето за изграждане и срока за приключване и 

приемане. След подготовка на площадката, както и провеждането на регламентираните 
срещи за подготовка на последващи работи и взетите на тях решения от Строителния 
надзор, ще стартират на работите съгласно Линейния график и като цяло - за срочното 

завършване на обекта съгласно сключения договор. 

- Доставка на материали- ще се извършва по предварително съставен времеви план за 
доставки, който е съобразен с календарния план за изпълнение и обезпечава изпълнението 
на СМР с материали. За материалите, които позволяват складиране се предвижда 
предварителна доставка на буферни зони, предварително съгласувани с Възложителя и 

осигуряващи постоянен резерв за намаляване на риска от недостиг на материали за 
извършване на СМР. 

 с) Етап - изпълнение на СМР. За изпълнението на обекта е предвиден срок от 20 

календарни дни. Етапа на изпълнение на СМР започва с подписване на Протокол обр.2а по 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на Строителната площадка, с който 
Изпълнителят получава достъп до строителната площадка. След осигуряване на достъпа до 
строителната площадка ще се трасират елементите на проекта и ще се извърши прецизно 
геодезическо измерване на теренната основа. След съгласуване с проектанта ще се 
предостави на Възложителя съпоставка между проектните и екзекутивните данни и 

уточняване на евентуални различия в количествата на отделните видове работи за 
изпълнение на строежа. След трасиране елементите на проекта в местата, където ще 
стартира изпълнението на строително-монтажните работи, започва тяхното изпълнение 
съобразно одобрените проекти и при спазване на всички нормативни документи отнасящи 

се до строителството, всички стандарти регламентиращи качеството на влаганите 
материали и готови изделия, безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и 

опазване и възстановяване на околната среда. Изпълнението на СМР ще протече съобразно 

описаните организация и подход на изпълнение, описание на видовете СМР и 

технологична последователност и одобрения Линеен график. При строителството на 
обекта ще се спазват още следните изисквания: 
- Методите за изпълнение на СМР, включително състава на механизираните звена и 

помощното оборудване, ще се избират така, че да спомогнат за повишаване на 
ефективността на строителните работи и за намаляване на отрицателните въздействия 
върху околната среда и живеещите в непосредствена близост до строежа. 
Строителните работи ще се извършват при подходящи метеорологични условия. СМР ще 
се изпълняват така, че във всеки един момент от строителството на обекта да е осигурено 

отводняването на строителната площадка с цел запазване на изпълнените работи и 

минимизиране въздействието на повърхностния воден оток върху прилежащите терени. 

При изпълнението на СМР участникът се стреми да не се нарушава достъпа до имотите в 
близост до обекта. 
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- Местата за депониране на неподходящи почви и/или излишни земни и скални маси 

ще се избират така, че да са визуално ненатрапчиви и където риска от почвена ерозия, 
движение на земните маси и влошаване качеството на водите е минимален. Те ще се 
съгласуват с Възложителя. 
- При необходимост от спиране на строителството ще се извърши обезопасяване на 
обекта и осигуряване на нормална проходимост и достъп до прилежащите терени и сгради. 

Етапа на изпълнение на СМР приключва с изпълнението на всички СМР, предвидени в 
одобрения проект. 
d) Етап завършване на строителството и издаване разрешение за ползване: Дейностите за 
въвеждането в експлоатация включват представяне на строителната документация за 
процеса на строителството и екзекутивната документация, съгласно изискванията на ЗУТ; 

Организацията за въвеждането на обекта в експлоатация ще се развива и действа в 
основната си част в процеса на строителството. Още със започването на строителството, 

ще се създаде необходимата организация за подготовка на приемането на обекта чрез 
създаване на специализиран екип за изпълнение на изпитванията. Документирането на 
строителството, включително изпитванията, и осигуряване на документация за влаганите 
материали е неразделна част от задълженията на техническото ръководство на обекта. 
Участникът ще осигури изпитването на елементи, като се създаде готовност за 
въвеждането им в редовна експлоатация непосредствено след завършването им. След 

завършване изпълнението на строителството до степен на съществено завършване, ще се 
изготви екзекутивна документация (съгласно изискванията на ЗУТ), отразяваща 
несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако има 
такива. При съществено завършване на СМР от страна на участника и изпълнение всички 

други задължения съгласно Договора, ще се уведоми писмено Възложителя и Строителния 
надзор за готовността да се предаде Строежа на Възложителя. След получаване на 
уведомлението Възложителят ще назначи комисия, коя го ще се събере на обекта и ще 
установи качеството на извършените работи и готовността за приемането на обекта. 
Комисията ще се състави Констативен акт. 15 съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г., 
съгласно изискванията на чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността за Строежа, с 
който той ще се предаде от Изпълнителя на Възложителя. При констатирани пропуски в 
изпълнението на СМР комисията определя срок за отстраняването им. Строителният 
надзор ще изготви и представи на Възложителя окончателен доклад за извършените СМР. 

След получаване на окончателния доклад, Възложителят ще отправи искане до ДНСК за 
назначаване на Държавна приемателна комисия в съответствие е изискванията на Наредба 
№ 2. При установяване на надлежно изпълнение на Строежа и неговата функционална 
пригодност съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти или 

заверената екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по 
изпълнението и приемането на строителството, Държавната приемателна комисия ще 
състави протокол обр. 16 за установяване годността за ползване на Строежа съгласно 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Въз основа на Протокол обр. 16 ДНСК ще издаде Разрешение 
за ползване на Строежа. 

е) Етап на гаранционно поддържане на обекта: 
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Гаранционните срокове за обекта са съобразно действащата Наредба № 2 от 31.07.2003 г. 
за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, Техническото предложение от Офертата на участника и Договора. 
Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в 
експлоатация, като участникът се задължава в тези срокове да отстранява всички проявени 

дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и 

непрекъснатата му експлоатация в съответствие с проектната документация и 

разрешението за строеж. В случай, че възникнат дефекти в срока по съответните 
Гаранционни срокове Възложителя ще уведоми Изпълнителя за това. Изпълнителят и 

Възложителят съставят Констативен протокол за възникналите дефекти. В Протокола се 
определя срок за отстраняване на дефектите. Изпълнителят ще отстрани за своя сметка 
констатираните дефекти в срока от Констативния протокол. 

С. Видове дейности и тяхната последователност- Линеен график. В приложения 
график са показани етапите и е онагледена технологичната последователност на 
изпълнение на видовете и количествата работи и дейности. Спецификата на строителната 
площадка позволява частично припокриване на дейности от технологичната им 

последователност. За всеки вид и количество работа в линейния график е посочен: 

- по дни броя ангажираните работници и квалификацията им; 

- необходимия вид и брой механизация за всеки вид работа; 
- Количество за вида работа - средно дневно изпълнение за обекта; 
- Приложени са диаграми на работната ръка и механизация. Работите ще се изпълняват при 

седем дневна работна седмица 8 часов работен ден. Предвидени са 49 строителни 

работници, освен машинистите, за да може по график да се организират седмичните и 

месечните почивки. 

В диаграмата на работната ръка за всеки календарен ден е посочен броя на ангажираните 
работници. По календарни дни в диаграмите на механизацията са посочени броя и вида 
машини. Посочена е последователността на изпълнение на отделните дейности и 

взаимната обвързаност между тях - технологична последователност на изпълнение. В 

представения линеен график са включени всички СМР от КС. Следи се прогнозата за 
времето за календарни дни с неблагоприятни атмосферни условия за работа. В случай на 
такива дни предварително се предприемат адекватни мерки така, че да се намали риска от 
свличане на земни маси. В такива случаи се преминава на удължен работен ден. При 

продължителни периоди с неблагоприятни за работа календарни дни, временно строежа се 
консервира и замразява. 
D. Описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, 

декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително 
организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената 
поръчка: 
a) Подготовка на строителната площадка: 

- Обхват на работите: Включва разчистване на работните участъци - премахването на 
всички препятствия, които могат да засегнат изпълнението. При наличие на дървесни 
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видове в зоната на строителството, разчистването и изкореняването ще се състои в 
премахване на дървета, храсти или растителност, както и на други нежелателни материали. 

Натоварване с багер или товарачна машина на самосвал, превоз до определеното депо и 

депониране. Отсичането на дървета ще се извършва само след одобрението на местните 
власти. Клоните и шумата ще се премахват, извън площадката, а добития дървен материал, 

който може да се използва остава собственост на възложителя. Този материал ще да бъде 
нарязан на подходящи дължини, складиран измерен и предаден на възложителя. В обхвата 
се включва още, позициониране и оборудване на обектов офис и съблекални, организиране 
на местата за хранене и почивка, позициониране на химически тоалетни, маркиране на 
подземни комуникационни мрежи, изпълнение на изкопи за осигуряване на подходи на 
механизацията, въвеждане на временна организация на движение, организиране на охрана 
на строежа, монтиране на указателни табели, организиране на временни депа и складове и 

др. 

- Условия за започване: Подписване на Акт образец 2. Маркиране на границите на 
строителната площадка. Получаване на разрешение от консултанта за започване 
изпълнението на СМР. 

- Зависими работи- Изпълнение на всички останали работи по изграждане на обекта. 
- Персонал- за всяка дейност е посочен персонал. 

- Оборудване - за века дейност е посочено оборудване. 
b) Механизирани изкопи в земни и скални почви; Изкопните работи ще с изпълнят с 

механизация и методи на работа, които ще отговарят на изискванията на материалите, 
подлежащи на изкопаване. При направения оглед участникът счита, че е недопустимо и 

много рисково използването на взрив и за изкопите са предвидени мощни багери. Преди 

започване на изкопите ще се освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. 

При извършване на изкопните работи ще се гарантира максималното отводняване на 
изкопа по всяко време, като се изгради временно водоотводно съоръжение, което ще 
гарантира бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. 
Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране ще 
продължи докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, 
разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа. 
Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал ще бъдат складирани на 
депа, осигурени от участника. При извършване на изкопните работи не се допуска 
смесване на подходящ с неподходящ материал. Изкопните работи се изпълняват по начин, 

гарантиращ целостта на откосите. Изкопите за основи, ще бъдат укрепени през цялото 
време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа ще бъдат свалени 

при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е 
предвидено те да останат на място. Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат 
открити само за необходимия минимален период. 

- Обхват на работите: Изпълнение на изкопи до размерите и нивата посочени 

в чертежите. Изкопите ще бъдат направени с багер, багер с хидравличен чук и ръчно. 

Изкопаните материали ще бъдат натоварени на транспорт и превозени. След направата на 
изкопа, същият следва да бъде приет от проектанта и консултанта, за да бъде разрешено 
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изпълнението на следващия вид работа. Проектанта приема изкопите за основи и 

разпорежда изпълнението на последващи дейности. 

- Условия за започване: Очертаване границите на изкопа. Разчистване на площите 
от несвойствени материали. 

- Зависими работи- Изпълнение на всички останали работи по изграждане на обекта 
(подложен бетон в основи) 

с) Кофражни работи: Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и 

очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и 

втвърдяване на бетонната смес. За целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна 
якост и коравина. Кофражът се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че 
готовия бетон да бъде с необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да 
имат огъвания и изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички 

сечения, линии и ъгли да бъдат прави, вертикални и точни. Максималните отклонения от 
проекта са: от отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/-10 мм. Кофражът се изпълнява 
така, че включително и при съединенията на плоскостите му и в цялата готова 
конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като ако е необходимо се поставят 
уплътнители. Плътността на кофража спрямо съседни бетонови повърхности трябва да е 
такава, че да се избегне образуването на прагове. Проверяват се позициите на детайлите, за 
да се предотвратят отклонения в размерите и местоположението. Вложките се закрепват 
или забиват, в зависимост от изискванията, на необходимите позиции преди полагане на 
бетона. Оформят се всички отвори и жлебове; В бетоновото покритие не трябва да останат 
метални части от каквито и да е закрепващи приспособления за кофража. Кофражът се 
обмазва, като видът обмазка следва ще бъде подбран за съответния вид кофраж. За цялата 
площ се използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по повърхността на 
кофража, отгоре надолу, последно по хоризонталните повърхности. Използва се 
минималното необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се избегне 
излишно събиране на отделни места. Обмазката не трябва да влиза в контакт с 
армировката. Кофражът се сваля без да се повреди, накърни или претовари конструкцията, 
и без да се повредят подпорите. Отговорността за безаварийното сваляне на всички части 

от кофража и подпорите, без да се накърни конструкцията, е изцяло на участника. 
Кофражът не се сваля преди бетонът да е достигнал необходимата минимална якост 
съгласно нормативната уредба. Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5мм. 

Плавните неравности, изразени като максимално допустимо отклонение от права линия 1 

м не трябва да са над 5 мм. Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат. Ръбовете се 
изглаждат с кант с ширина 30 мм. Отворите от връзките на кофража ще са еднакви, от 
подходящ вид, запълнени с подходящ разтвор по одобрен образец. Ръбовете се изглаждат с 
радиус 25 мм. При декофриране се изпълняват операции - снемане на стегите /дървени или 

метални/, срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, частично 
почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и изкърпване; смазване и 

почистване на платната; сортиране по вид и размери на материалите във вид готов за нова 
употреба. Контролът по изпълнението и приемането на направените кофражни работи се 
извършва от техническия ръководител и включва; входящ контрол на дървения материал, 
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кофражни платна и подпори (дървени и метални). Техническия ръководител контролира 
спазването на геометричните размери съобразно кофражните планове. Приемането на 
завършена конструкция на кофражните форми се документира с акт обр. 7 в съответствие с 
разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството и за удостоверяване на годността и за започване на армировъчните 
работи. 

d) Армировъчнн работи: Материалите, изделията и елементите, използвани при 

изпълнението на армировъчнн работи, трябва да съответстват на предписаните в проекта и 

да притежават сертификати. Армировката на стоманобетонните конструкции ще се 
изработва и монтира в пълно съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид 

армировъчна стомана с друг се разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва 
да се отрази в екзекутивния чертеж и Заповедната книга. Не се разрешава изпълнението на 
монтажни работи при температура, по-ниска от - 10 °С. Монтажът на армировката 
започва с разчитане на монтажния армировъчен план. Контролът по приемането и 

полагането на армировката в кофража се извършва от техническия ръководител и включва: 
- входящ контрол при доставяне на заготвените армировъчни изделия в съответствие с 
работния проект и външен оглед; отделните процеси по време на полагането, връзването и 

укрепването на армировката. Допустими отклонения. Проектното положение на 
армировката в кофражната форма трябва да се осигурява срещу преместване и да се 
проверява преди бетониране. Приемането на монтираната армировка се документира с акт 
обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. 

- Обхват на работите: Обхваща заготовка, доставка и монтаж на армировката в 
съответствие с одобрения проект. Заготовката ще се извърши в арматурен двор в 
съответствие със спецификацията и размерите от проекта. Доставката до обекта ще се 
извърши с товарни автомобили. Армирането на стоманобетонните елементи ще става при 

строго спазване на съответните чертежи. Няма да се извършва замяната на армировка от 
един вид с друг. Осигуряването на проектното бетоново покритие ще става посредством 

бетонови или РVС- подложки. Последните няма да пресичат пълната ширина на елемента. 
- Условия за започване: Изпълнение и приемане от консултанта на подложен бетон и 

предходни работи подлежащи на закриване и получаване на разрешение за изпълнение. 
- Зависими работи- Последващи работи съгласно проекта и ЛГ (направа на кофраж 

и/или полагане на бетон) 

е) Бетонови работи: Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси 

ще отговаря на изискванията на БДС ЕN 206-1. Производството  на бетоновата смес се 
осъществява в сертифицирани бетонови възли, не се допуска бъркане на бетоновата смес 
на място на обекта. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на строителната 
площадка. Не се допуска разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода. 
Ако на  строителната площадка се налага влагането на химически добавки, бетонът се 
размесва отново до равномерното им разпределение. Климатични условия. Изсипване, 
уплътняване (вибрирането) на положения бетон. След завършване на бетонирането се 
вземат мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия (съсъхване, бързо 
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изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) при високи температури чрез 
напръскване и поливане с вода. Декофрирането на бетона се извършва при достигане на 
предписаните в проекта условия. Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, 
при нормални условия на втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и относителна 
влажност на въздуха 60 %), се спазват минимални срокове за декофриране. За осигуряване 
на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона ще се спазват следните 
изисквания: 
- Положеният бетон се предпазва от замърсяване и повреди; 

- Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се 
допускат; 
- Бетонът се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други 

механични въздействия; 
- Веднага след полагането му бетонът се защитава от дъжд, от непосредствено слънчево 

въздействие и мраз; 
- Бетонът отлежава във влажна среда. 
- Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон се 
допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2. 

Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната армировка се 
приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

- Обхват на работите: Включва всички работи по доставката и полагането на бетон 

(включително подложен и изравнителен). Кофражът ще бъде така подреден и укрепен, че 
да не изтича циментов разтвор от бетона през всички фази на бетониране, и да осигури 

проектните геометрични размери на кофрирания елемент. Преди повторна употреба 
кофражът ще се почисти цялостно. Непосредствено преди бетониране всички форми на 
кофража ще бъдат напълно почистени и третирани с кофражно масло. Бетонът ще бъде 
приготвян в автоматичен бетонов център с тегловно дозиране на материалите, съгласно 
одобрените рецепти. Доставката на бетона до мястото на полагане ще се извършва с 
автобетоновози от ротационен тип. Бетонът ще бъде положен в рамките на 90 минути след 

прибавяне на водата към цимента и инертния материал. През горещо време или други 

условия ускоряващи свързването и втвърдяването на бетона, максималното разрешено 

време може да бъде намалено от Консултанта. Бетонът ще се полага на пластове. Всеки 

пласт ще бъде положен и вибриран преди изсипването на следващия, така че да се избегне 
напластяване / разслояване на материалите и изместване на армировката и кофража. За 
подаване на бетонната смес от бетоновоза до кофража ще се използва бетонпомпа. Когато 
се полага нов бетон върху втвърден, кофражът ще бъде доукрепен. Работната фуга ще бъде 
почистена от отпадъци, останки от инертен материал, циментово мляко и ще бъде измита. 
Новият бетон ще бъде излят върху влажна, но не мокра работна фуга. Конструктивни фуги 

ще се правят съгласно чертежите и инструкциите на консултанта. Уплътняването на бетона 
ще се извършва с иглени вибратори. Вибрирането ще се приложи в участъка на прясно 
положения бетон. Вибрирането ще се извършва по цялото протежение на положения пласт 
толкова дълго и с такава интензивност, че да се получи слягане на бетона без причиняване 
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на напластяване на сместа и изтичане на циментов разтвор. Вибрирането на бетона ще се 
изпълни ръчно в ъглите и местата недостъпни за вибраторите, за да се получи плътен 

бетон. Кофражът ще се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или 

увреждане. След свалянето същият ще се почисти от остатъци от бетон, пирони и други и 

ще се подреди за повторна употреба. Времето за декофриране ще се определи, съгласно 
проекта. 
- Условия за започване: Преди изпълнението на бетоновите работи на обекта, ще се 
направи изпитване на материалите за производство на бетона (едър добавъчен материал, 

пясък, вода, цимент). Ще се изготвят и изпитат рецепти за производството на 
необходимите класове бетон. Транспорт на бетонова смес. 

Текущия контрол по изпълнението на работите, влаганите материали и качеството 

на изпълнение на работите на обекта се извършва от: 
- техническият ръководител - следи за вида и количеството на доставените бетони, 

размерите на бетонираните елементи и укрепването на кофража, наличието на 
сертификати и декларации за съответствие за доставения бетон, контролира вземането на 
проби от доставения бетон и следи за резултатите от направените изпитвания. Води 

бетонов дневник за обекта. 
- лабораторни специалисти - извършват изпитвания на пробните тела от бетона; 
- ръководителя на обекта - цялата информация по изпълнението на бетоновите работи 

се докладва на него; 

- Материали- За изпълнението на кофража ще се използва ново поколение 
строителни кофражи, изключително лесни за сглобяване и разглобяване, ще се използват 
също и платна от хидрофобен шперплат и метални кофражни платна. При неправилна 
форма на кофрирання елемент ще се използват и кофражни дъски. Преди бетониране 
кофража ще се третира с кофражно масло. Класът на бетона ще бъде както е указано в 
чертежите и ще бъде произведен по утвърдената от консултанта рецепта за съответния 
клас бетон. За осигуряването на допълнителна защита от корозия на стоманата и 

конструкцията на стената, бетонът, който ще се влага в елементите ще отговаря още на 
определен клас по водонепропускливост и изисквания за мразоустойчивост. 
- Хидроизолация - обмазване с горещ битум: След декофриране на стената е 
необходимо всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с 
горещ битум. Битумът се нанася върху суха, обезпрашена и добре почистена бетонова 
основа. 
- Обхват на работите- Предотвратяване на контакта на бетонните повърхности с 
агресивните подпочвени води. Осигуряване на цялостна защита от деструктивното 
действие на водата, което в допълнение с различните химически вещества, използвани при 

поддръжка на пътищата, действа изключително агресивно на бетонните повърхности. 

Хидроизолацията обхваща подземните части на бетоновата стена, тъй като те в най-голяма 
степен е подложена на вредни въздействия.  
f) Обратен насип зад стена: - ще се изпълни частично с ръчно подреден камък и чакълесет 
материал. Чакълестия материал се полага на пластове с дебелина 20- 30 см, уплътнявани с 
виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 1800 кг/мЗ 
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и постигане на ъгъл на вътрешно триене q = 40. Максиманлия размер на камъните в пласта 
не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с 3-4 % наклон 

към подпорната стена, за да отвеждат водата към барбаканите. 
- Обхват на работите: Насипите ще бъдат изградени на последователни пластове по 
линиите и наклоните показани на чертежите или както нареди консултанта. Насипите ще 
бъдат изградени от материал и уплътнени, съгласно изискванията на проекта. 
- Условия за започване: Очертаване границите на насипа. 
- Технология на изпълнение: - Подготовка за направа на насипите: Където повърхността, 
върху която ще се изгражда насипа, съдържа дупки, канавки и др. такива пропадания, те 
ще бъдат обратно засипани с подходящ материал, имащ същите характеристики и 

носимоспособност както на заобикалящия материал. При наклон на терена, върху който ще 
се изгражда насипа, по-голям от 1:5 същият се изрязва на хоризонтални стъпала, както е 
показано на чертежите. 
- типов напречен профил в насип. Където новият насип ще покрие стар или съществуващ 

насип от едната или двете страни или където стария или съществуващ насип трябва да 
бъде уширен от едната или двете страни, страничните откоси на стария или съществуващ 

насип се изрязват на хоризонтални стъпала, както е показано на чертежа за типов напречен 

профил в насип. Когато повърхнината, от която ще се изгражда, съдържа неподходящи 

почви, същите ще бъдат изкопани до границите, които нареди консултанта, и отстранени. 

Изкопите ще бъдат обратно засипани с материал, одобрен от консултанта и уплътнен 

съгласно проекта. Повърхността, от която започва изглаждането на насипа се уплътнява, 
съгласно изискванията на проекта. 
- Последователност на изпълнение. Насипите ще бъдат изградени на последователни 

пластове по линиите и наклоните показани на чертежите. Всеки пласт ще бъде уплътнен 

посредством вибрационни валяци. Уплътняването ще започне от ръба на насипа и ще 
продължи към центъра, застъпвайки се на последователни преминавания. При наклонени 

сечения, валирането започва от по-ниската страна и продължава към по-високата страна. 
Цялата повърхност на пласта ще бъде равномерно уплътнена до плътност, съгласно 
проекта. Изпитване на готовия пласт, съгласно проекта. Получаване на разрешение от 
консултанта за изграждане на следващия пласт. Изпълнение на следващите пластове в 
описаната последователност до достигане на проектните коти на насипа. Ръководителят на 
обекта и техническият ръководител, планират изпълнението на работите. Техническият 
ръководител - визуално определя вида на почвата, следи за дебелините на пластовете и 

геометричните елементи на насипа. Ръководителя на обекта - цялата информация по 
изпълнението на насипите му се докладва. 
g) Монтаж на барбакани: Изпълнява ce PVC тръби съгласно проекта в хода на 
изпълнението на кофражните и армировъчните работи и преди полагането на бетона. 
Тръбите се укрепват надеждно, така че да не бъдат разместени при полагането и 

вибрирането на бетона. Поставят се от ВиК монтажници. 

h) Ръчно нареден камък зад стената: Изпълнява се от работници, с подходящ ломен камък 
- предписан в проекта. 
- Обхват на работите - Материалът ломен камък се доставя с автосамосвали и се разтоварва 
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на мястото на полагане, разстила се равномерно от работници. Багер подава камъка към 

мястото за нареждане. 
- Условия за започване- Да са изпълнени и приети работите по хидроизолацията. Да е 
одобрен материала за изпълнение. 
- Зависими работи- Изпълнение на обратен насип. 

i) Разваляне и възстановяване асфалтова настилка. Асфалтобетоновите покривки се 
изрязват предварително с фреза (диамантена) и получения материал се депонира отделно с 
цел повторното му използване. Участъкът, който ще бъде асфалтиран трябва да има 
напречен и надлъжен профил, и наклони съгласно Проекта.  
Полагане на асфалтови пластове при следните изисквания- Участникът е описал 
изискванията, които ще се спазват във връзка с: 

- Вземане на проби и изпитване 
- Ограничения от атмосферни условия 
- Необходимо оборудване 
- Транспортиране на асфалтовите смеси 

- Полагане 
- Уплътняване 

j) Направа тротоар 

- Обхват на работите-Тротоарите се изпълняват съгласно разработените в проекта детайли. 

- Условия за започване- Стената да е завършена. 

- Персонал-работници настилки 

- Материали- бетонови плочи, тротоарни плочи 

- Технология на изпълнение- Тротоарните плочи ще се нареждат върху подложен пласт от 
пясък с дебелина по проекта. Нареждането ще се извършва в редове, започвайки от 
бордюра като се съблюдават равността, праволинейността и правилната връзка на 
фугите.При нареждането на плочите между тях ще се оставят фуги с ширина 5мм, които се 
запълват с цименто-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4.5м ще се оставят и 

напречни разширителни фуги с ширина 15мм. 

Е.Разпределение на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа: 

а) Ръководител на строежа: Ръководител на екипа: ще отговаря за цялотстното 
изграждане на обекта и осъществява оперативното, техническо и административно 
ръководство в съответствие с одобрените проектни решения, нормативните документи и 

изискванията на Възложителя. Той ще контролира разработването и изпълнението на 
работните графици и плановете за качество, ще осъществява връзките с представители на 
Възложителя, проектантите и строителния надзор и ще съдейства за своевременно 

решаване на евентуално възникнали нерешени въпроси в проектите, проблеми при 

изпълнението и др., Ръководителя на екипа ще следи за своевременно изготвяне и 

окомплектоване на техническата документация в съответствие с изискванията на 
Възложителя и нормативните документи и ще координира цялостния строителен процес. 
Ръководителя на екипа ще отговаря за правилното и равномерно разпределение на 
материалните и трудовите ресурси (работници) в процеса на изпълнение на обекта с цел 
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качественото и навременно изпълнение на СМР. 

b) Технически ръководител - изпълнява указанията и разпорежданията дадени от 
Главния ръководител на строежа. Дава указания и разпореждания на целия персонал. 

Пряко следи дейностите изпълнявани от работниците, изпълнението на строително-

монтажните работи и съответствието на изпълнението им с проекта. Следи за количествата 
на изпълнените СМР, заявките и доставките на материалите, както и за готовността и 

изправността на строителната механизация. Подготвя отчети и наряди за изпълнените 
видове и количества работи. Координира дейностите на работниците и следи за 
изпълнението на предвидените по линеен график срокове. Подпомага Главния 
ръководител на обекта в подготовката на доклади. Техническият ръководител отговаря за 
технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР; ритмично 
разпределение на работниците, строителната механизация и транспортната техника; 
координира пряко работата на работните екипи; приема от тях заявки на материали и 

отчита ежедневните наряди за извършената работа.  
с) Координатор по здравословни и безопасни условия на труд: - изпълнява всички 

задължения за заеманата длъжност. Изготвя оценка на риска. Отговаря за спазването на 
всички нормативни изисквания, както и за всички изисквания посочени в Наредба № 2 от 
2004 г. за минималните изисквания за безопасност и здравословни условия на труд. Той ще 
отговаря за спазването и изпълнението на Плана за безопасност и здраве. Координаторът 
по ЗБУТ на обекта провежда първоначалните, ежедневните и извънредни инструктажи по 

безопасност и здраве. Следи за спазването на изискванията за работно облекло и лични 

предпазни средства, условията на труд и безопасно изпълнение на СМР. 

d) Експерт (отговорник) контрол на качеството- Техническо лице преминало 

съответното обучение и притежаващо съответните сертификати за изпълнение на 
дейностите по ЗБУТ. Координаторът по безопасност и здраве разработва инструкциите за 
безопасност и здраве и контролира прилагането им, провежда предвидените по закон 

инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната 
документация, уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии. 

Координаторът отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа, 
противопожарна охрана и опазване на околната среда, когато има сериозна или 

непосредствена опасност за здравето или живота или когато има условия при което се 
изисква спиране на работа, изпълнява предписанията на контролните органи на ЗБУТ. 

Координаторът по безопасност и здраве осъществява дейността си в пряко взаимодействие 
с техническия ръководител, като го уведомява своевременно за всички констатации или 

нередности свързани с безопасността на труда и му съдейства за тяхното отстраняване. 
Координаторът по безопасност и здраве следи и за: - Работниците да бъдат на трудов 
договор; Да имат застраховка трудова злополука; Да са инструктирани и обучени по 
БХТПО; Да са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност 
при авария на строителната площадка; Да са снабдени и да ползват съответно изискващите 
се: специализирано работно облекло; обувки и лични предпазни средства; -Да нямат 
противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;Да са в 
трезво състояние по време на работа и лица, навършили 60 години да не се допускат до 
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работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани. 

е) Работници: 

Кофражист- отговаря за направата на всички кофражни работи. Следи за 
изработката на кофража точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да бъде 
с необходимите размери. Прави кофражните повърхности без огъвания и изкривявания 
(освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли да бъдат 
прави, вертикални и точни. Изпълнява кофража така, че включително и при съединенията 
на плоскостите му и в цялата готова конструкция, да не се получи изтичане на разтвор. 

Проверява позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в размерите и 

местоположението. 

Арматурист - Отговаря за монтажа на арматурата. Дейностите обхващат 
заготовка, доставка и монтаж на армировката в съответствие с одобрения проект. 
Заготовката ще се извърши в арматурен двор в съответствие със спецификацията и 

размерите от проекта. Доставката до обекта ще се извърши с товарни автомобили. 

Армирането на стоманобетонните елементи ще става при строго спазване на съответните 
чертежи. Арматуристите спазват стриктно показаните в проекта решения. При проблеми 

или несъответствие с доставените заготовки сигнализират на техническия ръководител. 

Монтажист ВиК- Отговаря за направата на барбаканите. Изпълнява стриктно 
предписанията на проекта. При невъзможност на изпълнение на дадена дейност 
сигнализира на техн. Ръководител. 

Работник настилки- Отговаря за направата на тротоарните настилки и асфалтовата 
настилка. Следи стриктно изискванията заложени в проекта. Работи в синхрон с 
асфалтополагащата машина и др. 

Общ работник - Отговаря за полагането на бетоновите смеси, помага при необходимост 
на друго звено. Почиства строителната площадка след приключване на строителството.  

f) Машинисти: 

Багерист- Отговаря за направата на изкопи. Внимава за подземни комуникации. 

Изпълнява стриктно проектните решения. 
Шофьор- Превозва изкопните земни маси. Работи в синхрон с багеристите. Спазва всички 

правила за движение на пътя. При евентуална повреда на превозното средство сигнализира 
незабавно на техническия ръководител. 

Други- Отговарят за направата на възложените им задачи. Спазват задължителната 
технология за изпълнението на вида работа. Работят в синхрон с останалите машинисти. 

Целият персонал е длъжен да идва Изпълнява нарежданията на Техническия Ръководител. 
Изпълнява стриктно предписанията в проекта. 
Работниците и машинистите са длъжни: - Да са инструктирани и обучени по БХТПО; Да са 
запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при авария на 
строителната площадка; Да са снабдени и да ползват съответно изискващите се: 
специализирано работно облекло; обувки и лични предпазни средства; Да нямат 
противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им възлага; Да са в трезво 
състояние по време на работа и лица, навършили 60 години да не се допускат до работа на 
височина, за която се изисква ползването на предпазни колани.; Да притежават шофьорска 
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книжка /категория/ за съответната машина. При непредвидено отнемане да сигнализира 
незабавно на Техническия ръководител или на Ръководителя на проекта! 

• Механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работа на екипа от експерти. 

Начини на взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на 
поръчката, с които да се гарантира качествено изпълнение на строителството. Да се 
предостави на Възложителя възможност да извършват постоянен контрол по изпълнението 
на работите на обекта. Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи 

- съгласно Наредба № 3 - за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Ще бъдат документирани всички скрити работи и ще се осъществява текущ контрол в 
съответствие с НСИОССП. Изготвяне на екзекутивни чертежи и таблици на проектните и 

изпълнените изкопи. Изпълнението на всеки следващ вид работа ще започва само след 

като предхождащите видове работи са изпитани и приети от Консултанта по съответния 
ред. СМР ще бъдат изпълнени съгласно техническите и технологични изисквания за вида 
работи, залегнали в Техническата спецификация за обекта и др. 

• Начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния 
процес. Основните преки участници в строителния процес са Възложител, Строителен 

надзор, Проектант и Изпълнител. Косвени участници са доставчиците на материали и 

услуги. Деловата комуникация, координацията и сътрудничеството между 
заинтересованите страни при изпълнението на проекта е от съществено значение за 
качественото и срочно изпълнение на поръчката. Участникът предлага начини за 
кореспонденция, част от които са:- водене на делова писмена кореспонденция, завеждане в 
деловодна книга на всички входящи и изходящи писма; При изпращане на писма чрез 
куриерска услуга и/или електронна поща, писмата се подписват от изготвилият ги 

служител. На получателя се изпраща писмо подписано от управителя или 

представляващият дружеството, със заведен изходящ номер от деловодната книга на 
дружеството; Комуникацията с възложителя, проектанта и надзора ще се осъществява в 
писмен вид, на български език и се извършва чрез: връчване лично срещу подпис и/или по 
електронен път (по електронна поща) - на посочения от Възложителя email адрес - email 

адрес на изпълнителя и/или; и др.  

F.Подход за доставка на материалите и входящ контрол. Рискове свързани с 

качеството на изпълнението /дефинирани от Възложителя/  

к) Изисквания към материалите. -Бетон С 30/37 и С 12/15 - съгласно БДС ЕИ 

206:2013+А1:2016/NА:2017 или еквивалент; 
- Армировъчна стомана В500В съгласно: БДС ЕИ 10080:2005 Стомани за армиране на 
бетон. Заваряема армировъчна стомана Общи положения: БДС 9252:2007-стомана за 
армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана; 
Влаганите материали ще притежават сертификат за производствен контрол съгласно 
Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителите 
продукти в строежите в Република България.  
Защита па собствеността: участникът ще отговаря за опазването и охраната на 
собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната 
площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му. 
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С цел по-качествено изпълнение на стената ще се използват добавки към бетоновата смес. 
Пластификаторите, известни още като добавки за намаляване на водното съдържание, се 
прибавят към сместа с цел да се постигне определена обработваемост (консистенция), при 

намалено водоциментно отношение. 
G. Подход за доставка на материалите и входящ контрол  

След сключване на договора, преди подписване на протокола за откриване на 
стр.площадка, материалите/оборудването ще се предоставят за оглед и становище от 
страна на проектант/стр.надзор и възложител. По този начин ще се предотврати евентуална 
забава в стартирането при неодобрение от страна на посочените лица. Специалистът по 
качество следи за провеждането на входящ контрол и съответствие на влаганите материали 

с техническите спецификации. 

• Предварително изготвяне на график на доставките съобразно общия времеви график 
с оглед стиковане на първоначалните доставки с очакваната датата на откриване на 
строителната площадка; Предоставяне и съгласуване на графика със снабдителния отдел и 

ръководния екип. 

• Основните строителни материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на 
поръчката ще бъдат договорени с предварително одобрен доставчик преди стартирането на 
поръчката. 
• Предварително ще се проучат алтернативни доставчици съгласно фирмените 
процедури на интегрираната система за управление на качеството в дружеството. 

• Ще се проучат възможности за ползване на местни или близко разположени 

доставчици на одобрени материали. 

• Предоставяне и съгласуване на графика на доставки до знанието на 
доставчиците/контрагентите. 
• По време на реално изпълнение, ще се поддържа постоянен контакт с доставчика и 

проследяване дали изпълнението на поръчката се движи съгласно заложените времеви 

рамки.  

• Инструктиране на техническия ръководител за своевременно (предварително) 

подаване на заявки с посочване на количество и вид от необходимия материал. 

• Техническият ръководител и контрольора по качество ще извършат проверка за 
наличност и съответствие на материалите преди първоначалната експедиция до обекта. 
• При възникнали проблеми се предвиждат мерки за минимизиране на забавянията 
• Активиране на доставки от алтернативни /предварително избрани/ източници и/или 

от материалния резерв в основната складова база на дружеството. 

• Активиране на териториално по-близко разположени доставчици с цел спестяване 
на време за транспорт; 
• Използване на куриерски услуги за доставка в следващия ден; 

• Финансово стимулиране на доставчиците /чрез авансово плащане, отказ от 
търговски отстъпки и др./ с цел предсрочно изпълнение на подадените към тях заявки .  

• Увеличаване на интензитета на извършване на доставки до основната и 

приобектовата складова база. 
Мерки за мониторинг 
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• Ръководител проект следи дали е подадена заявка за съответните количества и 

видове доставки и съпоставя постъпилата информация с графика на доставките.; Прави 

предварително допитване до доставчика за готовността му за експедиция преди започване 
на изпълнението; 

• Той изисква и проверява информацията за доставените материали съгласно 

одобрения график. Следи за складови наличности в основаната складова база и за 
количествата и видовете в приобектовата такава. 

• Техническият ръководител прави предварителна проверка за доставените на обекта 
материали преди деня на започване респ. преди тяхното влагане респ. проверява 
готовността на доставчика за уговорената доставка. 

• Специалистът прави проверка на предварително изисканите от доставчика 
документи за качество за да не се допусне доставка на несъответстващ продукт; 

Мерки за контрол върху изпълнението на предложените мерки 

• Ръководител проект изисква от общата администрация информация относно 
извършените доставки-дали има избран/ одобрен доставчик, има ли подготвен 

алтернативен такъв, дали заявки са своевременно платени, дали има организиран 

транспорт съгласно утвърден график и т.н 

• Той проверява дали подадените от Техническия ръководител заявки относно 
пълнота, точност и правилен адресат, като ги съпоставя с необходимите такива съгласно 

проект и организация на изпълнение; 

• Изисква информация за складови наличности и необходимото време за доставка до 
обект преди започването на изпълнение; 

Н. Рискове свързани с качеството на изпълнението/дефинирани от Възложителя/ 
Тези рискове могат да настъпят по вина на Изпълнителя, когато се влагат некачествени 

материали и/или не се установи своевременно дефекти в доставените материали, 

оборудване, артикули и др. Изпълнителят също така е длъжен да се придържа към 

предписаната технология и правилата на добрата строителна практика за изпълнение на 
видовете СМР, както и да изпълни точно и пълно инвестиционния проект и изискванията 
на Възложителя. С оглед внедрената и поддържана в дружеството Интегрирана система за 
управление на качеството, опитния и квалифициран персонал - експертен и изпълнителски, 

двустепенния входящ контрол на материалите, както и дългогодишния опит на 
използваните от дружеството доставчици и партньори вероятността този тип риск да 
настъпи е общо средна, последиците са опасни а степента на влияние е общо средна при 

което общата оценка на типа риск е интензивна, тъй като въпреки опасните последици, 

този вид рискове се поддават на своевременно управление и противодействие. За всяка 
отделна проявена форма на рисковото събитие, е извършена и отделна комплексна оценка. 
Участникът е представил стратегия за управление на следните рискови събития: - Влагане 
в строителството на материали; Увреждане на складирани материали/изделия, техническо 
оборудване и конструкции по вина на изпълнителя; Неспазване инструкциите за влагане 
/използване на материали, конструкции и/или изделия; Неспазване на предписаната 
технологична последователност на изпълнение на СМР; Допускане па изпълнение на СМР 

при неподходящи метеорологични условия, Влияещи на качеството на изпълнение и 
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Некачествено изпълнение на СМР. За всяко от посочените рискови събития участникът е 
изложил предвидените: Мерки за недопускане, за минимизиране/елиминиране при 

настъпване; Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 
договора и Мерки за контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

N. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

СМР, включително за местата със специфични рискове: Осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно спецификата на 
провежданата дейност и изискванията на техническото, технологичното и социалното 
развитие с цел защитата на живота, здравето и работоспособността на работещите лица. 
Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд изисква вземане на мерки, 

част от които са: предотвратяване на риска за живота и здравето; оценка на риска, който не 
може да бъде предотвратен; борба с риска при източника на възникването му; и др.: Ще се 
спазва приложимото законодателство. 

O. Комуникационни и отчетни процедури: за качественото изпълнение на поръчката 
ще се изготвят и представят на Възложителя периодични доклади за текущо изпълнение на 
договора и окончателен доклад при приключване на изпълнението. Докладите ще 
съдържат следната информация: - Техническа част - обяснителна записка и чертежи (при 

необходимост); Списък на приетите изменения - списък с измененията в обхвата на 
работите, които са били съгласувани между страните до този момент, с тяхното влияние 
върху крайната цена и срока за изпълнение на проекта; Контрол на бюджета - информация 
за изразходваните / вложените средства до момента, сравнена с одобрения план на 
паричните потоци; Напредък/прогрес на работите; Въпроси свързани с институциите, 
контролиращи проекта; бъдещи работи; 

- Необходима информация - списък с въпроси, по които Възложителя трябва да предостави 

допълнителни информация, да даде одобрение или да.предприеме действия, за да не се 
спира работата на Изпълнителя. 
- Актове по Наредба 3 от 3 1.07. 2003 г.Заповеди отразени в заповедната книга. Начините 
на комуникация ще се осъществяват съгласно концепцията за организация на персонала за 
изпълнение на поръчката. 

А. Мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и 

осигуряване на качеството на извършените дейности:  

- Мярка 1 - Преглед на документацията; 
- Мярка 2 - Подготовка на План за контрол на качеството; 

- Мярка 3 - Осъществяване па цялостен контрол на качеството през периода на договора; 
- Мярка 4 - Следене за наличие на несъответствия по време на изпълнение на СМР на 
обекта; 
- Мярка 5 - Контрол на оборудването; 

Б. Мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията на местното население 
- Мярка 1- Негативни въздействия от социален характер във връзка със - замърсяване на 
околната среда, в това число територията на строителната площадка, включитело: -Вредни 

газове; Прах; Шум и вибрации; Растителност, почва, строителни отпадъци; Отрицателно 
въздействие върху ландшафта и животинския свят; 
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- Негативни въздействия от социален характер във връзка със замърсяване на въздуха; 
- Негативни въздействия от социален характер в достъп до комунални услуги - вода, 
електро, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране; 
- Негативни въздействия от социален характер в питейно - битово водоснабдяване в 
следствие на СМР и аварии 

- негативни въздействия от социален характер при възникване на пожар на строителната 
площадка; 
- Негативни въздействия от социален характер, предизвикани от евентуално замърсяване 
на строителната площадка вследствие на СМР. 

С. Действията при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената 
поръчка. 
D. Действия и контрол върху строителни машини и оборудване. Реакция при 

отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по 

заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). 
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

В процеса на изпълнение на строителните и монтажните работи ще бъдат съставени 

всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

След окончателното завършване на подобектите, се инициира подготовката за назначаване 
на комисия за подписване на Констативен Акт обр. 15, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 

г. 

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 обявените от възложителя условия. 

Съгласно изискванията на възложителя, като част от техническото си предложение, 
всеки участник следва да представи подход и програма за изпълнение на поръчката, които 
следва да представят предвижданията на участника за организация за изпълнение, 
дейности и ресурси, включително: описание на дейностите в тяхната последователност и 

технология за изпълнение; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост, 
в това число механизацията, която ще се използва при всеки отделен вид строителни 

работи; ресурсната обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за 
изпълнението на всеки отделен вид строителни работи, включително описание на 
разпределението на задачите и отговорностите; линеен график за изпълнение на 
строителния обект (изисквания към линейния график: - В графикът трябва да са описани и 

визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове и количества работи по 
количествената сметка /КС/ за обекта. Графикът следва да представя строителната 
програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с 
технологичната последователност на строителните процеси). Линейният график за 
изпълнение на строителния обект трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията. Организацията за изпълнение на строителния обект и 

линейния календарен график следва да обосновават срока за изпълнение на строителството 
на обекта съгласно клаузите на проекта на договор, като възложителят изрично е посочил, 

че участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата процедура по 

възлагане на обществената поръчка, ако в предвижданията му за организация и изпълнение 
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на строителния обект: не е попълнен който и да е елемент от изброените по-горе или някое 
от посочените обстоятелства не е в сила: 

 декомпозирането на отделни действия/задачи отразява коректно начина на 
изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за всички 

видове строителни работи по количествената сметка на строителния обект съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение, 
като предвижданията са приложими за конкретния строеж предвид неговите 
характеристики и особености; предвижданията за организация и изпълнение 
покриват всички аспекти на извършваните дейности съгласно техническите 
спецификации;  

 на база на предложените материали, технологии за изпълнение и/или методи и 

техники на работа е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията 
на възложителя;  

 предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи от 
количествената сметка на строителния обект, тяхната технологичната 
последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване между 
отделните видове работи, като при определянето на периодите на изпълнение на 
всеки вид строителни работи и тяхната последователност на изпълнение участникът 
е отчел както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и 

организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости 

между работите на конкретния обект; 
 изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото 

техническо оборудване и разпределението му по всички видове строителни работи е 
представено, като e в сила всяко от следните: предвиденото оборудване като вид 

дава възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на 
поръчката, по правилната технология с качество съгласно изискванията на 
възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като 
количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на 
съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на 
строителството; 

 изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно 

обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ 

ръководни и технически лица и работници) и e представено разпределението на 
задачите и отговорностите, като е в сила всяко от следните: участникът е предвидил 
да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка 
от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология 
на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството; предвидените човешки ресурси са достатъчни за 
изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната 
технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с 
очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се 
явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството;  

 налице е пълно съответствие и липса на съществени противоречия между отделните 
части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – 

описателен документ, представящ организацията и изпълнението на строителните 
работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, 
диаграма на механизацията. 
При преглед на представените от участника подход и програма за изпълнение на 
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поръчката, ведно с приложените план-график за изпълнение на поръчката, диаграма на 
работната ръка и диаграма на механизацията, комисията установи непълноти и 

несъответствия при представяне на предвижданията за периодите на изпълнение на 
дейностите по поръчката и технологията за изпълнение на поръчката, както следва: 

Участникът е представил линеен график за времетраенето на всички видове работи 

от количествената сметка, но същият не е съобразен с технологичната последователност на 
строителните процеси, съгласно действащите технически норми и стандарти и правилната 
технология за изпълнение. 

1. За позиция № 1 от Количествената сметка - „Изкоп скални почви за откриване на 
основи до заден ръб стена“, участникът е посочил, че ще я изпълни за 3 дни /от 1-ви 

до 3-ти ден/ с един багер с хидрочук, за който са предвидени 116,8 машиносмени. 

Едновременно с това за същият багер на 2-ри и 3-ти ден е предвидено да изпълни 

още 68,4 машиносмени за поз. №2 от количествената сметка „Изкоп скални почви 

за откриване на основи зад заден ръб стена“. На 4-тия ден същият багер е 
предвидено да изпълни 11 машиносмени за позиция № 3 от количествената сметка 
„Изкоп скални почви за основи“. 

Видно от гореизложеното по отношение на изкопните работи в скални почви е 
предвидено използването на багер-хидрочук /поз. 1,2 и 3/ от количествената сметка, който 
трябва да  изкопае общо 1354м3 за първите 4 дни. За това са предвидени общо  196.2 бр. 

мсм. т.е. средно по 49 бр.мсм на ден. В описателната част на Подхода и програмата за 
изпълнение на поръчката участникът е представил техническата и ресурсната си 

обезпеченост, като е предвиден един багер – хидрочук, в линейния график също е посочен 

1 брой багер – хидрочук, който на ден следва да изпълни средно по 49 машиносмени, като 
вземем предвид, че продължителността на една машиносмяна е 8 часа, то предвиждането е 
този багер да работи средно по 392 часа на ден, което е очевидно невъзможно. Посоченото 

предвиждане е невъзможно за изпълнение дори да се приеме, че ще бъдат ангажирани 

повече багери, тъй като общата дължина на стената е 20м. и няма физическа и техническа 
възможност да се разположат  необходимия брой багери /49 или дори 24 при двусменен 

режим/, които да копаят едновременно.  

2. За позиция № 20 от количествената сметка - „Отстраняване на хумусен пласт и 

връщането му след изграждане на стената“ участникът предвижда отстраняването и 

връщането на хумусната почва да се изпълнява от един работник от втория до 
деветнадесетия ден непрекъснато, като всеки един ден ще се изпълняват по 8м3. 

Това е технологично неправилно, тъй като правилната технология предполага 
хумусния пласт да се отстрани при започването на строителството, да се депонира в 
близост до обекта и да се върне обратно при завършването му.  
Освен, че е технологично неправилно, това предвиждане противоречи на 

предвижданията на участника в останалите части на офертата му, а именно: - Въпреки, че в 
описателната част на своят подход и програма за изпълнение на поръчката, участникът 
препраща към линейния график, като сочи, че в него е „онагледена технологичната 

последователност на изпълнение на видовете и количествата работи и дейности“, 

предвижданията на участника в описателната част по отношение на горецитираната 
дейност не кореспондират с онагледеното в линейния график. При описание на начина на 
изпълнение на дейност „Уплътняване“, участникът предвижда – „Отнетия хумус в 

началото на строителството се депонира от едната страна на изкопа. След 

приключване на строителството се използва за рекултивация на засегнатите терени.“ 

т.е. дейността ще се изпълнява в началото на строителството и след приключване на 
строителството, а както бе посочено по-горе съгласно графика дейността се изпълнява 
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непрекъснато от втория до предпоследния ден от изпълнението на поръчката. 
Предвижданията в графика противоречат и на предвидените мерки за намаляване 
отрицателното въздействие върху ландшафта, разписани от участника, където участникът 
отново предвижда отстраняване и складиране на хумусния слой и използване отново при 

озеленителни работи. 

3. За позиция № 8 от КС – „Направа и разваляне на кофраж  за стени“ е предвидено да 
се изпълни на 8-ми и 9-ти ден, а за позиция №11 „Оставащ кофраж“ е предвидено 
изпълнение на 5-ти и 6-ти ден, което е технологично невъзможно. 

4. Позиция № 16 от количествената сметка - „Заготовка и монтаж на армировка от 
стомана В500В“ е предвидено да приключи на 11-ти ден, а полагането на бетона в 
стени /253м3/ е предвидено да приключи един ден по-рано - на 10-ти ден, което би 

следвало да е в обратен ред, а именно – първо да се изпълни армировката, после да 
се полага бетона. 

5. Съгласно линейния график Доставката и полагането на първи и втори битумен 

разлив ще се изпълнят на 17-ти и 18-ти ден, полагането на неплътен асфалт за долен 

пласт на 19-ти ден, а  полагането на плътен асфалт за горен пласт на 20-ти ден. 

Правилната технология предполага първо да се положи първи битумен разлив, да се 
положи  неплътен асфалт за долен пласт, след това втори битумен разлив и 

полагането на плътен асфалт за горен пласт. 
Гореизложеното обуславя извод за нередовност на офертата и извод, че участникът 

не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия, както и че 
не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото 
предложение се препятства възможността за допускане на офертата и оценката й по 

техническият показател за оценка. 
 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 
методика за оценка. 

 

2.4. "КАЛВЪРТ" 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 техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  

подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 
участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси (под формата на описателен 

документ и приложения, включващи: Линеен график; Диаграма на работната ръка; и 

Диаграма на механизацията); и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 
заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3. 

Оферта по същество: 
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Срок за изпълнение на поръчката: 35 /словом: тридесет и пет/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

/протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 

ниво съгласно приложения № №  2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството/. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

Приложени са подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени 

предвижданията на участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси, както 
следва: 

• Организация на изпълнение: 
Предмет на поръчката: - Представено е описание на предвижданите за изпълнение 
дейности, съгласно одобрения проект. 

1. Етапна последователност: 
• Етап - подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, включва 

следните действия: 
 Документална подготовка на строителната площадка: ще се извършат всички 

необходими дейности и стъпки свързани с актовете и протоколите съгласно Наредба № 3 

от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 

регламентирани за започване на обекта, както следва: - Разрешение за строеж; Заверка на 
заповедната книга; Протокол обр.2 А. 

-  Съгласувано с органите на Държавна агенция „Гражданска защита” и   Национална 
служба "Пожарна и аварийна безопасност" ще се предложат за утвърждаване: - 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. 
- Изготвяне и съгласуване на проекта за Временна организация на движението, за 
осигуряване движението на транспортния поток 

• Подготовка за изпълнение на строителството - преди започване на 

работа ще бъде направена необходимата предварителна подготовка, която ще 
обхване: - Представени са предвижданията по отношение на: 
-Устройване на временна строителна база. 
- Временна организацията на движението по време на строителството 

- Разчистване на строителната площадка 
- Ограждане и сигнализиране на работните участъци 

- Уточняване местоположението на подземните инфраструктури 

- Получаване на разрешение от Строителния надзор 
- Уведомяване на експлоатационните дружества 
- Доставка на материали 

• Етап - изпълнение на СМР 
- При строителството на обекта ще се спазват още следните изисквания: 
- Методите за изпълнение на СМР, включително състава на механизираните звена и 

помощното оборудване, ще се избират така, че да спомогнат за повишаване на 
ефективността на строителните работи и за намаляване на отрицателните въздействия 
върху околната среда и живеещите в непосредствена близост до строежа. 
- Строителните работи ще се извършват при подходящи метеорологични условия. 
- СМР ще се изпълняват така, че във всеки един момент от строителството на обекта 
да е осигурено отводняването на строителната площадка с цел запазване на изпълнените 
работи и минимизиране въздействието на повърхностния воден оток върху прилежащите 
терени. 
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- При изпълнението на СМР участникът се стреми да не се нарушава достъпа до 
имотите в близост до обекта. 
- Местата за депониране на неподходящи почви и/или излишни земни и скални маси 

ще се избират така, че да са визуално ненатрапчиви и където риска от почвена ерозия, 
движение на земните маси и влошаване качеството на водите е минимален. Те ще се 
съгласуват с Възложителя. 
- При необходимост от спиране на строителството ще се извърши обезопасяване на 
обекта и осигуряване на нормална проходимост и достъп до прилежащите терени и сгради. 

Етапа на изпълнение на СМР приключва с изпълнението на всички СМР, предвидени в 
одобрения проект. 

• Етап завършване на строителството и издаване разрешение за ползване: 
Дейностите за въвеждането в експлоатация включват представяне на строителната 
документация за процеса на строителството и екзекутивната документация, съгласно 

изискванията на ЗУТ; Организацията за въвеждането на обекта в експлоатация ще се 
развива и действа в основната си част в процеса на строителството. Участникът ще 
осигури изпитването на елементи, като се създаде готовност за въвеждането им в редовна 
експлоатация непосредствено след завършването им. След завършване изпълнението на 
строителството до степен на съществено завършване, ще се изготви екзекутивна 
документация (съгласно изискванията на ЗУТ), отразяваща несъществените отклонения от 
съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако има такива. При съществено 

завършване на СМР от страна на участника и изпълнение всички други задължения 
съгласно Договора, ще се уведоми писмено Възложителя и Строителния надзор за 
готовността да се предаде Строежа на Възложителя. След получаване на уведомлението 
Възложителят ще назначи комисия, която ще се събере на обекта и ще установи качеството 

на извършените работи и готовността за приемането на обекта. Комисията ще се състави 

Констативен акт. 15 съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл.176, 

ал.1 от ЗУТ за установяване на годността за Строежа, с който той ще се предаде от 
Изпълнителя на Възложителя. 

• Етап на гаранционно поддържане на обекта: Гаранционните срокове за 
обекта са съобразно действащата Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и съоръжения и строителни обекти, 

Техническото предложение от Офертата на участника и Договора. В случай, че възникнат 
дефекти в срока по съответните Гаранционни срокове Възложителя ще уведоми 

Изпълнителя за това. Изпълнителят и Възложителят съставят Констативен протокол за 
възникналите дефекти. В Протокола се определя срок за отстраняване на дефектите. 
Изпълнителят ще отстрани за своя сметка констатираните дефекти в срока от 
Констативния протокол. 

 За създаване на организацията ще се разработят инструкции за: 
- безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и 

местата за работа; 
- пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически 

уреди; 

- осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време; 
 Пожарните табла ще се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно 

спецификата на строителната площадка. Ще се осигури непрекъснат достъп 

до тях. Участникът е определил правила които ще спазват във връзка с 
пожарнабезопасност. Аварийно положение. 

• Видове дейности и тяхната последователност-  отразени в Линеен график. 
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Приложени са диаграми на работната ръка и механизация. 
 Описание на видовете работа по дни – Участникът е направил описание на 

предвидените дейности за всеки ден от изпълнението, което описание е в 
съответствие с приложения линеен график.  

• Описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, 

декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, 

включително организация и технология на изпълнение на строителството, 

предмет на обществената поръчка: 

Подготовка на строителната площадка: 

• Обхват на работите: Включва разчистване на работните участъци - премахването на 
всички препятствия, които могат да засегнат изпълнението. При наличие на дървесни 

видове в зоната на строителството, разчистването и изкореняването ще се състои в 
премахване на дървета, храсти или растителност, както и на други нежелателни 

материали. Натоварване с багер или товарачна машина на самосвал, превоз до 
определеното депо и депониране. Отсичането на дървета ще се извършва само след 

одобрението на местните власти. Клоните и шумата ще се премахват, извън площадката, а 
добития дървен материал, който може да се използва остава собственост на възложителя. 
Този материал ще да бъде нарязан на подходящи дължини, складиран измерен и предаден 

на възложителя. В обхвата се включва още, позициониране и оборудване на обектов офис 
и съблекални, организиране на местата за хранене и почивка, позициониране на химически 

тоалетни, маркиране на подземни комуникационни мрежи, въвеждане на временна 
организация на движение, организиране на охрана на строежа, монтиране на указателни 

табели, организиране на временни депа и складове и др. 

• Условия за започване: Подписване на Акт образец 2. Маркиране на границите на 
строителната площадка. Получаване на разрешение от консултанта за започване 
изпълнението на СМР. 

• Зависими работи- Изпълнение на всички останали работи по изграждане на обекта. 
• Персонал- за всяка дейност е посочен персонал. 

• Оборудване – за всяка дейност е посочено оборудване. 
Mеханизирани изкопи в земни и скални почви; Изкопните работи ще се изпълнят с 
механизация и методи на работа, които ще отговарят на изискванията на материалите, 
подлежащи на изкопаване. При направения оглед участникът счита, че е недопустимо и 

много рисково използването на взрив и за изкопите са предвидени мощни багери. Преди 

започване на изкопите ще се освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. 

При извършване на изкопните работи ще с гарантира максималното отводняване на изкоп 

по всяко време, като се изгради временни водоотводни съоръжение, което ще гарантира 
бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. Превозването 

на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране ще продължи, докато на 
това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща 
механизация, или не приключи съответния вид работа. Излишният подходящ материал, и 

всичкият неподходящ материал ще бъдат складирани на депа, осигурени от участника. При 

извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ 

материал. Изкопните работи се изпълняват по начин, гарантиращ целостта на откосите. 
Изкопите за основи, ще бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. 

Обшивките и другите укрепвания на изкопа ще бъдат свалени при напредването на 
обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на 
място. Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат открити само за необходимия 
минимален период. 
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• Обхват на работите: Изпълнение на изкопи до размерите и нивата посочени в 
чертежите. Изкопите ще бъдат направени с багер, багер с хидравличен чук и ръчно. 

Изкопаните материали ще бъдат натоварени на транспорт и превозени. След направата на 
изкопа, същият следва да бъде приет от проектанта и консултанта, за да бъде разрешено 
изпълнението на следващия вид работа. Проектанта приема изкопите за основи и 

разпорежда изпълнението на последващи дейности. 

• Условия за започване: Очертаване границите на изкопа. Разчистване на площите от 
несвойствени материали. 

• Зависими работи- Изпълнение на всички останали работи по изграждане на обекта 
(подложен бетон в основи) 

 Кофражни работи: Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията 
на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на 
бетонната смес. За целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. 
Кофражът се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да бъде с 
необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да имат огъвания и 

изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и 

ъгли да бъдат прави, вертикални и точни. Максималните отклонения от проекта са: от 
отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/-10 мм. Кофражът се изпълнява така, че 
включително и при съединенията на плоскостите му и в цялата готова конструкция, да не 
се получи изтичане на разтвор, като ако е необходимо се поставят уплътнители. 

Плътността на кофража спрямо съседни бетонови повърхности трябва да е такава, че да се 
избегне образуването на прагове. Проверяват се позициите на детайлите, за да се 
предотвратят отклонения в размерите и местоположението. Вложките се закрепват или 

забиват, в зависимост от изискванията, на необходимите позиции преди полагане на 
бетона. Оформят се всички отвори и жлебове; В бетоновото покритие не трябва да останат 
метални части от каквито и да е закрепващи приспособления за кофража. Кофражът се 
обмазва, като видът обмазка следва ще бъде подбран за съответния вид кофраж. За цялата 
площ се използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по повърхността на 
кофража, отгоре надолу, последно по хоризонталните повърхности. Използва се 
минималното необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се избегне 
излишно събиране на отделни места. Обмазката не трябва да влиза в контакт с 
армировката. Кофражът се сваля без да се повреди, накърни или претовари конструкцията, 
и без да се повредят подпорите. Отговорността за безаварийното сваляне на всички части 

от кофража и подпорите, без да се накърни конструкцията, е изцяло на участника. 
Кофражът не се сваля преди бетонът да е достигнал необходимата минимална якост 
съгласно нормативната уредба. Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. 

Плавните неравности, изразени като максимално допустимо отклонение от права линия 1м 

не трябва да са над 5 мм. Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат. Ръбовете се 
изглаждат с кант с ширина 30 мм. Отворите от връзките на кофража ще са еднакви, от 
подходящ вид, запълнени с подходящ разтвор по одобрен образец. Ръбовете се изглаждат с 
радиус 25 мм. При декофриране се изпълняват операции- снемане на стените дървени или 

метални, срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, частично 
почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и изкърпване; смазване и 

почистване на платната; сортиране по вид и размери на материалите във вид готов за нова 
употреба. Контролът по изпълнението и приемането на направените кофражни работи се 
извършва от техническия ръководител и включва; входящ контрол на дървения материал, 

кофражни платна и подпори (дървени и метални). Техническия ръководител контролира 
спазването на геометричните размери съобразно кофражните планове. Приемането на 
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завършена конструкция на кофражните форми се документира с акт обр. 7 в съответствие с 
разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 
на строителството и за удостоверяване на годността и за започване на армировъчните 
работи. 

Армировъчни работи: Материалите, изделията и елементите, използвани при 

изпълнението на армировъчни работи, трябва да съответстват на предписаните в проекта и 

да притежават сертификати. Армировката на стоманобетонните конструкции ще се 
изработва и монтира в пълно съответствие с работните проекти. Заменянето на един вид 

армировъчна стомана с друг се разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва 
да се отрази в екзекутивния чертеж и Заповедната книга. Не се разрешава изпълнението на 
монтажни работи при температура, по-ниска от - 10 °С. Монтажът на армировката започва 
с разчитане на монтажния армировъчен план. Контролът по приемането и полагането на 
армировката в кофража се извършва от техническия ръководител и включва: входящ 

контрол при доставяне на заготвената армировъчни изделия в съответствие с работния 
проект и външен оглед; отделните процеси по време на полагането, връзването и 

укрепването на армировката. Допустими отклонения. Проектното положение на 
армировката в кофражната форма трябва да се осигурява срещу преместване и да се 
проверява преди бетониране. Приемането на монтираната армировка се документира с акт 
обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. 

• Обхват на работите: Обхваща заготовка, доставка и монтаж на армировката в 
съответствие с одобрения проект. Заготовката ще се извърши в арматурен двор в 
съответствие със спецификацията и размерите от проекта. Доставката до обекта ще се 
извърши с товарни автомобили. Армирането на стоманобетонните елементи ще става при 

строго спазване на съответните чертежи. Няма да се извършва замяната на армировка от 
един вид с друг. Осигуряването на проектното бетоново покритие ще става посредством 

бетонови или PVC-подложки. Последните няма да пресичат пълната ширина на елемента. 
• Условия за започване: Изпълнение и приемане от консултанта на подложен бетон и 

предходни работи подлежащи на закриване и получаване на разрешение за изпълнение. 
• Зависими работи- Последващи работи съгласно проекта и ЛГ (Направа на кофраж 

и/или полагане на бетон) 

        Бетонови работи: Производството, транспортирането и полагането на бетонните 
смеси ще отговаря на изискванията на БДС EN 206-1. Производството на бетоновата смес 
се осъществява в сертифицирани бетонови възли, не се допуска бъркане на бетоновата 
смес на място на обекта. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на 
строителната площадка. Не се допуска разреждането на доставената бетонова смес в 
смесителя с вода. Ако на строителната площадка се налага влагането на химически 

добавки, бетонът се размесва отново до равномерното им разпределение. Климатични 

условия. Изсипване, уплътняване (вибрирането) на положения бетон. След завършване на 
бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия 
(съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) при високи 

температури чрез напръскване и поливане с вода. Декофрирането на бетона се извършва 
при достигане на предписаните в проекта условия. Когато в проекта отсъстват 
предписания за декофриране, при нормални условия на втвърдяване на бетона 
(температура от 18 до 20 °С и относителна влажност на въздуха 60 %), се спазват 
минимални срокове за декофриране. За осигуряване на нормални условия в началния 
период на втвърдяване на бетона ще се спазват следните изисквания: 
- Положеният бетон се предпазва от замърсяване и повреди; 
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- Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се 
допускат; 
- Бетонът се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други 

механични въздействия; 
- Веднага след полагането му бетонът се защитава от дъжд, от непосредствено слънчево 

въздействие и мраз; 
- Бетонът отлежава във влажна среда. 
- Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон се 
допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2. 

Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната армировка се 
приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

• Обхват на работите: Включва всички работи по доставката и полагането на бетон 

(включително подложен и изравнителен). Кофражът ще бъде така подреден и укрепен, че 
да не изтича циментов разтвор от бетона през всички фази на бетониране, и да осигури 

проектните геометрични размери на кофрирания елемент. Преди повторна употреба 
кофражът ще се почисти цялостно. Непосредствено преди бетониране всички форми на 
кофража ще бъдат напълно почистени и третирани с кофражно масло. Бетонът ще бъде 
приготвян в автоматичен бетонов център с тегловно дозиране на материалите, съгласно 
одобрените рецепти. Доставката на бетона до мястото на полагане ще се извършва с 
автобетоновози от ротационен тип. Бетонът ще бъде положен в рамките на 90 минути след 

прибавяне на водата към цимента и инертния материал. През горещо време или други 

условия ускоряващи свързването и втвърдяването на бетона, максималното разрешено 
време може да бъде намалено от Консултанта. Бетонът ще се полага на пластове. Всеки 

пласт ще бъде положен и вибриран преди изсипването на следващия, така че да се избегне 
напластяване / разслояване на материалите и изместване на армировката и кофража. За 
подаване на бетонната смес от бетоновоза до кофража ще се използва бетонпомпа. Когато 
се полага нов бетон върху втвърден, кофражът ще бъде доукрепен. Работната фуга ще бъде 
почистена от отпадъци, останки от инертен материал, циментово мляко и ще бъде измита. 
Новият бетон ще бъде излят върху влажна, но не мокра работна фуга. Конструктивни фуги 

ще се правят съгласно чертежите и инструкциите на консултанта. Уплътняването на бетона 
ще се извършва с иглени вибратори. Вибрирането ще се приложи в участъка на прясно 
положения бетон. Вибрирането ще се извършва по цялото протежение на положения пласт 
толкова дълго и с такава интензивност, че да се получи слягане на бетона без причиняване 
на напластяване на сместа и изтичане на циментов разтвор. Вибрирането на бетона ще се 
изпълни ръчно в ъглите и местата недостъпни за вибраторите, за да се получи плътен 

бетон. Кофражът ще се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или 

уврехщане. След свалянето същият ще се почисти от остатъци от бетон, пирони и други и 

ще се подреди за повторна употреба. Времето за декофриране ще се определи, съгласно 
проекта. 
• Условия за започване: Преди изпълнението на бетоновите работи на обекта, ще се 
направи изпитване на материалите за производство на бетона (едър добавъчен материал, 

пясък, вода, цимент). Ще се изготвят и изпитат рецепти за производството на 
необходимите класове бетон.  

• Транспорт на бетонова смес. 
• Текущия контрол по изпълнението на работите, влаганите материали и качеството 

на изпълнение на работите на обекта се извършва от: 
-техническият ръководител - следи за вида и количеството на доставените бетони, 
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размерите на бетонираните елементи и укрепването на кофража, наличието на 
сертификати и декларации за съответствие за доставения бетон, контролира вземането на 
проби от доставения бетон и следи за резултатите от направените изпитвания. Води 

бетонов дневник за обекта. 
- лабораторни специалисти - извършват изпитвания на пробните тела от бетона; 
- ръководителя на обекта - цялата информация по изпълнението на бетоновите работи се 
докладва на него; 

• Материали- За изпълнението на кофража ще се използва ново поколение 
строителни кофражи, изключително лесни за сглобяване и разглобяване, ще се използват 
също и платна от хидрофобен шперплат и метални кофражни платна. При неправилна 
форма на кофрирания елемент ще се използват и кофражни дъски. Преди бетониране 
кофража ще се третира с кофражно масло Класът на бетона ще бъде както е указано в 
чертежите и ще бъде произведен по утвърдената от консултанта рецепта за съответния 
клас бетон. За осигуряването на допълнителна защита от корозия на стоманата и 

конструкцията на моста, бетонът, който ще се влага в елементите на моста ще отговаря 
още на определен клас по водонепропускливост и изисквания за мразоустойчивост. 
• Хидроизолация - обмазване с горещ битум: След декофриране на стената е 
необходимо всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с 
горещ битум. Битумът се нанася върху суха, обезпрашена и добре почистена бетонова 
основа 
• Обхват на работите- Предотвратяване на контакта на бетонните повърхности с 
агресивните подпочвени води. Осигуряване на цялостна защита от деструктивното 
действие на водата, което в допълнение с различните химически вещества, използвани при 

поддръжка на пътищата, действа изключително агресивно на бетонните повърхности.  

Хидроизолацията обхваща подземните части на бетоновата стена, тъй като те в най-голяма 
степен подложена на вредни въздействия. Изпълнението на допълнителни слоеве от 
хидроизолация се оказва от първостепенна важност за запазване на физико-механичните 
качества на конструктивните материали, а оттам и на експлоатационната годност. 
Съвременното развитие на химическата промишленост, особено в сферата на 
строителството и производството на строителни материали, е допринесло за 
разработването на нови системи за хидроизолация с по-бързо, лесно и безопасно полагане. 
Все по-често се появяват продукти със свойства, които позволяват в по- кратки срокове да 
бъде получен достатъчно здрав, готов слой, върху който строително-монтажните работи да 
могат да продължат безпроблемно. 

Обмазване с горещ битум: След декофриране на стената е необходимо всички бетонови 

повърхности, които се засипват, да се обмажат двукратно с горещ битум. Битумът се 
нанася върху суха, обезпрашена и добре почистена бетонова основа. 
Обратен насип зад стена: ще се изпълни частично с ръчно подреден камък и чакълесет 
материал. Чакълестия материал се полага на пластове с дебелина 20-30 см, уплътнявани с 
виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 1800 кг/м3 

и постигане на ъгъл на вътрешно триене q= 40 . максиманлия размер на камъните в пластта 
не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с3-4 % наклон 

към подпорната стена, за да отвеждат водата към барбакани, на които местоположението е 
посочено спрямо.  

• Обхват на работите: Насипите ще бъдат изградени на последователни пластове по 

линиите и наклоните показани на чертежите или както нареди консултанта. Насипите ще 
бъдат изградени от материал и уплътнени, съгласно изискванията на проекта. 
• Условия за започване: Очертаване границите на насипа. 
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• Технология на изпълнение: 
 Подготовка за направа на насипите: Където повърхността, върху която ще се 
изгражда насипа, съдържа дупки, канавки и др. такива пропадания, те ще бъдат обратно 
засипани с подходящ материал, имащ същите характеристики и носимоспособност както 
на заобикалящия материал. При наклон на терена, върху който ще се изгражда насипа, по-

голям от 1:5, същият се изрязва на хоризонтални стъпала , както е показано на чертежите - 
типов напречен профил в насип. Където новият насип ще покрие стар или съществуващ 

насип от едната или двете страни или където стария или съществуващ насип трябва да 
бъде уширен от едната или двете страни, страничните откоси на стария или съществуващ 

насип се изрязват на хоризонтални стъпала, както е показано на чертежа за типов напречен 

профил в насип. Когато повърхнината, от която ще се изгражда, съдържа неподходящи 

почви, същите ще бъдат изкопани до границите, които нареди консултанта, и отстранени. 

Изкопите ще бъдат обратно засипани с материал, одобрен от консултанта и уплътнен 

съгласно проекта. Повърхността, от която започва изграждането на насипа се уплътнява, 
съгласно изискванията на проекта. 
 Последователност на изпълнение. Насипите ще бъдат изградени на последователни 

пластове по линиите и наклоните показани на чертежите. Всеки пласт ще бъде уплътнен 

посредством вибрационни валяци. Уплътняването ще започне от ръба на насипа и ще 
продължи към центъра, застъпвайки се на последователни преминавания. При наклонени 

сечения, валирането започва от по-ниската страна и продължава към по-високата страна. 
Цялата повърхност на пласта ще бъде равномерно уплътнена до плътност, съгласно 
проекта. Изпитване на готовия пласт, съгласно проекта. Получаване на разрешение от 
консултанта за изграждане на следващия пласт. Изпълнение на следващите пластове в 
описаната последователност до достигане на проектните коти на насипа. Ръководителят на 
обекта и техническият ръководител, планират изпълнението на работите. Предвиденият 
персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на проекта. Текущия контрол по 
изпълнението на работите, влаганите материали и качеството на изпълнение на работите се 
извършва от: 
- техническият ръководител - визуално определя вида на почвата, следи за дебелините на 
пластовете и геометричните елементи на насипите 
- ръководителя на обекта - цялата информация по изпълнението на насипите се докладва 
на него 

Монтаж на барбакани: Изпълнява се PVC тръби съгласно проекта в хода на изпълнението 
на кофражните и армировъчните работи и преди полагането на бетона. Тръбите се 
укрепват надеждно, така че да не бъдат разместени при полагенето и вибрирането на 
бетона. Поставят се от ВиК монтажници. 

Ръчно нареден камък зад стената: Изпълнява се от работници, с подходящ ломен камък - 
предписан в проекта. 
 Обхват на работите- Материалът ломен камък се доставя с автосамосвали и се 
разтоварва на мястото на полагане, разстила се равномерно от работници. Багер подава 
камъка към мястото за нареждане. 
 Условия за започване- Да са изпълнени и приети работите по хидроизолацията. Да е 
одобрен материала за изпълнение. 
 Зависими работи- Изпълнение на обратен насип. 

Разваляне и възстановяване на канализация- Полагането на тръбите се извършва върху 
предварително подготвено пясъчно легло с наклон, предвиден в проекта. За подложка под 

тръба и засипка се предвижда използването на инертен материал пясък, като той може да е 
кариерен или промит, с едрина на зърната от 0 до 20 мм. Подложният материал се залага с 
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дебелина от 10 см под нивото на тръбата , както е указано в чертежите и задължително се 
трамбова с плътност до 90%. Тестовете за плътност се извършват в съответствие с 
препоръките на строителния надзор. 

На всяка тръба следва да е монтирано гумено уплътнение като механично с лостове или с 
помощта на механизация се пробутва до влизане в муфата. Ще се внимава на местата, 
където се прилага усилието тръбата да не се деформира. 
Дейностите при монтиране на канализационните тръби, се извършват в следната 
последователност: 
• Изваждане на гуменото уплътнение от жлеба на муфата; 
• Почистване със сух парцал гуменото уплътнение и жлеба на муфата; 
• Поставяне обратно уплътнението в муфата; 
• Намазване на немуфирания край на тръбата със специално смазочно средство; 

• Предварително се маркира мястото, до което тръбата трябва да влезе в муфата; 
• Тръбата се вкарва внимателно в муфата с постепенно въртеливо движение; 
• Ако се наложи се извършва пробутване с лостов инструмент, като в този случай се 
поставя дървено трупче в муфата, за да се избегне прекият контакт с лоста и евентуално 

счупване на муфата. 
Рязане на тръбите и скосяване на немуфирания край на скъсената част 
Дейностите при скосяване на канализационните тръби се извършват в следната 
последователност: 
• Преди самото рязане, тръбата се укрепва стабилно; 

Немуфираният край на скъсената тръба, се скосява под ъгъл от 15°, за да прилепне добре 
по вътрешната страна на муфата; 
• Скосяването може да се извърши чрез шкурка, пила или шлайф машина. 
Засипването над всички видове тръби да се изпълнява с пясък на дебелина 30 см над теме 
на гърбата. 
Изграждането на канализацията ще започне от точката на заустване и от там нагоре до 

нейния край. Преди започване на строителството ще се извикат представители на всички 

ведомства, които стопанисват подземните комуникации, за установяване на 
местоположението им. Полагането ще става успоредно на уличната регулация. 
Канализацията ще се включи в съществуваща улична канализация. 
Разваляне и възстановяване асфалтова настилка 

 Асфалтобетоновите покривки се изрязват предварително с фреза (диамантена) и 

получения материал се депонира отделно с цел повторното му използване. Участъкът, 
който ще бъде асфалтиран трябва да има напречен и надлъжен профил, и наклони 

съгласно Проекта. Всички части на отводнителната система на пътя в обхвата на платното, 
върху което ще се изпълняват асфалтови работи, трябва да бъдат изградени до проектното 
си ниво преди започване на полагането. Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове 
при технологичните надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръжения - бордюри, 

шахти и др., които ще имат контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно 

покрити с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива 
връзка. Транспортирането на асфалтовата смес става с автосамосвали. Транспортните 
средства трябва да бъдат с гладко метално дъно, почистени от прах и отпадъци и други 

замърсители. Необходимо е броят на самосвалите да бъде изчислен предварително, така че 
да не се допуска престой на асфалтополагащите екипи. По време на транспорт сместа 
трябва да бъде покрита за да се предпази от атмосферни влияния. При доставяне на сместа 
в асфалтополагача, тя трябва да бъде с температура ± 14оС спрямо температурата по 

работна рецепта. За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото 
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покритие трябва да бъде плътно. Асфалтовата смес се подава директно от автосамосвалите 
в бункера на асфалтополагащата машина. 
Отстраняване на хумусен пласт и връщането му след изграждане на стената- Отнетия 
хумус в началото на строителството се депонира от едната страна на изкопа. След 

приключване на строителството се използва за рекултивация на засегнатите терени; 

Забранява се смесване на хумуса с изкопаната пръст от масовия изкоп; 

Направа тротоар 

 Обхват на работите-Тротоарите се изпълняват съгласно разработените в проекта 
детайли.  

 Условия за започване- Стената да е завършена и канализацията да е възстановена. 
 Персонал-работници настилки 

 Материали- бетонови плочи, тротоарни плочи 

 Технология на изпълнение- Тротоарните плочи ще се нареждат върху подложен 

пласт от пясък с дебелина по проекта. Нареждането ще се извършва в редове, започвайки 

от бордюра като се съблюдават равността, праволинейността и правилната връзка на 
фугите. При нареждането на плочите между тях ще се оставят фуги с ширина 5мм, които 
се запълват с цименто-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4.5м ще се оставят 
и напречни разширителни фуги с ширина 15мм. 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И РЕСУРСИ 

• Дейности - необходими ресурси за изпълнение (материали, механизация, работници 

и др.).  

• Помощни и допълнителни материали за изпълнението са: кофражни плоскости, 

дъски, бичмета, кофражно масло и пирони за направата на кофража; Битум за 
хидроизолацията на бетоновите повърхности; Ломен камък; ПВЦ тръби ф110; Тръби за 
канализацията. 
• Необходим документален инструментариум и задължения на отговорните лица от 
екипа за изпълнението й, съобразени със спецификата на предмета на поръчката; 
участникът се задължава да спазва всички действащи в страната законови, стандарти и 

отраслови норми в областта на строителството и опазването на околната среда.  
• Разпределение на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа: 

• Ръководител на строежа: Ръководител на екипа: ще отговаря за цялостното 
изграждане на обекта и осъществява оперативното, техническо и административно 
ръководство в съответствие с одобрените проектни решения, нормативните документи и 

изискванията на Възложителя. Той ще контролира разработването и изпълнението на 
работните графици и плановете за качество, ще осъществява връзките с представители на 
Възложителя, проектантите и строителния надзор и ще съдейства за своевременно 

решаване на евентуално възникнали нерешени въпроси в проектите, проблеми при 

изпълнението и др., Ръководителя на екипа ще следи за своевременно изготвяне и 

окомплектоване на техническата документация в съответствие с изискванията на 
Възложителя и нормативните документи и ще координира цялостния строителен процес. 
Ръководителя на екипа ще отговаря за правилното и равномерно разпределение на 
материалните и трудовите ресурси (работници) в процеса на изпълнение на обекта с цел 

качественото и навременно изпълнение на СМР. 

• Технически ръководител - изпълнява указанията и разпорежданията дадени от 
Главния ръководител на строежа. Дава указания и разпореждания на целия персонал. 

Пряко следи дейностите изпълнявани от работниците, изпълнението на строително-

монтажните работи и съответствието на изпълнението им с проекта. Следи за количествата 
на изпълнените СМР, заявките и доставките на материалите, както и за готовността и 
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изправността на строителната механизация. Подготвя отчети и наряди за изпълнените 
видове и количества работи. Координира дейностите на работниците и следи за 
изпълнението на предвидените по линеен график срокове. Подпомага Главния 
ръководител на обекта в подготовката на доклади. Техническият ръководител отговаря: за 
технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР; ритмично 
разпределение на работниците, строителната механизация и транспортната техника; 
координира пряко работата на работните екипи; приема от тях заявки на материали и 

отчита ежедневните наряди за извършената работа. 
• Координатор по здравословни и безопасни условия на труд: изпълнява всички 

задължения за заеманата длъжност. Изготвя оценка на риска. Отговаря за спазването на 
всички нормативни изисквания, както и за всички изисквания посочени в Наредба № 2 от 
2004 г. за минималните изисквания за безопасност и здравословни условия на труд. Той ще 
отговаря за спазването и изпълнението на Плана за безопасност и здраве. Координаторът 
по ЗБУТ на обекта провежда първоначалните, ежедневните и извънредни инструктажи по 

безопасност и здраве. Следи за спазването на изискванията за работно облекло и лични 

предпазни средства, условията на труд и безопасно изпълнение на СМР. 

•  Експерт (отговорник) контрол на качеството: Техническо лице преминало 
съответното обучение и притежаващо съответните сертификати за изпълнение на 
дейностите по ЗБУТ. Координаторът по безопасност и здраве разработва инструкциите за 
безопасност и здраве и контролира прилагането им, провежда предвидените по закон 

инструктажи по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната 
документация, уведомява непосредствено преките началници за злополуки и аварии. 

Координаторът отговаря непосредствено за спазване нормите за безопасна работа, 
противопожарна охрана и опазване на околната среда, когато има сериозна или 

непосредствена опасност за здравето или живота или когато има условия при което се 
изисква спиране на работа, изпълнява предписанията на контролните органи на ЗБУТ. 

Координаторът по безопасност и здраве осъществява дейността си в пряко взаимодействие 
с техническия ръководител, като го уведомява своевременно за всички констатации или 

нередности свързани с безопасността на труда и му съдейства за тяхното отстраняване. 
Координаторът по безопасност и здраве следи и за: 
- Работниците да бъдат на трудов договор; 

- Да имат застраховка трудова злополука; 
- Да са инструктирани и обучени по БХТПО; 

- Да са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при 

авария на строителната площадка; 
- Да са снабдени и да ползват съответно изискващите се: специализирано работно облекло; 
обувки и лични предпазни средства;  
-Да нямат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага; 
- Да са в трезво състояние по време на работа и лица, навършили 60 години да не се 
допускат до работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани. 

- Ще се предприемат всички необходими действия за мобилизиране на необходимите 
ресурси за изпълнение на поръчката, в т.ч. за мобилизиране на експертите, до датата на 
подписване на договора за изпълнение на строително - монтажните работи 

- Предложените експерти са в трудово правни взаимоотношения с участника. 
• Механизми за вътрешен контрол и мониторинг на работа на екипа от експерти. 

Недопускане недостатъци, пропуски, отклонения от проекта, нарушение на технологията 
на изпълняваните СМР. Предоставяне на Възложителя възможност да извършват 
постоянен контрол по изпълнението на работите на обекта. Контрол на качеството на 
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изпълнението на отделните видове работи - съгласно Наредба № 3 - за съставяне на актове 
и протоколи по време на строителството ще бъдат документирани всички скрити работи и 

ще се осъществява текущ контрол в съответствие с НСИОССП. Изготвяне на екзекутивни 

чертежи и таблици на проектните и изпълнените изкопи. Изпълнението на всеки следващ 

вид работа ще започва само след като предхождащите видове работи са изпитани и приети 

от Консултанта по съответния ред. СМР ще бъдат изпълнени съгласно техническите и 

технологични изисквания за вида работи, залегнали в Техническата спецификация за 
обекта и др. 

• Начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния 
процес. Основните преки участници в строителния процес са Възложител, Строителен 

надзор, Проектант и Изпълнител. Косвени участници са доставчиците на материали и 

услуги. Деловата комуникация, координацията и сътрудничеството между 
заинтересованите страни при изпълнението на проекта е от съществено значение за 
качественото и срочно изпълнение на поръчката. Начини за кореспонденция, част от които 
са: водене на делова писмена кореспонденция, завеждане в деловодна книга на всички 

входящи и изходящи писма; При изпращане на писма чрез куриерска услуга и/или 

електронна поща, писмата се подписват от изготвилият ги служител. На получателя се 
изпраща писмо подписано от управителя или представляващият дружеството, със заведен 

изходящ номер от деловодната книга на дружеството; Комуникацията с възложителя, 
проектанта и надзора ще се осъществява в писмен вид, на български език и се извършва 
чрез: връчване лично срещу подпис и/или по електронен път (по електронна поща) - на 
посочения от Възложителя email адрес - email адрес на изпълнителя и/или; и др.  

• Работници: 

- Кофражист- отговаря за направата на всички кофражни работи. Следи за  
изработката на кофража точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да бъде 
с необходимите размери. Прави кофражните повърхности без огъвания и изкривявания 
(освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли да бъдат 
прави, вертикални и точни. Изпълнява кофража така, че включително и при съединенията 
на плоскостите му и в цялата готова конструкция, да не се получи изтичане на разтвор. 

Проверява позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в размерите и 

местоположението.  

- Арматурист – Отговаря за монтажа на арматурата. Дейностите обхващат заготовка, 
доставка и монтаж на армировката в съответствие с одобрения проект. Заготовката ще се 
извърши в арматурен двор в съответствие със спецификацията и размерите от проекта. 
Доставката до обекта ще се извърши с товарни автомобили. Армирането на 
стоманобетонните елементи ще става при строго спазване на съответните чертежи. 

Арматуристите спазват стриктно показаните в проекта решения. При проблеми или 

несъответствие с доставените заготовки сигнализират на техническия ръководител. 

- Монтажист ВиК- Отговаря за направата на барбаканите и възстановяването на 
канализацията. Изпълнява стриктно предписанията в проекта. При невъзможност на 
изпълнение на дадена дейност сигнализира на техн. Ръководител. 

- Работник настилки- Отговаря за направата на тротоарните настилки и асфалтовата 
настилка. Следи стриктно изискванията заложени в проекта. Работи в синхрон с 
асфалтополагашата машина и др.  

Общ работник- Отговаря за полагането на бетоновите смеси, помага при необходимост на 
друго звено. Почиства строителната площадка след приключване на строителството. 

• Машинисти: 

- Багерист- Отговаря за направата на изкопи. Внимава за подземни комуникации. 
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Изпълнява стриктно проектните решения.  
- Шофьор- Превозва ископните земни маси. Работи в синхрон с багеристите. Спазва 
всички правила за движение на пътя. При евентуална повреда на превозното средство 
сигнализира незабавно на техническия ръководител. 

- Други-  Отговарят за направата на възложените им задачи. Спазват задължителната 
технология за изпълнението на вида работа. Работят в синхрон с останалите машинисти. 

Целият персонал е длъжен да изпълнява нарежданията на Техническият Ръководител. 

Изпълнява стриктно предписанията в проекта.  
Работниците и машинистите са длъжни: 

- Да са инструктирани и обучени по БХТПО; 

- Да са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при 

авария на строителната площадка; 
- Да са снабдени и да ползват съответно изискващите се: специализирано работно облекло; 
обувки и лични предпазни средства;  
- Да нямат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага; 
- Да са в трезво състояние по време на работа и лица, навършили 60 години да не се 
допускат до работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани. 

- Да притежават шофьорска книжка /категория/ за съответната машина. При непредвидено 
отнемане да сигнализира незабавно на Техническия ръководител или на Ръководителя на 
проекта. 
• Подход за доставка на материалите и входящ контрол. Рискове свързани с 
качеството на изпълнението /дефинирани от Възложителя/ 

 Изисквания към материалите: 

• Бетон С 30/37 и С 12/15 – съгласно БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 или 

еквивалент; 
• Армировъчна стомана В500В съгласно: 

БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи 

положения; 
БДС 9252:2007 – стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема 
армировъчна стомана; 
Влаганите материали ще притежават сертификат за производствен контрол съгласно 
Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните 
продукти в строежите в Република България. Влаганите строителни материали ще бъдат 
придружени със сертификат за произход и декларация за съответствието на строителния 
продукт с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от 
неговия упълномощен представител, подписана и подпечатана от производителя или негов 
представител - (съгласно Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за 
влагане на строителните продукти в строежите в Република България.). Материалите, 
които ще използва участникът, ще отговарят на минималните изисквания за качество на 
БДС EN или еквивалентно. Прилагането на други стандарти и шифри е възможно, само ако 

гарантират същото или по-високо качество от визираните. От начало и завършването на 
работата на обекта, участникът ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или 

злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване. 
Защита на собствеността: участникът ще отговаря за опазването и охраната на 
собствеността, частна или държавна, която се намира на или е в близост до работната 
площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му. 
Подход за доставка на материалите и входящ контрол    

 След сключване на договора, преди подписване на протокола за откриване на 
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стр.площадка, материалите/оборудването ще се предоставят за оглед и становище от 
страна на проектант/стр.надзор и възложител. По този начин ще се предотврати евентуална 
забава в стартирането при неудобрение от страна на посочените лица. Специлистът по 
качество следи за провеждането на входящ контрол и съответствие на влаганите материали 

с техническите спецификации. 

- Предварително изготвяне на график на доставките съобразно общия времеви график с 
оглед стиковане на първоначалните доставки с очакваната датата на откриване на 
строителната площадка; Предоставяне и съгласуване на графика със снабдителния отдел и 

ръководния екип. 

- Основните строителни материали, които ще бъдат вложени при изпълнението на 
поръчката ще бъдат договорени с предварително одобрен доставчик преди стартирането на 
поръчката.  
- Предварително ще се проучат алтернативни доставчици съгласно фирмените процедури 

на интегрираната система за управление на качеството в дружеството. 

- Ще се проучат възможности за ползване на местни или близко разположени доставчици 

на одобрени материали.  

- Предоставяне и съгласуване на графика на доставки до знанието на 
доставчиците/контрагентите. 
- По време на реално изпълнение, ще се поддържа постоянен контакт с доставчика и 

проследяване дали изпълнението на поръчката се движи съгласно заложените времеви 

рамки. Разполагаме с отлично разработена мрежа от партньори-доставчици, има стабилна 
финансова репутация и осигурено оборотно финансиране, благодарение на които се 
намалява риска от забавяне на доставки поради ненавременни плащания към доставчици, 

забавяния на плащания към работниците, различни такси, които също могат да се отразят 
върху срока за доставка респ. върху навременното започване на строителството. 

- Инструктиране на техническия ръководител за своевременно (предварително) подаване 
на заявки с посочване на количество и вид от необходимия материал. 

- Техническият ръководител и контрольора по качество ще извършат проверка за 
наличност и съответствие на материалите преди първоначалната експедиция до обекта. 
При възникнали проблеми се предвиждат мерки за минимизиране на забавянията 
• Активиране на доставки от алтернативни /предварително избрани/ източници  и/или 

от матералния резерв в основната складова база на дружеството. 

• Активиране на териториално по-близко разположени доставчици с цел спетяване на 
време за транспорт; 
• Използване на куриерски услуги за доставка в следващия ден; 

• Финансово стимулиране на доставчиците /чрез авансово плащане, отказ от 
търговски отстъпки и др./ с цел предсрочно изпълнение на подадените към тях заявки . 

Няма да се допуска материалите да  бъдат подменяни с други, невключени в списъка с 
одобрени материали, без изричното съгласие на Възложителя/Стр. надзор. 

• Увеличаване на интензитета на извършване на доставки до основната и до 
приобектовата складова база.   
• Преработване на времевия график, като се преместват за предсрочно изпълнение 
етапи от проекта, които са незасегнати от рисковото събитие; 
     Мерки за мониторинг  

• Ръководител проект следи дали е подадена заявка за съответните количества и 

видове доставки и я съпоставя постъпилата информация с графика на доставките.; Прави 

предварително допитване до доставчика за готовността му за експедиция преди започване 
на изпълнението. 
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• Той изисква и проверява информацията за доставените материали съгласно 

одобрения график. Следи за складови наличности в основаната складова база и за 
количествата и видовете в приобектовата такава. 
• Техническият ръководител прави предварителна проверка за доставените на обекта 
материали преди деня на започване респ. преди тяхното влагане респ. проверява 
готовността на доставчика за уговорената  доставка. 
• Специалистът прави проверка на предварително изисканите от доставчика 
документи за качество за да не се допусне доставка на несъответстващ продукт; 
Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

• Ръководител проект изисква от общата администрация информация относно 
извършените доставки – дали има избран/ одобрен доставчик, има ли подготвен 

алтернативен такъв, дали заявки са своевременно платени, дали има организиран 

транспорт съгласно утвърден график и т.н 

• Той проверява дали подадените от Техническия ръководител заявки относно 
пълнота, точност и правилен адресат, като ги съпоставя с необходимите такива съгласно 

проект и организация на изпълнение; 
• Изисква информация за складови наличности и необходимото време за доставка до 
обект преди започването на изпълнение; 
Участникът е анализирал следните рискови събития: 

 Рискове свързани с качеството на изпълнението 

- Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя 

 Увреждане на складирани материали/изделия, техническо оборудване и 

конструкции по вина на изпълнителя. 
 Неспазване инструкциите за влагане /използване на материали, конструкции и/или 

изделия. 
 Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи. 

 Допускане на изпълнение на СМР при неподходящи метеорологични условия, 
влияещи на качеството на изпълнение; 

 Некачествено изпълнение на СМР 

За разгледаните рискове участникът е представил  - Мерки за предотвратяване на 
настъпването на риска, Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване на събитието, Мерки за мониторинг на риска и Мерки за контрол върху 
изпълнението на  предложените мерки. 

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

СМР, включително за местата със специфични рискове: Осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд изисква вземане на мерки, част от които са: 
предотвратяване на риска за живота и здравето; оценка на риска, който не може да бъде 
предотвратен; борба с риска при източника на възникването му; и др. Ще се спазва 
приложимото законодателство. 

Комуникационни и отчетни процедури: за качественото изпълнение на поръчката ще се 
изготвят и представят на Възложителя периодични доклади за текущо изпълнение на 
договора и окончателен доклад при приключване на изпълнението. Представена е 
информацията, която ще съдържат докладите. 
• Мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и 

осигуряване на качеството на извършените дейности: - Подробно са представени 

следните мерки: 

• Мярка 1 - Преглед на документацията; 
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• Мярка 2 - Подготовка на План за контрол на качеството; 

• Мярка 3 - Осъществяване на цялостен контрол на качеството през периода на 

договора; 

• Мярка 4 - Следене за наличие на несъответствия по време на изпълнение на СМР 

на обекта; 

• Мярка 5 - Контрол на оборудването 

• Мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията на местното население. 
 Негативни въздействия от социален характер във връзка със замърсяване на 
околната среда, в това число територията на строителната площадка: - Вредни газове; 

Прах; Шум и вибрации; Растителност, почва, строителни отпадъци; Негативни 

въздействия от социален характер във връзка със замърсяване на въздуха; Негативни 

въздействия от социален характер в достъп до комунални услуги - водо, електро, 

газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране; Негативни въздействия от 

социален характер в питейно – битово водоснабдяване в следствие на СМР и аварии; 

Негативни въздействия от социален характер в комуникациите в следствие на СМР и 

аварии; Негативни въздействия от социален характер при възникване на пожар на 

строителната площадка. 

• Действия и контрол върху строителни машини и оборудване. Реакция при 

отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по 

заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Участникът предвижда 
следната механизация: - Багер с хидравличен чук- 1 бр.; Багер- 2 бр.; Автосамосвали- 3 бр.; 

Валяк- 1 бр.; Асфалтополагаща машина- 1 бр.; Фреза - 1 бр.; Бетон помпа- 1 бр.; 

Бетоновоз- 1 бр.; Иглен вибратор-2 бр. 

• Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване  и 

план за действия по заместване и ремонт на унищожено/повредено оборудване: 
- Сигнализиране на техн. Ръководител и ръководителя на проекта за повредата 
- Подмяна на машината с аналогична. 
- Изпълнителят разполага с механизация повече от необходимата за изпълнение на 
поръчка включена в ресурсната обезпеченост за периода на изпълнение, и в случай на 
необходимост своевременно ще осигурим резервна техника и строителна механизация. 
- Влизане в процедура със застраховател за компенсиране на загубите. 
- Изпълнителят разполага с механизация повече от необходимата за изпълнение на 
поръчка включена в ресурсната обезпеченост за периода на изпълнение. 
- Цялата механизация е под стриктен технически контрол на оторизирани фирмен сервиз и 

държавни контролни органи при евентуално констатиране на техническа повреда, 
механизацията се заменя с аналогична до отстраняване на повредата. 
За да се предотвратят рисковете по липса или повреда на техниката предприемаме мерки- 

Осигуряване на нощна охрана- Цялата механизация и оборудване при престой ще е под 

охрана на временни площадки наети за целта. 
Изброени са изискванията, които ще се спазват и задълженията, които ще се изпълняват, в 
случай, че участникът бъде избран за изпълнител. 

ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

За назначаване на комисия Възложителят или упълномощено от него лице ще представи 

следните документи: 

1. писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице с посочен адрес и 

телефон за връзка; 
2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, към който се 
прилагат: 
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2.1. разрешение за строеж (акт за узаконяване); 
2.2. протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от 
проверките на достигнатите контролирани нива; 
2.3. 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 по време 
на строителството; документ от Агенцията по кадастъра за изпълнение на изискванията по 
чл. 175, ал. 5 ЗУТ и по чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър за предадена 
екзекутивна документация, ако такава е необходима; 
2.4. заверена заповедна книга; 
3. договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура 
На основание Искането за издаване на разрешение за ползване Началникът на ДНСК или 

упълномощено от него лице ще назнача ДПК в срок от 14 дни от постъпване на същото със 
Заповед, в която ще се определят основанието за назначаването на ДПК, председателят и 

поименният състав на членовете й, тяхната месторабота, длъжност, датата, часът и мястото 

на нейното свикване и срокът за приключването й. 

Комисията установява изпълнението на строежа и неговата функционална пригодност 
съобразно издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти, заверената екзекутивна 
документация и действащата нормативна уредба по изпълнението и приемането на 
строителството и в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 -3 ЗУТ. 

Държавната приемателна комисия въз основа на огледа на строежа, представените 
документи, разискванията на нейните заседания и становища на членовете й съставя 
протокол обр. 16 с предложение за издаване на Разрешение за ползване на строежа. 
Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в 
експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в 
експлоатация). 
Приложени са: 
Линеен график 
Диаграма на работната ръка 
Диаграма на механизацията 
Списък на използваните материали и ресурси 

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. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и 

организация на екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение 
предмета на поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 

стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от него 
срок. В техническото предложение участникът е предложил организация за изпълнение на 
поръчката, като е описал начина на изпълнение на строителния обект, последователността 
на предвижданите дейности съгласно техническата документация и спецификации, 

покриващи всички аспекти на изпълнението с отчитане на реалната производителност на 
предложените работна сила, оборудване и механизация. Представени са технологиите за 
извършване на дейностите, като всички строителни дейности са описани в тяхната 
технологична последователност и взаимна обвързаност. В предложението на участника за 
изпълнение на поръчката се съдържа подробно описание на организационните и 



 

 

83 

строителните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на 
видовете строителни и монтажни работи съгласно техническото задание и тяхната 
последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 
конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение, както следва: - 
Етап на подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, Етап на изпълнение 
на СМР, Етап на завършване на строителството и издаване разрешение за ползване и Етап 

на гаранционно поддържане на обекта. За всеки етап са представени дейностите и 

поддейностите, които включва, като е налице адекватно разпределение на дейностите и 

задачите спрямо етапа от изпълнението на поръчката. Например за етапа на подготовка за 
изпълнение на строително-монтажните работи е предвидено да се изпълни: - 

Документална подготовка на строителната площадка с описание на предвидените 
дейности, Подготовка за изпълнение на строителството, включващо описание на 
дейностите по: - Устройване на временна строителна база;  Временна организацията на 
движението по време на строителството; Разчистване на строителната площадка; 
Ограждане и сигнализиране на работните участъци;  Уточняване местоположението на 
подземните инфраструктури; Получаване на разрешение от Строителния надзор; 
Уведомяване на експлоатационните дружества и  Доставка на материали.   

В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите и 

задачите спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническото задание, като 
същите са подробно описани и са представени предвижданите технологии за изпълнение 
на отделните видове СМР, както следва: - Подготовка на строителната площадка; 
Mеханизирани изкопи в земни и скални почви; Кофражни работи; Армировъчни работи; 

Бетонови работи; Обмазване с горещ битум; Обратен насип зад стена; Монтаж на 
барбакани; Ръчно нареден камък зад стената; Разваляне и възстановяване асфалтова 
настилка и др.. По този начин участникът е представил описание за начина на изпълнение 
на всички видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната 
последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане 
на съответните видове работи. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – 

предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Представени са 
предвижданията за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, 

обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от възложителя обект. 
Идентифицирана е необходимата механизацията, която ще се използва при всеки отделен 

вид строителни работи съгласно количествената сметка за обекта, съобразно технологията 
на строителния процес. Предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение 
всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с 
качество съгласно изискванията на възложителя. Предвиденото оборудване за изпълнение 
на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за 
изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на 
строителството. 

Представени са предвидените за влагане материали, като участникът в табличен вид 

подробно е представил параметрите им, като за всеки материал е посочено: - мярка, 
количество, вид, технически параметри и стандартите, на които ще отговаря. 

Налице е представяне и на човешкия ресурс, необходим за изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи съгласно количествената сметка за обекта, включително 
описание на разпределението на задачите и отговорностите. Изпълнението на всеки 

отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно обезпечено с необходимите 
човешки ресурси (строителен екип, включващ ръководни и технически лица и работници) 

и e представено разпределението на задачите и отговорностите, като участникът е 
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предвидил да ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на 
всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология 
на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 
изпълнение на строителството. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за 
изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната 
технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания 
обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 
за срочното изпълнение на строителството. 

 В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 
изпълнение на предвидените дейности с приложени диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията. Представеният от участника график за изпълнение на 
поръчката съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение на обекта, като за 
всеки вид работа са представени предвижданията на участника за продължителност, за 
начало и край, брой и квалификация на предвидените за изпълнението лица и механизация. 
Графикът представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, 

предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата 
спецификация за настоящата поръчка, като същият прецизира съответните дейности, 

съобразен е с технологичната последователност на предвидените работи и показва 
последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от 
изпълнението на обекта. Линейният календарен график отразява всички видове и 

количества работи по количествената сметка /КС/ за обекта и е придружен с Диаграма на 
работната ръка и Диаграма на механизацията. В графика е посочено времето за изпълнение 
на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите лица 
и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за 
изпълнение на поръчката са съобразени изискванията на техническите спецификации. При 

изследването на линейния график комисията също така счита, че визуализираните в него 

технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване 
между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. При 

определянето на периодите на изпълнение на всеки вид работи и тяхната последователност 
на изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от правилната 
технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) 

зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката. Липсват 
несъответствия при предвижданията за периодите на изпълнение на дейностите по 
поръчката. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 
противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 
изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ организацията и 

изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, 
диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Предвижданията между 
отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на 
непротиворечиви подход и организация за изпълнение. 

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, 
като са налице следните обстоятелства: Участникът е описал: дейностите в тяхната 
последователност и технология за изпълнение; последователността на предвижданите 
дейности съгласно техническата документация и спецификации, покриващи всички 
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аспекти на изпълнението с отчитане на реалната производителност на предложените 
работна сила, технологично оборудване и механизация; разпределението на ресурсите за 
изпълнение на поръчката; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост, 
в това число механизацията, която ще се използва при всеки отделен вид строителни 

работи съгласно количествената сметка за обекта; ресурсната обезпеченост, в това число 

човешкия ресурс, необходим за изпълнението на всеки отделен вид строителни работи 

съгласно количествената сметка за обекта, включително описание на разпределението на 
задачите и отговорностите. Приложени са индикативен план-график за изпълнение на 
поръчката, като са спазени изискванията към него: Графикът  представя строителната 

програма на участника, като прецизира съответните дейности и е съобразен с 

технологичната последователност на строителните процеси; Графика обосновава срока 

за изпълнение на строителството на обекта съгласно клаузите на проекта на договор; 

Графика отразява времетраенето на всички видове работи от количествената сметка 

на строителния обект, тяхната технологична последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи, като при 

определянето на периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и тяхната 

последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните 

(произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с 

организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния 

обект;  

Линейният график за изпълнение на строителния обект е придружен с Диаграма на 
работната ръка и Диаграма на механизацията. Организацията за изпълнение, план-

графикът и диаграмите на работната ръка и на механизацията обосновават предложения 
срок за изпълнение на строителството на обекта съгласно клаузите на проекта на договор. 

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 техническото предложение съответства на Графика за изпълнение и 

приложените към него диаграми, отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава 
качественото и срочно изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, като е 
предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава 
разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на 
устойчиви резултати от реализирането им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 
участника с предварително обявените условия. 
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. 

 

2.5. "ТОМОВ-ТРЕЙД" ЕООД 

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 
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изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 
възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 
участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси (под формата на описателен 

документ и приложения, включващи: Линеен график и Диаграма на работната ръка); и 

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

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

изготвена съгласно Образец № 3. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 45 /словом: четиридесет и пет/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

/протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 

ниво съгласно приложения № №  2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството/. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

Приложени са подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени 

предвижданията на участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси, както 
следва: 
РАЗДЕЛ  I.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

1.1. ОБЩА ЧАСТ 

1.2. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ. 

1.3. ЦЕЛ НА ПОРЪЧКАТА 

1.4. НОРМАТИВНА БАЗА 

РАЗДЕЛ  ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРС 

2.1. Мобилизация и задължения на експертите в етапите на изпълнение на 

поръчката 
Участниците в строителството са: 
1. Възложител (упълномощен от него представител) 
2. Авторски Надзор, осъществяван от проектантски екип 
3. Строителен надзор 
4. Строители (подизпълнители) 
5. Ръководител екип 
6. Технически ръководител 
7. Координатор по безопасност и здраве 
8. Контрол по качеството 
9. Опазване на околната среда 
10. Доставчици 
11. Техническа лаборатория 
Основно действащо и отговорно лице по отношение на здравословните и безопасни 
условия на труд по време на изпълнението на строежа е Възложителят-инвеститор, който 
трябва да осигурява: 
- площадката и безопасни подходи към нея; 
- необходимите проекти, в т.ч. и ПБЗ 

- координатори (физически лица) по безопасност и здраве. 
Възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и 
здраве: 

1. за етапа на инвестиционното проектиране - когато възлага проектирането на 
повече от един проектант; 
2. за етапа на изпълнението на строежа - когато възлага изпълнението на 
строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и. 
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(2) Координаторите по ал. 1 трябва да са правоспособни лица с квалификация, 
професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, 

строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с 
диплома, лицензи, удостоверения и др. 

(3) Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват: 
1 .за етапа на инвестиционното проектиране и от: 
а) консултант (за строежи от всички категории); 

б) лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета 
категория); 
2.за етапа на изпълнението на строежа и от: 
а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория); 
б) технически ръководител (за строежи от пета категория). 
2.1.1. Строителят: 

Задължения на строителя. 

Строителят, солидарно с Възложителят носят отговорност за опазване на живота и 

здравето на хората на строителната площадка. За тях Строителят осигурява оценка на 
риска. 
Всеки строител отговаря и за частта от строителната площадка, която може да се ползва и 

от други работници. 

По време на строителството се прави списък на отговорните лица (име, длъжност, 
работодател) за провеждане на контрол за местата, в които има специфични рискове и за 
евакуация. 
Задължителни инструкции и инструктажи 

Изпълнителят трябва да осигури написани инструкции и провежда инструктаж на 
работниците и персонала по следните инструкции: 

- за общите изисквания при извършване на СМР; 

- за безопасна работа при складирането и съхранението на строителните материали, 

детайлите и конструкциите; 
- за безопасна работа при подготовката и поддържането на територията на 
строителната площадка; 
- по техника на безопасността по отношение на организацията на работните места; 
- за безопасна работа с компресори; 

- за безопасна работа с дизел-агрегати; 

- за под държане на санитарно-хигиенното състояние на обекта; 
- за лични предпазни средства и средства за индивидуална защита; 
Извършва оценка на риска преди започването на работа и до завършването на 

строежа 

Осигурява: 
- извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в 
инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве; 
- комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, 
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самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на изпълняваните 
от него строежи; 

- изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, съобразно 
конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при спазване на 
изискванията по Наредба №2/2004 г.; 
- избора на местоположението на работните места при спазване на условията за 
безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или 

транспортни зони; 

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

- инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на 
знанията по ЗБУТ на работещите; 
- картотекиране и отчет на извършените прегледи, изпитвания, техническа 
поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване(електрическите и 

повдигателни съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и 

постоянния им контрол е оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на 
безопасността или здравето на работещите; 
- необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните 
изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност(ПАБ), времетраенето на 
строителството и човешките ресурси; 

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

когато това се отнася за опасни материали и вещества; 
- изискванията за работа с различни материали; 

- изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали; 

- събирането, съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки; 

- адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им 

продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа; 
- съвместна работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи 

трудова дейност; 
- взаимодействието с промишлените дейности на територията, на която или в близост 
до която се намира строителната площадка; 
- по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова 
злополука, пожар, бедствие или авария; 
При необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди, образци идр.)  

за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия; 
Предприема съответните предпазни мерки за защита на работещите от рискове, 
произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната 
конструкция; 
Не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а 
когато това е наложително-прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и прилага 
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специални мерки, както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или 

намиращите се в опасна зона на извършваните СМР; 

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

2.1.2. Ръководител екип 

- Длъжността е пряко подчинена управителя на фирмата. 
- осигурява всички условия за качествено изпълнение на СМР на обекта 
- води и надлежно попълва цялата документация 
- назначава технически ръководители на СМР 

- извършва контакт с Възложителя 
- следи сроковете на изпълнение съгласно план графика. 
Осъществява контакти е ръководители и специалисти от други предприятия и 

маркетингови организации по линия на доставяните стоки и материали; Ръководи и 

организира работата по прилагане, съхраняване и отпускане на стоки и материали; 

Контролира асортимента, количеството и качеството на доставените стоки и материали. 

Оформя приходно разходните документи, свързани с доставките и отпускането на стоки и 

материали. Координира извършването на товаро-разтоварните работи и рационалното 
използване на складовите площи. Ръководи и контролира работата на работниците и 

служителите в складовата база и организира поддържането и почистването на складовите 
площи и съоръжения. 
Прави предложения за усъвършенстване на организацията на складовата дейност и 

въвеждане на автоматизирани складови технологии. Участва при провеждането на 
инвентаризации на стоките и материалите. Контролира качествените изменения на 
съхраняваните стоки и материали и предлага мерки за тяхното съхраняване. \ 

Приема поръчки за доставка на стоки и материали и организира доставянето им. 

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 
Отговаря за правилното съхранение и разполагане в складовата база на стоките и 

материалите. 
Носи отговорност при установяване на липси на стоки и материали в складовата база. 
Отговаря за спазване на правилата за противопожарна безопасност и безопасността на 
труда в складовата база. 
Ръководителят екип трябва да знае: 
а) нормативните и стандартизационни документи, свързани с количествените и 

качествените характеристики на получаваните стоки и материали; 

б) изискванията за правилното съхранение на отделните стоки и материали; 

в) нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд и за 
противопожарна безопасност; 
2.1.3. Техническият ръководител по правило и по необходимост е в състава на 
Строителя, но и в ЗУТ и в Наредба №2/2004 г. е изведен и като самостоятелен участник в 
строителния процес, особено по отношение на ЗБУТ. 

Техническият ръководител : 

• изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ; 
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• пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и 

ръководи и контролира тяхното прилагане 
• спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти; 

• провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи; 

• забранява работата със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 
отговарят на изискванията за ЗБУТ; 

• незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на 
строителната площадка ,строежа, частта от строежа или работните места, за които 

отговаря; 
• разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, 
квалификация, знания и опит; 
контролира: 
а) планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения, 
чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури; 

б) монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти, 

кофражи, готови строителни елементи или временни опори и подпори; 

в) правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, 
изделията и оборудването; 

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

определя: 
а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни 

машини и механизация на строителната площадка; в случаите ,когато машинистът няма 
достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист; 
б) местата на захващане на предпазни колани на работещите и на люлките, 
платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира 
окачващите им приспособления преди започване на работа; 
в) лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, 
поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни 

устройства и др.); 

г) лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, 
почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения; 
2.1.4. Координатора по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа: 

- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност 
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съгласно ЗЗБУТ при: 

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 

последователно извършване на етапите и видовете СМР; 

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете 
СМР; 

- 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; 
- актуализира плана за безопасност и здраве по чл.7 , т.2 и информация по чл.7 ,т.З при 

отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР; 

- организира съвместна работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите 
се в последствие 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. 

2.1.5. Експерт „Контрол на качеството”: 

-докладва на ръководителя на обекта за всички въпроси свързани с контрола на качеството; 

- при неспазване изискванията на проекта има право да прекрати извършването на 
даден вид СМР; 

- съхранява и поддържа цялата необходима документация; 
- организира вземане на необходимите проби за доказване на качеството; извършва 
вътрешен контрол на СМР; 

- при несъответствие на техническите спецификации и изискванията на проекта 
предприема коригиращи действия. Предметът на настоящата обществена поръчка е 
свързан с изпълнение на инженеринг: инвестиционно проектиране и строителството. 

Дейността е регламентирана от ЗУТ и други нормативни документи. Съгласно 
нормативните изисквания дейността ще се извърши от правоспособни лица, които да 
осъществяват дейностите по проектиране и техническо ръководство на процеса по 
изпълнение на строителството. 

2.1.6. Строителен надзор: осигурява: 

- стриктен контрол на строителния процес и изготвяне на пълна строителна 
документация от откриване на строителната площадка до въвеждане на строежа в 
експлоатация. Квалифицираните специалисти по съответните части следят за качественото 
изпълнение на строително монтажните работи, изискват необходимите декларации за 
съответствие за вложените материали, протоколи, гарантиращи безопасността и 

качеството на изпълнените инсталации, съставят се всички актове, съгласно действащите 
нормативи. 

- След завършване на строежа се съставя констативен акт /Акт образец 15/, с който се 
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удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, 

заверената екзекутивна документация, специфични изисквания към строежите по ЗУТ / 

Закон за устройство на територията / и условията на сключените договори. 

- За строежите от първа до четвърта категория се изготвя окончателен доклад, в който 
се съдържат всички данни за строителството и пълен опис на строителната документация. 
- Към досието на обекта се прилага задължително Технически паспорт, който се 
изготвя, съгласно изискванията на (НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите 
паспорти на строежите, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г., изм. и доп., бр. 38 от 11.04.2008 г.) 
и се представя пред органа, издал Разрешението за строеж и Агенцията по Кадастър. 

2.1.7. Авторският Надзор 

При изпълнение на СМР ще се осъществяван авторски надзор от Проектантските екипи, 

изготвили техническата документация по смисъла на ЗУТ или оправомощени от тях 

правоспособни лица съгласно Закона за КАБ и КИИП и Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за 
обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Целта на надзора е да се съблюдават 
процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира спазването на 
параметрите на работните проекти, както и да дава указания по време на изпълнението, 

както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на 
проектите. 
2.1.8. Операторите и работещите, на които е възложено управлението или 

използването на строителни машини, инструменти или строително-монтажни 

пистолети: 

- Да се явяват на работа в състояние, което позволява да изпълняват възложените им 

задачи 

- Да спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и 

изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент; 

- се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които могат да 
пострадат от техните действия или бездействие; 
- преди започване на работа проверяват изправността на машините и инструментите, 
а време на работа следят състоянието им, като при установена неизправност прекратяват 

работата; 
- Да работят само с изправни машини, съоръжения, уредби, апарати и инструменти и 

при констатиране на неизправност да сигнализират прекия си ръководител; 

- Да изпълняват работи, за които имат необходимата правоспособност и са 
инструктирани; 

Да ползват инструментите, машините, апаратите и съоръженията само за операции, за 
които те са предназначение; 
- при съвместна работа със сигналист точно изпълняват подаваните сигнали; 

изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово отсъствие - на 
заместника му или на бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен 

когато тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и безопасна 
експлоатация на машината. 
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2.1.9. Строителни и общи работници, ангажирани за изпълнението на СМР. 

При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за 
задълженията им да: - спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от 
тях работа; се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време 
алкохол и упойващи вещества; спазват указанията за безопасно движение на територията 
на строителната площадка и на работните места; не извършват СМР, за които не 
притежават изискваната правоспособност или квалификация; използват личните и други 

предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба да ги връщат на съответното 
място; преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредствения си ръководител 
за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат: 
а) че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им, така и 

здравето и/или живота на околните лица; или 

б) когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, 
инструментите, скелетата, платформите, люлките, защитните средства и др., вследствие на 
което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив; 
- използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, 
опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство, както и 

да не използват неизправни такива; 
- не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на 
машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите; 
- сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на 
координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна среда. 
2.1.9. Техническа лаборатория: 

- Ежедневно контролира качеството на всички влагани материали в строителството 
на обекта. 

- Следи за правилното им използване, за правилните технологиите необходими за 
изпълнението на отделните видове работи. 

- Изпълнява ежедневно изпитвания на обекта за доказване качеството на 
строителството и следи за правилното прилагане на Техническата спецификация и 

действащите наши и европейски норми и стандарти. 

2.2. Комуникационна стратегия с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти 

При взаимоотношенията си с Инвеститорския контрол, Изпълнителят трябва да изпълнява 
точно и своевременно инструкциите на Инвеститорския контрол в рамките на 
правомощията на последния. Взаимодействието на Изпълнителя с Възложителя ще се 
осъществява чрез Инвеститорския контрол. Изпълнителят трябва да осигурява, при 

поискване от Инвеститорския контрол, всички необходими инструменти за проверка на 
работите като ролетки и др. измервателни средства , които Изпълнителят ще бъдат длъжен 

да има на обекта и които трябва да са надлежно калибрирани и сертифицирани. 

Инвеститорският контрол ще упражнява текущ контрол по отношение калибрирането и 

сертифицирането на тези инструменти и при необходимост ще разпорежда на Изпълнителя 
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корективни действия. Всякакво друго оборудване и консумативи, необходимо на 
Инвеститорския контрол за изпълнението на неговите задължения, включително 
транспортни средства, канцеларски материали и други, ще бъде осигурено от Възложителя 
за негова сметка. 
Ключови фактори за успех са: - осигуряване на компетентен персонал от страна на 
Изпълнителя с подходящата подготовка и опит; адаптивен и приспособим към 

изискванията на Възложителя персонал от страна на Изпълнителя; предоставяне на 
поддържащ персонал от неключови експерти от страна на Изпълнителя с подходящи 

умения за изпълнението на техните функции; подготвяне на подходящо календарно 
разпределение на човешките ресурси от страна на Изпълнителя и Безупречна координация 
е Възложителя. 
- Документация 

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими 

документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с актуалните редакции 

на проектната документация, извършените закупувания на материали, наемането на 
работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни 

изисквания към механизацията, персонала, организацията на работата на обекта, 
счетоводството и контрола. 
Документацията ще бъде текущо завеждана в описи по видове, според деловодната 
система на Изпълнителя, така че всеки документ да може да бъде лесно намерен и 

идентифициран като тема и взаимовръзка с други документи. Възложителят чрез посочени 

от него лица ще извършва периодичен контрол по документацията и ще издава 
задължителни указания, съобразени и с правилата за документиране на дейностите. 
След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя 
оригиналите на цялата документация за проекта, освен тази която трябва да се съхранява 
при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя. 
- Информация и публичност 

Изпълнителят ще постави на видно място на строителната площадка, информационна 
табела съгласно ЗУТ. 

- Управление на документацията 

Изпълнителят ще поддържа по време на изпълнение на обекта проектната 
документация, в която ще се отразяват ежедневно всички съгласувани от участниците в 
строителния процес промени в проектите и действителното състояние / местоположение на 
изпълнените работа. Никоя промяна няма да се изпълнява без да е предварително отразена 
в заповедната книга на обекта и съгласувана на екзекутивния екземпляр на проектната 
документация най- малко от техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя. 
При подготовката за предаване на обекта, Изпълнителят ще изготви окончателна 
екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната 
документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или 

актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при 

изпълнение на СМР. При окомплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се 
посочат всички извършени промени и обясненията за тях. 
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2.3. Мерки за взаимодействие с Възложителя 

Изпълнителят смята да приложи при изпълнението на строителните работи следното: 

- В деня на предаване на строителната площадка с протокол, да представи на 
Възложителя за одобрение предварително изготвения план за приобектово настаняване. 
- При работа на обекта, използване на всички възможности за качествено и 

своевременно изпълнение на всички видове строителни дейности, подробно посочени в 
приложения Линеен график и определената с него етапност на изпълнението. 

- Осигуряване на нормална среда при изпълнението на строително-монтажните 
работи, като се изключи здравния риск за работещите на строителната площадка. 
- Изграждане на обекта съгласно одобрения технически проект и действащата 
нормативна уредба е високо качество и в срок, съгласно сключения договор с 
Възложителя. 
- Въвеждане на обекта в експлоатация. 
- Поддържане на поетите гаранции. 

2.4. Координация между участниците в проекта 

2.4.1. Координация между Възложител и Строител, /съгласно Организационна схема на 
проекта. Ще се осъществяват регламентирани срещи между представителите на 
Възложителя, Строителния надзор, Доставчика, Авторския надзор и Техническия 
ръководител на строежа. На тези срещи ще се извършва оперативно отчитане на хода на 
строителството, като ще се обсъждат и приемат управленски решения за преодоляване на 
пречки в оперативен порядък, както и мерки касаещи строителството. Срещите ще се 
протоколират. 
2.4.2. Координация между Авторски надзор и Строител, / съгласно Организационна 
схема на проекта / Ще се осъществяват по покана при всяко приемане на елемент, съгласно 
изискванията на Наредба №3 за актовете и протоколите по време на строителството 
(актове обр. 2, 3, 7, 8, 12, 14, 15 и други специфични актове). Строителят може да покани 

проектанти по отделните части за изясняван уточняване или проследяване на строителни 

процеси. Авторският надзор е в правото си да посещава строежа по всяко време. Своите 
разпореждания вписва в заповедната книга на обекта (обр. 4 на Наредба № 3). При 

промени в хода на строителството е длъжен да нанесе корекциите върху чертежите и да 
предостави екзекутиви. Срещите ще се протоколират. 

2.4.3. Периодични оперативни срещи на Техническият ръководител с 
отговорниците по звена / съгласно Организационна схема на проекта/ На тези срещи 

ще се отчита строителството за изтеклия оперативен период, ако се налага ще се 
определят мерки за преодоляване на пречки, ще се извършва планиране за следващия 
оперативен период.  

2.4.4. Ежедневни „оперативки" за срочно решаване на текущи задачи, , между 

Техническият ръководител с отговорните по звена и Отговорниците по качество 

и ЗБУТ / съгласно Организационна схема на проекта /Тези срещи са необходими за 
планиране – в началото на работния ден и отчитане - в края на работния ден на 
дейностите по отделните участъци и работни места. 
2.5. ОРГАНИЗАЦИОННИ АСПЕКТИ 
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На схема е представена йерархична структура. 
Така създадения план за работа ще се организира и ръководи: 

- от един ръководител обект (техническо лице) инженер; 

- един специалист - контрол на качеството ; 

- един специалист координатор по безопасност и здраве в строителството; 

Строителните бригади включват: 

• ВиК специалист – 2 бр. 

• Кофражисти – 2 бр. 

• Арматуристи – 2 бр. 

• Зидари – 2 бр. 

• Стр. работник настилки -2 бр. 

• Строит. облицовки – 2 бр. 

• Заварчик – 1 бр 

• Общи работници -6 бр. 

 Механизация 

• Шофьори – 2 бр. 

• Багерист – 2 бр.  

• Машинист – 2 бр. 

 При тези случаи техническия ръководител на обекта се явява групов технически 

ръководител. 

Работниците, предвидени за работа на обекта, притежават нужната техническа 
правоспособност, образование и професионален опит за съответните дейности. 

Екипите от технически лица ще бъдат с променлив състав, което позволява гъвкаво 

организиране на работата и дава възможност за прехвърляне от един екип към друг с цел 

предотвратяване на закъснение 
При изпълнението на обекта екипите по численост и брой, ще бъдат разпределени така, че 
изпълнението на работите от един екип да не пречи или забавя изпълнение на работи от 
екипа следващ технологичната последователност. 
Строителните работници, ще бъдат разпределени във времето така, че след приключване 
на голям обем нискоквалифицирани работи в началото на изпълнение на СМР да се 
преразпределят към екипи изпълняващи по-големите обем работи за следващи видове 
СМР. 

Насищането с достатъчен брой трудов ресурс на обекта и наличието на квалифицирани 

работници по необходимите специалности, ще позволи да се използва всяка възможност за 
едновременна работа на екипи изпълняващи работи от различни етапи на различни части 

на строителната площадка. 
При изпълнението на всеки от видовете СМР ще бъдат включени допълнително общи 

работници. 

РАЗДЕЛ III. ПРЕДЛАГАНО КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

3. Контрол по качеството за вложените материали, продукти и оборудване 
На следващата диаграма фиг.1 е показана последователността за подаване на заявка, 
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одобрение, доставка, контрол на доставката и складирането, контрол на материали, 

оборудване и съоръжения в СМР. 

3.1 .Описание на материалите, които ще се използват при изпълнение на дейностите – в 
табличен вид са изброени материалите, като са посочени стандартите на които следва да 
отговарят. 
3.2. Подход за доставка на материалите. 
Дружеството има сключени рамкови договори с доказали се производители и доставчици 

на материали, утвърдили се на българския пазар с лоялност и коректност. При 

необходимост от нови доставчици и/или производители , дружеството ще сключи договори 

със същите, чийто Технически характеристики отговарят на техническата спецификация от 
Възложителя и получат одобрението от страна на Строителния надзор. Дружеството ни 

има разработена система за управление на качеството ,съгласно стандарт БДС ЕИ ISО 

9001:2015, в която има процедура, засягаща доставката на материалите. На база 
количествена сметка, предвиден човешки ресурс, собствено и/или наето оборудване, 
строителна техника и механизация, временни складове за материалите, разпределение на 
утвърдени и резервни доставчици и техните местоположения на складовите им бази се 
изготвя и самия план за организация на доставка на материали. Съхраняването на 
строителните материали ще става само на указаните за целта складови площи и 

помещения, обозначени с табели, чрез съответно подреждане и укрепване срещу срутване, 
съгласно предписанията за всеки материал. Периодичността на доставките е съобразена е 
принципа на изменение на запаса при постоянен резерв, който включва времето за 
изразходване на доставеното количество от даден материал, времето за поръчване и 

транспортиране на следващата доставка, както и постоянен резерв. 
3.3. Входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинг на качеството 

при получаване на материалите, оборудването и др. стоки. 

Контрола върху качеството на доставените материали на обекта ще се осъществява от 
Ръководител екипа, Техническия ръководител и от Отговорника за контрол по качеството. 

Изпълнителя на строителни продукти ще се съпровождат със съответните сертификати и 

декларации за съответствие съгласно изискванията на Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с 
ПМС № 325 от 06.01.2006 г. и на Закона за техническите изисквания към продуктите. Ще 
се проверява качеството на материалите при подготовката и влагането им. Ще се изпращат 
ядки (елементи, части) от материалите за проверка в независима строителна лаборатория, 
оборудвана със съвременни измервателни лабораторни уреди и съоръжения. 
3.4. Мерки за осигуряване на вътрешен контрол и организация на качеството на 

изпълнение контрол на качеството при влагане на материали в обекта. 

Отговорник по качеството, който представлява функционално звено в структурата на 
проекта, чиито задължения включват подпомагане на дейностите на техническият 

ръководител в основните три фази на контрола - входящия контрол, текущия контрол 

и контрол върху качеството на готовия строителен продукт по отделни дейности и като 
цяло. 

- Входящ контрол - осъществява проверка на място при доставка на материали, 
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полуфабрикати, изделия и други. Извършва проверка на необходимата съпътстваща 
документация. В определени случаи предлага на технически ръководител проверка на 
качествата на доставки. 

Текущ контрол - следи за правилното заскладяване на материалите, съобразен с 
изискванията за съхранение до влагането им. Следи за качеството на материалите при 

влагането им, както и за правилната подготовка, съобразена с писани рецептури и 

изисквания на производителя. Следи за изпълнение на дейностите, съгласно техническите 
изисквания на проекта.  
Краен контрол - отчита качеството на извършената работа и докладва за допуснати 

пропуски на техническия ръководител за вземане на адекватни управленски решения. 
3.5.Мерки за вътрешен контрол и начин за осигуряване на качество по време на 

изпълнение на Договора. 

3.5.1. Описание на Мерките за вътрешен контрол и начин за осигуряване на 

качество по време на изпълнение на СМР 

Контролът на отделните видове работи се провежда от техническите ръководители на 
обекта, при изпълнение на съответния вид технологична операция, като резултатите се 
отразяват в Карта за операционен контрол на СМР. 
Контролът на качеството на изпълнение на отделните етапи от строителството на даден 

обект (текущо приемане) се осъществява чрез контролни измервания, приемане на 
завършени видове СМР, конструктивни елементи и др. Той бива: 
- Вътрешен - в тази дейност участват техническите ръководители, Координатора по ЗБУТ 

и/или бригадирите при приемане и предаване на отделните етапи завършени строителни и 

монтажни работи. 

- Външен - участват контролни органи извън Изпълнителя (Възложител/Строителен 

надзор, Авторски надзор) съгласно изискванията на Наредба № 3 за съставяне на актове и 

протоколи по време-на строителството, ПИПСМР, ЗУТ и други действащи нормативни 

актове. 
В табличен вид са представени предложените мерки за вътрешен контрол и начин за 
осигуряване на качество по време на изпълнение на Договора, за различните видове 
дейности. 

3.5.2. Описание на Мерките за контрол върху транспортирането и съхранението на 

материалите. 
3.5.3. Описание на експертите и взаимовръзката между тях при осигуряване контрола 

върху транспортирането и съхранението на материалите 
Специалистът отговарящ за автотранспорта при възлагане на превоза на материала 

на съответния шофьор, го уведомява за необходимите документи, които трябва да 
придружават доставката на материала и правилата, които следва да спазва при 

транспортирането с цел да се избегне увреждане на материала. Началникът на 
механизацията и автотранспорт има задължението да осигури подходящо транспортно 
средство, техническо изправно и оборудвано за доставката на съответния материал. 

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА 

4.Последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности 

4.1. Строителството на обекта обхваща следните основни периоди, както следва: 

4.1.1) Откриване на строителна площадка на обекта: - след подписване на договора 
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между Изпълнител и Възложител, може да се пристъпи към Откриване на строителната 
площадка на обекта. Ще бъде свикана комисия между всички участници в 
строителството и ще бъде съставен протокол Образец 2а за откриване на строителна 
линия и ниво. От датата на съставяне на протокола започва да тече и срока за 
изпълнение на строителството. 

4.1.2) Мобилизация - След откриване на строителната площадка, ще се пристъпи към 

оформяне на приобектов склад и санитарно битови помещения. Ще се монтира 
Информационна табела на обекта. Ще бъде направено ограждане на обекта съгласно 
изискванията на Възложителя; 
4.1.3) Извършване на СМР: - през този етап ще се извърши същинското строителство 
предмет на обществената поръчка. Той стартира веднага след подготвителните 
дейности. През целия период на строителството, периодично ще бъдат изготвяне актове 
и протоколи за доказване на извършената работа пред Възложителя и строителния 
надзор. 

4.1.4.) Тествания - тези дейности ще се изпълняват периодично през целия период на 
строителството. Резултатите ще бъдат оформени под формата на лабораторни 

протоколи и друга строителна документация.  
4.1.5) Въвеждане в експлоатация - През този етап ще се подготви цялата екзекутивна 
документация на обекта. Ще се предадат всички протоколи изготвяни съгласно Наредба 
№ 3 /протокол за даване на строителна линия, актове за скрити видове работи/. Ще 
бъдат предадени всички лабораторни документи, дневници сертификата за вложени 

материали, изделия, конструкции и заготовки, както и други документи, които е било 
необходимо да се водят съгласно изискванията. 
4.2/ Подготвителни дейности : 

4.2.1. Документална подготовка на строителната площадка 
4.2.2. Подготовка за изпълнение на строителството 

- Устройване на временна строителна база 
- Временна организацията на движението по време на строителството 

- Разчистване на строителната площадка 
- Ограждане и сигнализиране на работните участъци 

- Изграждане на геодезическа мрежа 
- Уточняване местоположението на подземните инфраструктури 

- Получаване на разрешение от Строителния надзор 
- Уведомяване на експлоатационните дружества 
- Доставка на материали 

4.3/ Дейности по изпълнение на СМР : 

- Трасиране и даване на нива 
4.3.1. Организация на изпълнение на част „Конструкции“ 

4.3.2. Начин за осъществяване на изграждането на подпорната стена; 
4.3.3. Тествания - тъй като този процес е непрестанен през целия период на строителството 

се приема, че започва да тече след подготвителните дейности и завършва до 

довършителните дейности – обща продължителност – 45 дни. 
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Описани са дейностите по: - Записки по време на строителството и строителна 
документация; Актове и протоколи; Изпълнение на строителството; Изпитване и 

сертифициране на Системи и Оборудване;  
4.4/ Съставяне на констативни актове за установяване годността за приемане на 

строежите (приложение № 15): - 

През този етап ще се извърши освобождаване и почистване на строителната площадка от 
строителни материали и механизация. Демонтиране на временната ограда и пристъпване 
към подготовка на документи по въвеждане обекта в експлоатация. 

Отговорник за цялостното завършване на подготовката за предаване на обекта е 
Ръководителя на обекта. 
-Екзекутивни чертежи - Изпълнителят ще регистрира всички промени и добавки към 

одобрените чертежи и да изготви окончателната екзекутивна документация. 
- Окончателно приемане на Обекта - След констатиране, че всички работи от списъка и 

окончателното почистване на обекта са завършени и че Изпълнителят е предал цялата 
свързана с проекта документация, двете страни подписват Приемно-Предавателен 

Протокол.  

- Окончателен Доклад и Технически паспорт - Със завършването на работите, 
Изпълнителят ще комплектува и предаде на Възложителя цялата строителна 
документация, необходима на Консултанта Строителен Надзор за изготвянето на 
Окончателен Доклад и Технически Паспорт. 
РАЗДЕЛ V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ 

5. Технологичната последователност на изпълнение на всички дейности предмет 

на поръчката 

5.1. Етапи за изпълнение на СМР съобразно изискванията на ЗБУТ 

Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ е разделено условно на етапи, без това разделяне 
да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с 
подизпълнители и други подобни мероприятия. 
Организационните етапи по ЗБУТ по конкретния строеж са следните : 
1) І Етап - обхваща - Подготовка на площадката, временно строителство-разваляне на 
съществуващи настилки; 

2) II. Етап - обхваща -Земни и кофражни работи; изкопи, насипи, кофражи; 

3) Ш. Етап - обхваща -Армировъчни и Бетонови работи: Изграждане на подпорната 
стена 
4) IV. Етап - обхваща - Декофражни работи. Измазване с горещ битум по стените. 
Облицовка по стени. Направа на Дренажен филтър; 

5) V. Етап - обхваща - Пътни настилки и парапет; 
6) VI. Етап - обхваща - Асфалтови работи: Полагане на неплътен асфалт за долен 

пласт, полагане на плътен асфалт за горен пласт, полагане на първи и втори битумен 

разлив.  
Участникът е представил в табличен вид видовете дейности съгласно количествената 
сметка с посочване на етапа, на който ще се изпълнява съответната дейност. 
5.2. Кадрово осигуряване и обучение на кадри 
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В подготвителната фаза на обекта се създава Специализиран екип за ръководство на обекта 
както следва: Ръководител екип, специалисти от отдел ПТО, както и други специалисти. 

Ядро от Технически ръководители, съставено от специалисти с опит, работили на обекти 

на дружеството. 

В зависимост от технологията на изпълнение на работите на отделните етапи са 
сформирани различни технологични групи, които са специализирани по видове работи. 

Групите за изпълнение на работите са : 
- Група за разваляне на съществуващите улични настилки - 1 група; 
- Група за изкопи- 1 група; 
- Група за обратен насип - 1 група; 
- Група за изграждане на пътни настилки - 1 група; 
5.3. Списък на основната строителна механизация, инструменти, машини, 

съоръжения, специални уреди и оборудване за работа 

5.3.1. ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ – представена в табличен вид с посочване на вид и 

собственост. 
СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ - представено в табличен вид с посочване на вид и 

технически характеристики. 

ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ - представени в табличен вид с посочване на вид и технически 

характеристики. 

5.4. Класифициране на опасностите. 
Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на площадката в 
съответствие с оценката на риска, ще произхождат от : - Падане от височина; Удар от падащи 
предмети; Неправилно стъпване и удряне; Поражение от електрически ток; Пресилване  и др.   
Местата със специфични рискове за този обект са: - работа по и около изкопа; 
придвижване край изкопа; работа в основите около откосите на изкопа; работа на 
височина; мястото за влизане и излизане в строежа при работа в непосредствена близост до 
строителните и транспортни машини през целия процес на строителството 

5.4.1. Организационни указания за преодоляване опасностите по етапи 

Подробната организация на труда по етапи ще се изготви от Координатора по безопасност 
и здраве и другите отговорни лица на място в зависимост от конкретните условия. При 

всички етапи ще се спазват условията на безопасна работа. 
ПЪРВИ ЕТАП: 

ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКАТА, ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО-РАЗВАЛЯНЕ 

НА СЪЩ. НАСТИЛКА; 

т.1. Почистване на строителната площадка 

Обхват на работите: Включва разчистване на работните участъци - премахването на 
всички препятствия, които могат да засегнат изпълнението. 

- Условия за започване: Подписване на Акт образец 2. Маркиране на границите на 
строителната площадка. Получаване на разрешение от консултанта за започване 
изпълнението на СМР. 

- Зависими работи- Изпълнение на всички останали работи по изграждане на обекта. 
т.2. Временно строителство 
а) Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя и 
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консумираните енергийни ресурси се заплащат от Изпълнителя. Изпълнителят ще монтира 
всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на ПБЗ. 

б) При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, 
то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното 
си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително 
поддръжка, преместване и изнасяне, се поемат от Изпълнителя. 
Т.3 Работа и съхранение на материали 

а) Всички материали и оборудване, необходими за изграждане на обекта ще се съхраняват 
от производителя, доставчика и изпълнителя преди, по време и след превоза по начин, 

който да се предотврати изкривяването, усукването, огъването, пречупване, погиването, 

корозията и вреда, кражба или повреда от всякакво естество на материалите или 

оборудването. 

б) Всички материали, които по мнение на строителния надзор, са повредени по начин, че 
да не бъдат годни за предвижданата употреба, ще да бъдат незабавно премахнати от 
обекта, като изпълнителят няма да получи обезщетение за повредения материал или 

изваждането му от обекта. 
в) Произведените материали се доставят и съхраняват в техните оригинални опаковки, 

ясно обозначени, с идентификация на материала и производителя. 
г) Изпълнителят трябва да положи всички усилия, за да сведе до минимум 

продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като 

планира доставките, така че да съвпаднат с нуждите на строителството.  

д) Изпълнителят трябва да организира така подреждането на материалите, че да не 
могат да застрашават безопасността на хората. 
Т. 4. Временен офис на Изпълнителя 

т.5. Санитарни помещения 

т. 6.  Водоснабдяване 

т. 7. Електрозахранване 

РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩ. НАСТИЛКИ; Настилките се разрушават и се премахват, 
включително изкопаване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на 
материалите на депо. 

ВТОРИ ЕТАП 

ЗЕМНИ И КОФРАЖНИ РАБОТИ: - ИЗКОПИ, НАСИПИ, КОФРАЖИ 

2.1.1. Изкопни работи: Земните работи се делят на две части: изкопи за основи и 

вертикална планировка. Спазва се изцяло одобрената проектна документация, като се четат 
и указанията в обяснителните записки  и становища към проектите. 
Изкопните работи ще се изпълнят след отстраняването на хумусния пласт. Описани са 
изисквания, които ще се спазват при изпълнението на дейността. 
2.1.2 Механизирани изкопи в земни и скални почви; Изкопните работи ще се изпълнят 
с механизация и методи на работа, които ще отговарят на изискванията на материалите, 
подлежащи на изкопаване. 
• Обхват на работите: Изпълнение на изкопи до размерите и нивата посочени в 
чертежите. Изкопите ще бъдат направени с багер, багер с хидравличен чук и ръчно. 

Изкопаните материали ще бъдат натоварени на транспорт и превозени. След направата на 
изкопа, същият следва да бъде приет от проектанта и консултанта, за да бъде разрешено 
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изпълнението на следващия вид работа. Проектанта приема изкопите за основи и 

разпорежда изпълнението на последващи дейности. 

• Условия за започване: Очертаване границите на изкопа. Разчистване на площите от 
несвойствени материали. 

• Зависими работи- Изпълнение на всички останали работи по изграждане на обекта 
(подложен бетон в основи) 

2.1.3 Кофражни работи: Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и 

очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване 
на бетонната смес. За целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и 

коравина. 
ТРЕТИ ЕТАП: 

АРМИРОВЪЧНИ И БЕТОНОВИ РАБОТИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНАТА 

СТЕНА 

3.1.1 Армировъчни работи: 

• Обхват на работите: Обхваща заготовка, доставка и монтаж на армировката в 
съответствие е одобрения проект. Заготовката ще се извърши в арматурен двор в 
съответствие със спецификацията и размерите от проекта. Доставката до обекта ще се 
извърши с товарни автомобили. Армирането на стоманобетонните елементи ще става при 

строго спазване на съответните чертежи. Няма да се извършва замяната на армировка от 
един вид с друг. Осигуряването на проектното бетоново покритие ще става посредством 

бетонови или РVС- подложки. Последните няма да пресичат пълната ширина на елемента. 
• Условия за започване: Изпълнение и приемане от консултанта на подложен бетон и 

предходни работи подлежащи на закриване и получаване на разрешение за изпълнение, е 
Зависими работи - Последващи работи съгласно проекта и ЛГ (Направа на кофраж и/или 

полагане на бетон). 

Бетонови работи: Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси 

ще отговаря на изискванията на БДС ЕИ 206-1. 

Обхват на работите: Включва всички работи по доставката и полагането на бетон 

(включително подложен и изравнителен). Кофражът ще бъде така подреден и укрепен, че 
да не изтича циментов разтвор от бетона през всички фази на бетониране, и да осигури 

проектните геометрични размери на кофрирания елемент. 
- Условия за започване: Преди изпълнението на бетоновите работи на обекта, ще се 
направи изпитване на материалите за производство на бетона (едър добавъчен материал, 

пясък, вода, цимент). Ще се изготвят и изпитат рецепти за производството на 
необходимите класове бетон. 

- Текущия контрол по изпълнението на работите, влаганите материали и качеството на 
изпълнение на работите на обекта се извършва от: -техническият ръководител - следи за 
вида и количеството на доставените бетони, размерите на бетонираните елементи и 

укрепването на кофража, наличието на сертификати и декларации за съответствие за 
доставения бетона контролира вземането на проби от доставения бетон и следи за 
резултатите от направените изпитвания. Води бетонов дневник за обекта. 
- лабораторни специалисти - извършват изпитвания на пробните тела от бетона 
- ръководителя на обекта - цялата информация по изпълнението на бетоновите работи се 
докладва на него; 

Материали: За изпълнението на кофража ще се използва ново поколение строителни 
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кофражи, изключително лесни за сглобяване и разглобяване, ще се използват също и 

платна от хидрофобен шперплат и метални кофражни платна. 
ЧЕТВЪРТИ ЕТАП: 

ДЕКОФРАЖНИ РАБОТИ: ИЗМАЗВАНЕ С БИТУМЕН ГРУНД ПО СТЕНИ. 

ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ. НАПРАВА НА ДРЕНАЖЕН ФИЛТЪР 

4.1.1. Обмазване с горещ битум: 

След декофриране на стената е необходимо всички бетонови повърхности, които се 
засипват, да се обмажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху суха, 
обезпрашена и добре почистена бетонова основа. 
4.1.2. Хидроизолация : обмазване с горещ битум: След декофриране на стената е 
необходимо всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с 
горещ битум. Битумът се нанася върху суха, обезпрашена и добре почистена бетонова 
основа. 
4.1.3. Обратен насип зад стена: ще се изпълни изпълни частично с ръчно 
подреден камък и чакълест материал. Чакълестият материал да се положи на пластове 20-

30 см, уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане на 
обемна плътност 1800 кг/м3 и постигане на ъгъл на вътрешно триене ф = 40° (по БДС 

10188). Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата 
дебелина. 
4.1.4. Монтаж на барбакани: Изпълнява ce PVC тръби съгласно проекта в хода на 
изпълнението на кофражните и армировъчните работи и преди полагането на бетона. 
4.1.5. Ръчно нареден камък зад стената: Изпълнява се от работници, с подходящ ломен 

камък - предписан в проекта. 
ПЕТИ ЕТАП: 

ПЪТНИ НАСТИЛКИ И ПАРАПЕТ. 
5.1.1. Направа тротоар: 
• Обхват на работите-Тротоарите се изпълняват съгласно разработените в проекта 
детайли. 

• Условия за започване- Стената да е завършена и канализацията да е възстановена. 
• Персонал-работници настилки 

• Материали- бетонови плочи, тротоарни плочи 

• Технология на изпълнение- Тротоарните плочи ще се нареждат върху подложен 

пласт от пясък с дебелина по проекта. Нареждането ще се извършва в редове, започвайки 

от бордюра като се съблюдават равността, праволинейността и правилната връзка на 
фугите.При нареждането на плочите между тях ще се оставят фуги с ширина 5мм, които се 
запълват с цименто-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4.5м ще се оставят и 

напречни разширителни фуги с ширина 15мм. 

ШЕСТИ ЕТАП: 

АСФАЛТОВИ РАБОТИ. ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТЕН АСФАЛТ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ, 

ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТЕН АСФАЛТ ЗА ГОРЕН ПЛАСТ , ПОЛАГАНЕ НА ПЪРВИ И 

ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ 

6.1.1.Разваляне и възстановяване асфалтова настилка: 

6.1.2. Отстраняване на хумусен пласт и връщането му след изграждане на стената- 

Отнетия хумус в началото на строителството се депонира от едната страна на изкопа. След 

приключване на строителството се използва за рекултивация на засегнатите 
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терени;Забранява се смесване на хумуса с изкопаната пръст от масовия изкоп; 

6.1.3. Предаване на реализирания строеж на Възложителя с Акт обр.15 и 

Демобилизация. 

РАЗДЕЛ VI. ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Участникът отново е описал изисквания, които ще се спазват при изпълнение на: 
- Изкопни работи 

- Кофражни работи 

- Армировъчни работи 

- Бетонови работи 

- Монтаж полиетиленови вълнообразни тръби 

- Монтаж ревизионни шахти 

- Полагане на бордюри 

- Асфалтови работи 

- Изисквания по здравословни и безопасни условия на труд. 

- Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите. 
Описани са изисквания, които ще се спазват при: - Товаро-разтоварни работи; Работа с 
машини; Работа с електрически ток; Работа с електрически машини; Ръчни инструменти  

РАЗДЕЛ VІІ КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВО 

8.1. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО 

8.2.ОПИСАНИЕ НА СТРУКТУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

8.2.1. Идентификация на продукта и проследяването му; 
8.2.2. Контролиране на процеса 
8.2.3. Инспекция и тестване при получаване 
8.2.4. Текуща инспекция и тестване 
8.2.5. Крайна инспекция и тестване 
8.2.4. Оборудване за инспектиране, измерване и тестване 
8.2.5. Инспектиране и тестване 
8.2.6. Отговарящ или неотговарящ продукт 
8.2.7. Отчети на качеството 

8.2.8. Вътрешни одити и правила на фирмата за осигуряване на качеството 

8.2.9. Обучение 
8.2.10. Контрол и управление на документите 
8.2.11. Контрол на докладите и записите 
РАЗДЕЛ VIII. ОПИСАНИЕ НА ОТЧЕТЕНИТЕ ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ 

1. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

1.1. Рискове за ограничаване на вредните последици 

А)3акъснение началото на започване на работите; 
Б)Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите 
В)Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта  
Г) Трудности свързани е управление на човешки ресурси (персонал , ръководител т.н.); 

Д) Проблеми свързани е използване на машини и оборудване;  
Е) Изключително неблагоприятни климатични условия; 
Ж) Риск за здравето и безопасността на служителите и работниците. 

РАЗДЕЛ IX. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

- Мерки за опазване на околната среда в етапа на подготвителните дейности 

- Мерки за опазване на околната среда в етапа на изпълнение на строително - монтажните 
работи; 

- Подробно описание на възможните замърсители и действия за опазване на околната 
среда. Представени в табличен вид с посочване на: - Елементи на околната среда, 
Възможни замърсители и Мерки, свързани с опазване на околната среда 
- Влияние върху градската част 
- Връзка между замърсителите и конкретните елементи на околна среда 
Приложени са: - Линеен график, ведно с диаграма на работната ръка и диаграма на 
механизацията; график за доставка, период за съхранение и срок за оползотворяване на 
стр. материали; диаграма за доставка, период за съхранение и срок за оползотворяванена 
стр. материали. 

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 обявените от възложителя условия. 

Съгласно изискванията на възложителя, като част от техническото си предложение, 
всеки участник следва да представи подход и програма за изпълнение на поръчката, които 
следва да представят предвижданията на участника за организация за изпълнение, 
дейности и ресурси, включително: описание на дейностите в тяхната последователност и 

технология за изпълнение; предвидените за влагане материали; техническата обезпеченост, 
в това число механизацията, която ще се използва при всеки отделен вид строителни 

работи; ресурсната обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за 
изпълнението на всеки отделен вид строителни работи, включително описание на 
разпределението на задачите и отговорностите; линеен график за изпълнение на 
строителния обект (изисквания към линейния график: - В графикът трябва да са описани и 

визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове и количества работи по 
количествената сметка /КС/ за обекта. Графикът следва да представя строителната 
програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с 
технологичната последователност на строителните процеси). Линейният график за 
изпълнение на строителния обект трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията. Организацията за изпълнение на строителния обект и 

линейния календарен график следва да обосновават срока за изпълнение на строителството 
на обекта съгласно клаузите на проекта на договор, като възложителят изрично е посочил, 

че участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в настоящата процедура по 

възлагане на обществената поръчка, ако в предвижданията му за организация и изпълнение 
на строителния обект: не е попълнен който и да е елемент от изброените по-горе или някое 
от посочените обстоятелства не е в сила: 

 декомпозирането на отделни действия/задачи отразява коректно начина на 
изпълнение и технологичната последователност на строителните процеси за всички видове 
строителни работи по количествената сметка на строителния обект съгласно действащите 
технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение, като предвижданията 
са приложими за конкретния строеж предвид неговите характеристики и особености; 

предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните 
дейности съгласно техническите спецификации;  
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  на база на предложените материали, технологии за изпълнение и/или 

методи и техники на работа е предложено ниво на изпълнение в съответствие с 
изискванията на възложителя;  

 предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи от 
количествената сметка на строителния обект, тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове работи, 

като при определянето на периодите на изпълнение на всеки вид строителни работи и 

тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните 
(произтичащи от правилната технология), така и организационните (свързани с 
организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния обект; 

 изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с 
необходимото техническо оборудване и разпределението му по всички видове строителни 

работи е представено, като e в сила всяко от следните: предвиденото оборудване като вид 

дава възможност за изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото 
оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания 
обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка 
за срочното изпълнение на строителството; 

 изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ 

ръководни и технически лица и работници) и e представено разпределението на задачите и 

отговорностите, като е в сила всяко от следните: участникът е предвидил да ангажира 
действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, 
включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на 
съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на 
строителството; предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от 
работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество 
съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания 
срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството;  

 налице е пълно съответствие и липса на съществени противоречия между 
отделните части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – 

описателен документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, 

линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на 
механизацията. 

При преглед на представените от участника подход и програма за изпълнение на 
поръчката, ведно с приложените план-график за изпълнение на поръчката, диаграма на 
работната ръка и диаграма на механизацията, комисията установи непълноти и 

несъответствия при представяне на предвижданията за периодите на изпълнение на 
дейностите по поръчката, технологията за изпълнение и ресурсната обезпеченост (човешки 

ресурси) за изпълнение на поръчката, както следва: 
Участникът е представил линеен график за времетраенето на всички видове работи 

от количествената сметка, но същият не е съобразен с технологичната последователност на 
строителните процеси, съгласно действащите технически норми и стандарти и правилната 
технология за изпълнение. 

Съгласно линейния график изпълнителят предвижда направа и разваляне на кофраж 

в основа и конзола да се извърши за 2 дни – 11 и 12.09.2019г., а полагането на бетон за 
основи е предвидено да се изпълни на 15.09.2019 г.  /след като кофража е развален на 
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12.09.2019 г/. Направа и разваляне кофраж стени е предвиден да се изпълни за 3 дни – от 
17.09 до 19.09.2019г., а полагането на бетон над основи /за стени/ е предвидено да се 
изпълни на 25 и 26.09.2019 г. /след като кофража е развален на 19.09.2019г./, което също е 
технологично неправилно. Стената е конзолна. Правилната технология при изпълнението 
на стена с разтоварваща конзола е в последователност от четири етапа:  

 Кофраж, арматура, бетон основа; 
 Кофраж, арматура, бетон  над основа до конзола; 
 Кофраж, арматура, бетон  конзола. 
 Кофраж, арматура, бетон  над конзола 

В линейния график е предвидено полагането на подложен бетон да се извърши за 1 ден на 
10.09.2019 г., което е неточно, тъй като съгласно проекта подложен бетон се полага и под 

разтоварваща конзола, което по правилната технология следва да се изпълни на по-късен 

етап. 

В представения линеен график се предвижда полагането на бетон над основи да се изпълни 

за 2 дни – на 25 и 26.09.2019г., което е технологично неправилно. Стената е конзолна и е с 
височина 10,10 м. Съгласно проекта бетона над основи следва да се изпълни на 3 етапа: - 
до конзола, конзола и над конзола. 
В линейния график участникът предвижда - „Направа и разваляне на кофраж за шапка“ да 
се изпълни на 19-тия ден, а полагането на бетон за стени е предвидено за 25-26 ден. По 

този начин изпълнението на предвидените строителни работи е структурирано 
технологично неправилно. Правилната технология за изпълнението на кофраж за шапка е 
същият да се изпълни след декофрирането на стената. По същия начин е предвидена 
доставка и полагане на бетон за шапка да се изпълни на 24-тия ден, а доставката и 

полагането на бетона за стените е предвидена за изпълнение на 25-26 – ти ден, което също 

е технологично неправилно. Правилната технология за изпълнение на тези дейности е 
направата на кофраж и полагането на бетон за шапки да започне след като стената е излята 
и декофрирана. 
На следващо място участникът е предвидил доставка и полагане на първи и втори битумен 

разлив да се изпълни на 41-42-ри ден, а полагането на неплътен асфалт ще се изпълни 

преди това на 39 и 40 ден. Правилната технология изисква първи битумен разлив да се 
изпълни преди полагане на неплътен асфалтобетон. 

Посочените обстоятелства обосновават извод за несъответствие, касаещо технологията на 
изпълнение и последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по 
изпълнение на поръчката. 
Налице са несъответствия при представяне на човешките ресурси:  
1. В представеното от участника техническо предложение са направени следните 
предвиждания за изпълнението на поръчката:  
В описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на поръчката, на 
страница 21-22, участникът схематично е представил йерархична структура, на която е 
представена ресурсната обезпеченост, включваща:  

- ръководител екип; 

- технически ръководител; 

- специалист - контрол на качеството ; 

- специалист координатор по безопасност и здраве в строителството; 

 Строителните бригади включват: 
• ВиК специалист – 2 бр. 

• Кофражисти – 2 бр. 

• Арматуристи – 2 бр. 
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• Зидари – 2 бр. 

• Стр. работник настилки -2 бр. 

• Строит. облицовки – 2 бр. 

• Заварчик – 1 бр 

• Общи работници -6 бр. 

 Механизация 
• Шофьори – 2 бр. 

• Багерист – 2 бр.  

• Машинист – 2 бр. 

В линейния график участникът е посочил  ангажирания персонал по дни и видове СМР 

както са налице следните несъответствия: 
• За позиция № 16 са посочени Арматуристи – 5 броя 

• За позиция № 18 са посочени багерист и Зидари – общо 6 човека 

• За позиция № 6 - Шофьори – 3 бр. 

Гореизложеното обуславя извод за нередовност на офертата, наличие на непълноти, 

противоречия и несъответствие между отделните й части, представящи планирането на 
човешките ресурси, което води до несъответствие с изискванията на възложителя и извод, 

че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените 
условия, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа 
точно към обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие в 
техническото предложение се препятства възможността за допускане на офертата и 

оценката й по техническият показател за оценка. 
Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не 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 "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД и "КАЛВЪРТ" ЕООД 

 съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите: 
 

Резултатите от прилагането на формулата за оценка по показателя Срок за 
изпълнение на поръчката (О2) са закрепени таблично, както следва: 

 

 

Оценяван участник: 

Предложен срок за 

изпълнение на 

поръчката 

Оценка по показател  

Срок за изпълнение на 
поръчката (О2) 

"ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД 50 дни 21 точки 

"КАЛВЪРТ" ЕООД 35 дни 30 точки 

Мотиви: Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата  за 

оценка по посочения показател и предложения на допуснатите участници, описани в 
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настоящия протокол. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията 

единодушно  

Р Е Ш И: 
 

I. На основание чл.107, т.1 и т.2, буква „б“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от 
ЗОП предлага за отстраняване следните участници: 

- "БАРИН АЛП" ЕООД; 

- "КАР СТРОЙ" ЕООД; 

- "ТОМОВ-ТРЕЙД" ЕООД 
 

II. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовите им 

предложения участниците "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД  и "КАЛВЪРТ" ЕООД. 

 

 III. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 
25.10.2019 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. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 22.10.2019 г. 
 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Инж. Цвятко Каменов (положен подпис) 

 

 

Членове 

                           (положен подпис) 

Милена Хаджиева 

 

                                (положен подпис) 

Величка Атанасова 

 

 

                                                                                                         (положени подпис и печат) 

Дата: 18.11.2019 г.   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. 

 

 


