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ПРОТОКОЛ № 4 
 

за разглеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя и оценка на 

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: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И 

РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ СГРАДИ“ чието изпълнение е разделено на 2 

/две/ обособени позиции: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ 

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

КВ. 221, ГР. СМОЛЯН“; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 

616 – ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с 

решение на възложителя № 12 от 07.08.2019 г., вписано заедно с одобреното с него 

обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под 

уникален идентификационен номер 00092-2019-0008 и публикувано заедно с одобрените с 

него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – 

профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2746   

         

На 21.04.2020 г., в 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

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

изпълнение на заповеди № ОП-23/30.08.2019г. и  № ОП-3/21.04.2020г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател: 

Златко Славчев Карамучев– ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян, 

Членове: 

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

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

Надежда Евгениева Фотева-Милева- мл. експерт в дирекция МППОД  в община Смолян, 

Недка  Величкова Кисьова –ст. експерт в дирекция „ФСДБ и ЧР и ФК” 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.  

                                                 
1 Съгласно разпоредбата на §131, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 83 от 2019 

г., в сила от 1.11.2019 г.) за настоящата обществена поръчка се прилага редът за 

 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2746
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1. Комисията пристъпи по обособени позиции към разглеждане на техническите 

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

лично състояние и на критериите за подбор, и извършване на оценяване 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: 

  

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: 

Срок за изпълнение на поръчката: 100 /словом: сто/ календарни дни, считани от 

извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за 

откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 

приложения № №  2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството/. 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

                                                                                                                                                                  

възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г.. При позоваването на разпоредби от Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

следва да се имат предвид редакциите им, които са в сила до 1.11.2019 г.. 

2.1. Обособена позиция № 1: 

„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В ДНЕВЕН 

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

2.1.1 ЕТ "МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ" 

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. 
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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: 

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Строителството на обекта обхваща следните основни периоди, а именно, както следва : 

1) Откриване на строителна площадка на обекта; - след подписване на договора 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. 

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; 

3) Извършване на СМР; - през този етап ще се извърши същинското строителство 

предмет на обществената поръчка. Той стартира веднага след подготвителните дейности. 

Предвижда Преустройство на част от здравно заведение в дневен център. 

През целия период на строителството , периодично ще бъдат изготвяне актове и протоколи 

за доказване на извършената работа пред Възложителя и строителния надзор. 

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. Преди да бъдат извършвани тестванията или пробите 

Изпълнителя ще уведомява всички заинтересовани страни, като Възложител, Строителен 

надзор, за датата и часа на взимане на пробите. Изпълнителя ще съхранява копие от всички 

свързани с това документи. 

5) Въвеждане в експлоатация - Това е последният за изпълнение, но не и по важност 

етап. 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, сертификати за вложени материали, изделия, 

конструкции и заготовки, както и други документи, които е било необходимо да се водят 

съгласно изискванията. 

След завършване, Обектът ще бъде предаден годен за целите, за които е предназначен, 

съгласно Договора. 

1/ Подготвителни дейности -1 ден 

2/ Дейности по изпълнение на СМР - 98дни 

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 98 дни 

- Записки по време на строителството и строителна документация] 

- Актове и протоколи 

- Изпълнение на строителството 
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- Изпитване и сертифициране на Системи и Оборудване 

- Работа с контролните органи / Съдействие на Възложителя 

- Активно съдействие на Възложителя и Консултанта по ЗУТ 

4/ Съставяне на констативни актове за установяване годността за приемане на 

строежите. 

- Екзекутивни чертежи 

- Окончателно приемане на Обекта - 1 ден 

- Окончателен Доклад и Технически паспорт 

5/ Други дейности, необходими за постигане целите на договора по преценка на 

участника 

- Организацията на контрола на качеството 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Подготовка: 

1. Обекта ще бъде, сигнализиран с необходимите информационни табели; 

2. Началото на СМР по Обекта ще започне с поставянето на временна ограда; 

3. Откриване на строителната площадка. 

4. Осигуряване на адекватно ограждане на строителната площадка и контрол на достъпа 

на външни лица до нея 

Подход на изпълнение 

- Организация и мобилизация  

- Човешки ресурс за изпълнение на поръчката  

Квалифициран състав: 

Инженерно-технически състав: 

- Технически ръководител на обекта  

- Координатор по здравословни и безопасни условия на труд  

- Специалист по контрол на качеството  

Участникът е представил в табличен вид задълженията и отговорностите за посочените 

експерти. 

Кадрово осигуряване и обучение на кадри 

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 зидарии - 4 работника от 3 до 24ден; 

 Група за мазилки, шпакловки, бояджийски работи- 8 работника от 32 до 92 ден; 

 Група за настилки – 8 работника от 66 до 99 ден; 

 Група за демонтаж и монтаж на врати и стъклопакет - 2 работника от 17 до 36 ден 

 Група за парапети - 2 работника от 89 до 96ден 

 Група за демонтажни работи - 4 работника от 3 до 15 ден  

 Група за покривни работи - 5 работника от 8 до 33 ден 

 Група за фасадата - 4 работника от 87 до 96 ден 

 Група за вертикална планировка от 78 до 99 ден 
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 Група за конструкции и пътнически асансьор - 3 работника от 3 до 47 ден, монтаж на 

асансьор 3 монтажника от 87 до 96 ден 

 Група за канализация- 2 работника от 3 до 19ден, монтаж санит. прибори 1 работник 

от 78 до 99 ден; 

 Група за водопровод -4 работника от 22 до 38 ден, монтаж батерии и др. И проби - 1 

работник от 86 до 95 ден 

 Група демонтаж водопровод - 2 работника от 17 до 23 ден 

 Група демонтаж канализация - 2 работника от 3 до 12 ден  

 Група за електро демонтажни работи - 2работника от 3 до 8 ден и 26 ден; 

 Група за електро монтажи силнотокови -4 работника от 31 до 72 ден  

 Група за електро монтажи слаботокови -4 работника от 80 до 82 ден 

 Група за електро монтажи повиквателна с-ма -4 работника от 73 до 82 ден  

 Група за електро монтажи външно осветление -4 работника от 85 до 96 ден 

 Група монтаж осветителни тела и др. - 2 работника от 88 до 99ден 

 Група за котелно - 3 работника от 60 до 66 ден 

 Група за радиатори - 3 работника от 85до 93 ден  

 Група за тръби- 3 работника от 67до 82 ден  

 Група за вентилация - 1 работник от на 93 ден  

 Група за соларна инсталация – 3 работника от 86 до 92, 

ЛИНЕЕН ГРАФИК И ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА 

 Предложение за реализиране на всички дейности 

Изпълнението започва с временно строителство. 

Участникът е представил предвижданията си за изпълнение, включващи описание за начина 

на изпълнение и техническата обезпеченост за следните дейности: 

1. Демонтажни работи  

- Зидарии 

- Настилки, врати, парапети и др. 

2. Зидарии 

3. Дограма 

4. Изграждане на асансьорна шахта 

5. Оформяне на интериорните стари стени 

6. Оформяне на интериорните нови стени с гипсова мазилка и шпакловка 

7. Грундиране и боядисване стени и тавани с латексова боя 

8. Облицовки 

9. Замазка 

10. Настилки 

- Настилка от керамични плочи 

- Настилка от ламиниран паркет 

11. Покривни работи 

12. Фасада 

13. Вертикална планировка 

14. В и К инсталации 
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- Полиетиленовите тръби 

- Технология за присъединяване на PVC тръби 

15. Електрически инсталации 

- Технология на инсталация с гъвкави или твърди кабели или проводници положени в 

гофрирана тръба под мазилка; 

- Технология на инсталацията с твърди кабели под мазилката 

- Технология на монтаж на осветителни тела 

- Технология на монтаж на ключове и контакти 

- Външното осветление 

16. Част О и В 

- Котелна уредба  

- Отоплителна инсталация  

- Локална вентилация във WC и кухня  

- Соларна инсталация за БГВ 

Необходимо оборудване и работна ръка за извършване на СМР: 

Работници – 39; Автобетнопомпа – 1; Самосвал – 1; Трамбовка – 1; Къртач – 6; Шлайф – 3; 

Перфоратор – 6; Дрелка – 3; Лепачка за ППР тръби – 2; Машина за мазилка – 1; Мозаечна 

машина – 1; Машина за рязане на плочи – 2; Моторен трион – 3; Проводен трион – 1; 

Асфалтова фреза – 1; Товарен бус – 1; Багер – 1; Иглен вибратор – 1 

ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

- Основни материали, предвидени за влагане в строежа – Участникът е представил 

в табличен вид предвидените за влагане материали, с посочване на: - материал, 

описание, производител/доставчик и стандарт, на който отговаря. 

Методи за организация, контрол, използвани технологии: 

 Мерки по управление на качеството: 

 Контрол по изпълнение на отделните видове СМР: 

- Вътрешен 

- Външен 

- Докладване 

 Качество на доставките 

- Сертификат за съответствие на производителя 

- Проверка на характеристики 

- Проверка на маркировката 

При транспорт, доставка и складиране ще се прави проверка за: 

- Проверка за дефект 

- Проверка за замърсяване 

- Проверка за повреди при товаро - разтоварните операции 

 Мониторинга ще бъде: 

- Самостоятелен - осъществява се без съдействието на Възложителя 

- Мониторинг на Възложителя - осъществява се със съдействието на Възложителя 

 Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 

- Планиране на проверките 

- Наблюдение на напредъка на проекта 
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- Отговорни за контрола на качеството служители: - Изпълнител/ главен офис; 

Ръководител обект - технически ръководител; Ръководител по контрол и качество. 

 Точно описание на стандартите и начина на измерване на контролните параметри 

- Контрола на качество по време на поръчване, доставка и складиране 

- Контрол на документи 

 Мерки за постигане на качество-проверки и осъществяване на контрол за 

качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество 

на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на 

договора 

КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ 

- Кофражни работи 

- Армировъчни работи 

- Бетонови работи 

- Електрически инсталации 

- Заготовка - метален парапет 

- Канализация 

- Шпакловки 

- Замазки 

- Организации на доставка на материали 

- Организацията на контрола върху качеството 

- Контрол на входящите материали и изделия 

- Контрол на готовите работи 

- Доставка на продукти 

План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 

работещите и на намиращите се на строителната площадка. 

Потенциални рискове: 

- Рискове, свързани с изпълнението на договора; 

- Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в 

строителния сектор по време на изпълнение на договора със средна вероятност да 

настъпи и с високо влияние върху изпълнението на предмета на поръчката; 

- Трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от неточности в проектната 

документация с висока вероятност да настъпи и с високо влияние върху 

изпълнението на предмета на поръчката; 

- Технологични проблеми по време на строителството с висока вероятност да настъпи 

и с високо влияние върху изпълнението на предмета на поръчката; 

- Неизпълнение на договорни задължения, в т. ч. липса на финансиране или забавяне 

на изплащането на дължимите средства; 

За посочените рискове са представени -  мерки за намаляване на вероятността за настъпване 

/ преодоляване и / или минимизиране на риска и мерки за управление на риска. 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА 

НА ДОГОВОРА 

1. Превантивни мерки 

2. Мерки, за опазване на атмосферния въздух и атмосферата (и избягване на 
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запрашаването) 

3. Мерки за опазване на водите (повърхностни и подземни) 

4. Мерки за опазване на почвите 

5. Мерки за опазване на ландшафта 

6. Мерки за опазване на природните обекти 

7. Мерки за опазване на минералното разнообразие 

8. Мерки за опазване на биологичното разнообразие и неговите елементи 

9. Мерки за ограничаване на шумът, в рамките на допустимите граници при работа с 

машини 

10. Мерки за опазване на културно, архитектурно, историческо и археологическо 

наследство. 

11. Мерки за избягване на епидемии и опазване здравето на населението 

12. Мерки за избягване на изхвърляне, и разпиляване на строителни материали и 

отпадъци, както и при транспорта им 

13. Разделно събиране на отпадъци 

14. Отпадъци и опасни вещества 

 ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА 

МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ - ПО ВРЕМЕ 

НА ПОДГОТВИТЕЛНИЯ ПЕРИОД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ТОВАРЕНЕ И НАЧИН НА 

СЪХРАНЕНИЕ. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ, КОЯТО ОБХВАЩА 

ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

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 
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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: -  

Откриване на строителна площадка на обекта, мобилизация, извършване на СМР, тествания 

и въвеждане в експлоатация. 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. Първият етап обхваща подготвителни дейности като 

представяне на ръководния екип, съгласуване с експлоатационни дружества, монтаж на 

информационна табела и ограда и др. Мобилизацията включва оформяне на приобектов 

склад и санитарно-битови помещения. Изпълнението на СМР обхваща дейности по 

изпълнение на строителството. Периодът на тествания е предвиден да се осъществява по 

време на целия период на строителство. Етапът за въвеждане на обекта в експлоатация 

включва съставяне на констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа, 

екзекутивна документация, окончателно приемане на обекта, съставяне на окончателен 

доклад и технически паспорт. 

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: - временно строителство; Демонтажни работи – 

Зидарии, Настилки, врати, парапети и др.; Зидарии; Дограма; Изграждане на асансьорна 

шахта; Оформяне на интериорните стари стени; Оформяне на интериорните нови стени с 

гипсова мазилка и шпакловка; Грундиране и боядисване стени и тавани с латексова боя; 

Облицовки;Замазка; Настилки - Настилка от керамични плочи и Настилка от ламиниран 

паркет; Покривни работи; Фасада; Вертикална планировка;  В и К инсталации - 

Полиетиленовите тръби и Технология за присъединяване на PVC тръби; Електрически 

инсталации - Технология на инсталация с гъвкави или твърди кабели или проводници 

положени в гофрирана тръба под мазилка; Технология на инсталацията с твърди кабели под 

мазилката;Технология на монтаж на осветителни тела; Технология на монтаж на ключове и 

контакти;Външното осветление; Част О и В - Котелна уредба, Отоплителна инсталация, 

Локална вентилация във WC и кухня и Соларна инсталация за БГВ. 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. 
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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: - материал, 

описание, производител/доставчик и стандарт, на който 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. Предвиден е следният квалифициран състав от експерти: технически 

ръководител на обекта, Координатор здравословни и безопасни условия на труд и 

Специалист по контрол на качеството. Описани са задълженията и отговорностите на 

специалистите, например техническият ръководител/ръководител на строежа ръководи 

всички етапи на изпълнение на СМР, следи и отговаря за доставки на материали, машини и 

оборудване, осъществява комуникация с Възложителя, организира работни срещи и 

докладва  пред Възложителя и др. За изпълнение на строителните работи участникът 

предлага да сформира различни групи работници, например: група за водопровод – 4 бр. 

работника,  група за мазилки, шпакловки, бояджийски работи – 8 бр. работника и т.н.. 

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. 

За качествено изпълнение на строителните дейности участникът предвижда следните 

основни стъпки: контрол за качеството на влаганите материали, контрол при изпълнение на 

строително-монтажните работи, както и спазване на системите за управление на околната 

среда и системите за управление на здравето и безопасността при работа. Контролът по 

изпълнение на отделните видове строителни дейности бива вътрешен и външен. 

Предложено е вътрешният контрол да бъде осъществен от техническия ръководител или 

бригадирите, а външният от контролни органи на Възложителя, строителния/авторския 

надзор. Изпълнителят предлага да следи за качеството на доставките на влаганите 

материали, както и да следи за навременната подготовка за доставка и на материали и 

оборудване на обекта. Предложени са следните мерки за контрол: самостоятелен 

мониторинг, мониторинг съвместно с Възложителя, според времевия обхват и др. 

Участникът предлага лица, които да отговарят за качеството – изпълнител/главен офис, 

ръководител обект/технически ръководител и ръководител по контрол и качеството, които 
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да следят за качеството на влаганите материали; За контрол на навременни поръчки, 

доставки и складиране на материали. Предложени са мерки за намаляване на дискомфорта и 

затрудненията на местното население – мерки за намаляване на шума, мерки за предпазване 

на атмосферния въздух, мерки за безопасност и др.  Представена е и програма за управление 

на риска. 

 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 времето за изпълнение на всяка една 

предвидена дейност. 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. 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 
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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. 

2.1.2. КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ 

"КОРОНА"" 

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. 
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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: 

Срок за изпълнение на поръчката: 60 /словом: шестдесет/ 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 предвидените СМР, включващо технически 

параметри, съобразно техническата спецификация на Възложителя и техническата 

документация за обекта, функционални характеристики на обекта, достъпност, 

екологични, иновативни характеристики, иновативни търговски техники и условия, 

както и предложение за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение 

на възлаганите СМР 

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТА 

 ОБХВАТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА 

 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СМР ДЕЙНОСТИТЕ 

- КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ, ПРОВЕРКА И ИЗМЕРВАНЕ НА 

РАБОТИТЕ 

- ВРЕМЕННИ РАБОТИ 

- ПОЧИСТВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 

ЗАМЪРСЯВАНЕ 

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

- ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ 

- КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

- Контрол на качество по време на поръчване, доставка и складиране 

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

- ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

- ОБЕЗПЕЧАВАНЕ КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - Системата за 

управление на качеството ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 

- ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СМР 
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- КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ДЕЙНОСТИТЕ 

- КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ 

- КОНТРОЛ ПО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА 

НА РАБОТНИТЕ ЗОНИ - ПОДХОДИ НА МЕХАНИЗАЦИЯТА И ДОСТЪП ЗА 

РАБОТНИЦИ И ДОСТАВКИ 

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА ОТ ПОРЪЧКАТА. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

- СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

- ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ РЕСУРС  

Инженерно-технически състав: 

Инженерно-техническия състав на ВИК „КОРОНА“ за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка ще включва най-малко следните специалисти;  

- Изпълнител/главен офис 

- Ръководител на обекта 

- Технически ръководител, 

- Експерт по контрол на качеството 

- Експерт по безопасност и здраве 

Изпълнител/главен офис 

- контролира и координира организацията на труда при изграждането на строителните 

обекти; 

- в непрекъснат контакт е с Възложителя и Ръководителя на обекта; 

- контролира техническата и оперативна подготовка за работата на обекта; 

- осъществява координацията между всички отделни звена участващи в строителството; 

Ръководител обект 

- осигурява всички условия за качествено изпълнение на СМР на обектите; води и 

надлежно попълва цялата документация; 

- назначава технически ръководители на СМР; 

- извършва контакт с Възложителя; 

- следи сроковете на изпълнение съгласно план графика 

Ръководител по контрол и качество 

- изработва и осигурява план за качество; 

- изработва графици за контрол на качеството; 

- извършва контрол 

Експерт по безопасност и здраве 

- Извършва контрола и изпълнението на изискванията по ЗБУТ и ПБ; 

- Разработва инструкциите по ЗБУТ и ПБ, както и извършва ръководството и контрола за 

тяхното прилагане; 

- Провежда инструктажи и обучение по ЗБУТ и ПБ на работниците; 

- Следи за изправното състояние на използваните и/или поддържани транспортни средства, 

строителни машини, съоръжения и лични предпазни средства; 

- Следи за прилагане на предписанията на контролните органи по ЗБУТ и ПБ. 

Бригаден състав 

По отношение на специалностите в работните екипи на обекта, за изпълнение на 
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посочените в Количествената сметка видове СМР, бригадният състав ще включва: 

- Бригади част „Конструктивна“ 

- Бригади част „Архитектура“ 

- Бригади част „ОВК“ 

- Бригади част „Електричество“ 

- Бригади „Общи работници“ 

Отговорник на бригада ще е лицето, което е с най-голям опит и стаж по съответната част. 

Останалия състав на бригадата също ще се състои от хора с опит и стаж по съответната 

част на строителството. 

В таблица е отразено разпределението на работната ръка по дейности, с посочване на: - вид 

трудов ресурс, брой работници, Ресурси труд (чд), Ангажирани трудови ресурси по 

операции и Ангажирани трудови ресурси по дни. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ 

Организацията на материалните ресурси на строителния обект разглежда следните 

параметри; 

- Планиране строителния процес по графици и заявки за спазване сроковете и 

периодичността на доставките на материалните ресурси 

- Транспортиране, приемане, складиране и съхранение на материалите в складово 

стопанство 

- Контрол на качеството на влагане на строителните материали и съблюдаване на 

съответствието им съгласно „Наредба за съществените изисквания и оценяване на 

съответствието на строителните продукти"; 

 Съставяне на материален план 

 Система на ВИК „КОРОНА“ за планиране на доставките 

 ТРАНСПОРТИРАНЕ, ПРИЕМАНЕ, СКЛАДИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА 

МАТЕРИАЛИТЕ. СКЛАДОВО СТОПАНСТВО 

 Обезпечаването на работните екипи на строителната площадка обхваща дейностите 

по: 

- Окомплектоване на необходимите по вид и бройки механизация и автотранспорт за 

отделните видове работи; 

- Осигуряване на необходимите по вид и количество бройки механизирани 

инструменти; 

- Осигуряване на измервателни уреди, необходими за постигане на изискващата се 

точност на работите 

Техническата обезпеченост на работните екипи се определя от видовете и обема СМР и 

включва най-малко следните видове машини и оборудване: 

- Земекопна техника - багер 

- Мини валяк, ръчна трамбовка 

- Подемна техника за монтаж на оборудване 

- Транспортни автомобили за извозване на земни маси, строителни материали, 

отпадъци 

- Скеле 

- Механизация за бетон - бетоновози, бетонпомпи и др. 
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- Ел. агрегат за ток 

- Водоноска 

- Трамбовка 

- Градинска техника 

- Дребна механизация, ръчни инструменти и други: 

И по-конкретно: 

- КРАН КУЛОВ КБ 160 2М 

- ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА 

- АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА 

- МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКА 

- БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЬСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА 

- КУЛОКРАН С ХОРИЗ.СТРЕЛА ДО 160 ТМ - С РЕДУЦИ 

- ГРЕИДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С 

- ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т 

- КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ДИЗ. 5-8 M3 

- КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН 

- ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН ОТ 6.8 : 8Т 

- АВТОБЕТОНПОМПА 

- КРАН КУЛОВ 

Списък на материали, влагани в строежа – участникът е представил в табличен вид 

списък на предвидените за влагане материали. 

 МЕРКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР, КАСАЕЩИ СОЦИАЛНИ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ. НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪРХУ КРЪГА ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА 

- Мерки за предпазване и предотвратяване на злополуки на населението 

- Мерки за предпазване от нарушен достъп на транспортните средства на Бърза 

помощ, Пожарна и аварийна безопасност, КАТ, служба Полиция 

- Мерки за предпазване от замърсяване на околната среда, в това число замърсяване 

на въздуха, територията на строителната площадка и тази в близост до нея, 

контролиране на шума 

- Мерки за предотвратяване на затруднения в питейно битовото водоснабдяване, в 

подаването на електрическа енергия и/или в комуникациите 

- Мерки за предотвратяване на затруднения при възникване на пожар 

- Мерки за предотвратяване на затруднения, предизвикани от евентуално замърсяване 

на прилежащите пътища, в следствие изпълнение на СМР 

- Мерки за предотвратяване на затруднения във връзка с причиняване и обезщетяване 

на нанесени вреди на лица и имоти по повод изпълнение на СМР 

ОПИСАНИЕ НА ЕТАПИТЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 

- Подготвителен; 

- Дейности по изпълнение на СМР 

- Довършителен 

Условно изпълнението се подразделя на следните отделни етапи: 
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I ЕТАП: Подготовка на площадката и екипа за изпълнение на СМР - тук се включват 

почистване на строителните площадки; поставяне на информационни табели и сигнални 

ленти при необходимост; установяване на техниката, механизацията и материалите, 

необходима за конкретния обект, както и подготовка на екипа за изпълнение на СМР - 

запознаване, инструктажи и др. 

II ЕТАП: Същински СМР - тук се включват всички демонтажни и монтажни работи, 

изкопи, насипи, бетонови работи, покривни работи, подмяна на дограми, мазилки, 

настилки облицовки, вертикална планировка и др. 

III ЕТАП: Издаване на строежа - тук се включват всички дейности по извозване на 

строителните отпадъци депо, посочено от възложителя, почистване на строителната 

площадка, демобилизация на строителната техника, съставяне на протокол за приемане на 

СМР (обр. 19) и приемане на обекта с Акт обр. 15. 

За посочените етапи участникът е представил в табличен вид - Видове дейности и 

мероприятия за осъществяване на строителството, отговорник и срок за изпълнение. 

I ЕТАП - ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКАТА И ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СМР 
- Разрешения за строителство 

- Съгласуване на временна организация на строителството и схемата за разполагане 

на временното строителство с Възложителя 

- Идентификация на обекта 

- Организация на помещения и оборудване 

- Организация на площите за отпадъци 

- Организация на достъпа 

- Захранване на обекта с електроенергия и вода 

- Осигуряване пожарна и аварийна безопасност на строителната площадка 

- Достъп до работната зона 

- Изготвяне на Аварийни планове 

- План за предотвратяване и ликвидиране на аварии 

- План за евакуация 

- Лични предпазни средства 

- Електробезопасност на площадката 

- Работа със строителни машини 

- Работа с подемно-транспортни машини и съоръжения 

- Безопасност при товаро-разтоварни работи 

- Работа с агрегати, машини и инструменти 

- Правила за безопасност при изпълнение на основни видове СМР 

ЕТАП 2: СЪЩИНСКИ СМР – представен на линейния график 

ЕТАП 3: РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА 

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМНА ОБВЪРЗАНОСТ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР /II ЕТАП - СЪЩИНСКО СМР/ 

В табличен вид е представена последователността за изпълнение на СМР с посочване на 

наименование, брой работници, начало и край. 

Представени са предвижданията на участника за начина на изпълнение на следните 
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дейности: 

1. Демонтажни работи в сградата; Демонтажни работи извън сградата и Покрив - 

площ на ремонта 327 кв.м. 

2. Нови зидове и армирани бетонови стени 

- Нови тухлени зидове и зидарии с газобетонни блокчета 

- Пътнически асансьор 

3. Кофражни работи 

4. Армировъчни работи 

5. Монтажни работи 

5.1. Монтаж на врати и прозорци 

5.2. Монтаж на ВиК инсталации 

5.3. Монтаж на Ел инсталации 

5.4. Монтаж на ОВК инсталации 

5.5. Монтаж на котел 

5.6. Монтаж на соларна инсталация 

6. довършителни работи 

6.1. Мазилки 

6.2. Шпакловки 

6.3. Настилки - гранитогрес, теракот, ламиниран паркет 

6.4. Облицовки 

6.5. Окачени тавани 

6.6. Бояджийски работи 

6.7. Монтаж на санитария, кранове, радиатори, контакти, осветители 

6.8. Почистване на мозайка 

7. Дворно пространство 

8. Извършване на проби 

- Седемдесет и две часова проба при експлоатационни условия 

- Отчитането/приемането на СМР 

- Предаване строежа на възложителя - Протокол обр.15 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ 

1. МОНТАЖ НА ТРЪБНО ФАСАДНО СКЕЛЕ - 50 КВ.М. 

2. ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ 

- Демонтажни работи по покрив 

3. КОФРАЖНИ РАБОТИ 

4. АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 

5. БЕТОНОВИ РАБОТИ 

- Бетонови работи - Вертикална планировка 

- Бетонови работи - пътнически асансьор 

6. ЗИДАРИИ 

- Тухлени зидарии 

- Изпълнение на зидария от газобетонни блокчета 

7. МАЗИЛКИ 
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8. ЗАМАЗКИ 

9. ШПАКЛОВКИ 

10. БОЯДЖИЙСКИ 

- Боядисване латекс 

11. НАСТИЛКИ 

12. ОБЛИЦОВКИ 

13. ОКАЧЕНИ ТАВАНИ 

14. МОНТАЖ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ 

15. МОНТАЖ ИНСТАЛАЦИИ 

- МОНТАЖ НА ВиК ИНСТАЛАЦИИ 

- Водопроводна инсталация 

- Канализационни инсталации 

- МОНТАЖ НА ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ 

- Главно разпределително табло (ГРТ) 

- Разпределителни табла 

- Захранващи линии НН 

- Осветителна инсталация 

- Силова инсталация —технологични консуматори 

- Силова инсталация-контакти 

- Евакуационна инсталация 

- Телевизионна инсталация 

- Телефонна инсталация 

- Външно осветление 

- МОНТАЖ НА ОВК ИНСТАЛАЦИИ 

- Соларна инсталация 

16. ПОКРИВ 

- Тенекеджийски работи 

17. ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ   

- В сградата 

- В дворното пространство 

18. ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО 

- Парапети 

- Изкоп 

- Натоварване и превоз земна маса и строителни отпадъци до депо 

- Бордюри и тротоари 

- Благоустрояване на имота и достъпна среда 

АНАЛИЗ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ 

ЗАТРУДНИНИЯ В ПЛАНИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ 

(РИСКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО) 

 Система за управление на риска 

- Идентифициране на рисковете 

- Оценка на рисковете 

- Определяне на стратегии за управление на рисковете 
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- Избор 

- Планиране и ресурсно обезпечение 

- Мониторинг и отчитане 

- Управление на промените 

 Управление на риска 

- Процес на управление на риска 

- Методика за качествен анализ на риска 

- Определяне на рисковете и категоризацията им 

- Оценка на значимостта на рисковете 

- Оценка на вероятността от настъпване на риска 

- Матрица на риска 

 ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ ЗА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
- Допускания за успешно изпълнение 

- Рискове за успешното изпълнение на договора 

- Определяне на аспекти на проявление 

Идентифицирани са следните рискове: 

1. Времеви рискове: 

• Риск от закъснение на началото на започване на работите 

• Риск от закъснение при предаване на етапи от изпълнението 

• Риск от невъзможност за изпълнение на СМР поради лоши метеорологични условия 

2. Риск от възникване на трудности за изпълнение на СМР поради забавяне на 

доставките на материали и изделия 

3. Риск от допълнителни и/или непредвидени разходи, възникнали в процеса на 

изпълнение на договора 

Анализ на посочените рискове е представен в таблица с посочване на: - Идентифицирани 

възможни рискове, Степен на въздействие, Начин на въздействие, Мерки за 

предотвратяване настъпването на риска и реакция при настъпване. 

КОМУНИКАЦИЯ С УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ 

 Мониторинг от страна на Възложителя 

- Мониторингови посещения „на място": 

- Редовни мониторингови посещения 

- Среща с екипа по изпълнение на СМР 

- Преглед на документацията на СМР 

- Физическа проверка 

- Проследяване и отчитане на проектните индикатори 

- Установяване на несъответствия 

- Мониторингови посещения във връзка с даден проблем 

- Вътрешен Мониторинг 

ИНОВАТИВНИ ТЪРГОВСКИ ТЕХНИКИ И УСЛОВИЯ 

- ИНОВАТИВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Доставка на PVC дограма произведена по иновативна технология с нисък разход на 

енергия 
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- Обезопасяване на скелето с необходимата мълниезащита 

- Изграждане на проходими участъци тип „тунел“ 

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: -  

Подготвителен, Дейности по изпълнение на СМР и Довършителен. 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. 

Първият етап включва подготовка на площадката и екипа за изпълнение на СМР - 

почистване на строителните площадки; поставяне на информационни табели и сигнални 

ленти при необходимост; установяване на техниката, механизацията и материалите, 

необходима за конкретния обект, както и подготовка на екипа за изпълнение на СМР - 

запознаване, инструктажи и др. Втори етап включва изпълнение на същинското СМР - 

всички демонтажни и монтажни работи, изкопи, насипи, бетонови работи, покривни 

работи, подмяна на дограми, мазилки, настилки облицовки, вертикална планировка и др. и 

Трети етап, който касае дейности по издаване на строежа - всички дейности по извозване 

на строителните отпадъци до депо, посочено от възложителя, почистване на строителната 

площадка, демобилизация на строителната техника, съставяне на протокол за приемане на 

СМР (обр. 19) и приемане на обекта с Акт обр. 15. За посочените етапи участникът е 

представил в табличен вид - Видове дейности и мероприятия за осъществяване на 

строителството, отговорник и срок за изпълнение. 
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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: - – монтаж на тръбно скеле, демонтажни работи 

по покрив, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, изпълнение на 

зидарии,  изпълнение на мазилки, замазки, шпакловки, бояджийски работи, направа на 

настилки, облицовки, монтаж на окачен таван, монтаж на врати и прозорци, монтаж на 

инсталации – ВиК инсталации, ел.инсталации, ОВК и соларни инсталации, покривни 

работи – тенекеджийски работи, довършителни работи и оформяне на дворно 

пространство – изкопни работи, полагане на бордюри и тротоари, благоустрояване на 

имота и оформяне на достъпна среда 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, включително параметрите им и 

стандарта, на който отговарят. 

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. Предвиден е следният квалифициран 

състав от експерти: изпълнител/главен офис, ръководител на обекта, технически 

ръководител, експерт по контрол на качеството и експерт по безопасност и здраве. За 

гореизброените експерти са описани основните задачи и отговорностите им. Например: 

„Експерт по безопасност и здраве извършва контрола и изпълнението на изискванията по 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на 

културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

 

23 
 

ЗБУТ и ПБ, разработва инструкции по ЗБУТ и ПБ, както и извършва ръководството и 

контрола за тяхното прилагане, провежда инструктажи и обучение по ЗБУТ и ПБ и др.“. 

Участникът предлага бригаден състав за изпълнение на строителните дейности предвидени 

в КСС: бригада по част „Конструктивна“, по част „Архитектура“, по част „ОВК“, по част 

„Електрическа“ и бригада „Общи работници“. Разпределението на човешкия ресурс е 

представено в табличен вид, като е показано разпределението на работната ръка по 

дейности, с посочване на: - вид трудов ресурс, брой работници, Ресурси труд (чд), 

Ангажирани трудови ресурси по операции и Ангажирани трудови ресурси по дни. 

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. 

Предложени са мерки за намаляване на дискомфорта и затрудненията на местното 

население – мерки за предпазване от и предотвратяване на злополуки на населението 

(монтаж на оградни пана, информационни материали и др.), мерки за предпазване на 

околната среда и др. Представена е програма за управление на риска, както и методи за 

комуникация с участниците в строителния процес. 

 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 времето за изпълнение 

на всяка една предвидена дейност. 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. 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 
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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, 

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 
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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. 

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: 

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: 

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ 

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

Раздел II Описание на съществуващото състояние и предвидените строително-

ремонтни дейности, Строително-технически норми и правила, Общи изисквания към 

строежите 

1. Част „Конструктивна" 

2. Част „Архитектурна" 

2.1.3. "Д И К" 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. 
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3. Част „ВиК" 

4. Част „ОВиК" 

5. Част „Соларна инсталация" 

6. Част „Електро" 

7. Част „Вертикална планировка" 

8. Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

План за безопасност и здраве. 

9. Изисквания относно опазване на околната среда. 

10. Проверки и изпитвания. 

11. Изисквания за сигурност 

12. Защита на собствеността 

13. Противопожарна защита 

14. Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли 

Раздел III Последователност и технология на изпълнение на дейностите и взаимната 

им обвързаност, време за изпълнение, предвидените ресурси - материали, работна 

ръка и механизация. 

ЕТАП 1 - ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ЕТАП 2 - СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 

ЕТАП 3. - ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 

Изпълнението на отделните етапи на проекта включва следните специфични 

дейности: 

ЕТАП 1 - ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1.Мобилизация на екипите за работа : 

Ръководен персонал, отговорен за изпълнение на поръчката: 

Функцията на Ръководител екип ще се изпълнява от управителя на дружеството, който е 

формирал екип от експерти, както следва: 

а) Технически ръководител на обекта; 

б) Инженер конструктор; 

в) ВиК инженер; 

г) Електро инженер; 

д) ОВК инженер; 

е) Координатор по здравословни и безопасни условия на труд  

Работна ръка за изпълнение на поръчката: 

За изпълнението на предвидените строително ремонтни работи ще бъдат мобилизирани 

бригади от строителни работници с различна професионална квалификация, както следва: 

а) Общи работници; 

б) Зидари; 

в) Мазачи; 

г) Шпакловчици/Бояджии; 

д) Фаянсаджии /Настилкаджии; 

е) Кофражисти; 

ж) Арматуристи; 

з) Бетонжии; 
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и) Работници покрив; й) Тенекеджии; 

к) Бригада Ел; 

л) Бригада ВиК; 

м) Бригада ОВиК; 

н) Монтажници; 

1.2. Подготвителни работи , които обхващат: 

- Временни съоръжения, захранване, встъпителни срещи и почистване на строителната 

площадка; 

- Срещи, предхождащи строителството; 

ЕТАП 2 - СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ 

В етапа на изпълнение на строителните работи се оформят следните основни и 

специфични дейности: 

Дейност I - Ремонт на покрив  

Дейност II - Демонтажни работи  

Дейност III - Конструктивни работи 

Дейност IV - Вътрешни архитектурни и строително-ремонтни работи  

Дейност V - Изпълнение на „ВиК" инсталации  

Дейност VI - Изпълнение на електрически инсталации  

Дейност VII - Изпълнение на отопление и вентилация 

Дейност VIII - Изпълнение на соларна инсталация за БГВ  

Дейност IX - Вертикална планировка и ремонт по фасада 

Технология на изпълнение на строителните дейности: 

Участникът е представил начина за изпълнение и изискванията, които ще се спазват за 

следните видове дейности: 

- Покривни работи; 

- Демонтажни работи по покрив; 

- Демонтажни работи по част архитектура - технология на изпълнение; 

- Натоварване и превоз; 

- Конструктивни работи; 

- Земни работи; 

- Кофражни работи; 

- Армировъчни работи; 

- Бетонови работи; 

- Вътрешни архитектурни CMР - зидарии, мазилки, дограми, замазки, настилки, 

шпакловки, боядисване и др. 

- Зидарски работи; 

- Мазилки; 

- Монтаж на дограми; 

- Замазки; 

- Настилки /облицовки: - Настилки от гранитогрес; Настилки от ламиниран паркет; 

Облицовки; 

- Шпакловки и боядисване; 

- Изпълнение на ВиК инсталации; 
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- Изпълнение на електрически инсталации:  

-  Вътрешни инсталации - Силнотоковата инсталация; Контактна инсталация; 

Слаботоковата инсталация 

- Външно осветление 

- Изпълнение на ОиВ инсталации и соларна инсталация: 

 - Отопление; 

 - Вентилация; 

 - Соларна инсталация 

- Външни архитектурни CMР - кърпежи и мазилки по фасади и дъна на тераси, вертикална 

планировка: 

- Технологии и организация на изпълнението на основните видове работи: - Монтаж 

и демонтаж на скеле; Мазилки по фасади;  

- Направа на основа и поставяне на бордюри; 

- Направа на тротоарни плочи 

ЕТАП 3. - ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ПРЕДАВАНЕ 

НА ОБЕКТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 

- Дейности по въвеждане в експлоатация; 

- Управление на проекта; 

- Предаване на строежа 

Раздел IV. Организационна структура, разпределение и функции на човешкия ресурс, 

задължения и отговорности. Материално, ресурсно и техническо обезпечаване за 

изпълнение на поръчката. 

1.Организационна структура 

Предложен експертен екип в състав: 

1. Ръководител на екип - управителя на дружеството 

2. Технически ръководител 

3. Експерт част „Конструкции"/Строителен инженер 

4. Експерт част „Електро"/Електро инженер 

5. Експерт част „ВиК"/ ВиК инженер 

6. Експерт част „ОВК"/ ОВК инженер 

7. Координатор по безопасност и здраве 

8. Експерт по Качество на влагани материали 

Допълнително ангажиран технически персонал за поръчката 

9. Експерт производствено-технически отдел /ПТО//Ръководител ПТО 

10. Експерт по мерките за информация, публичност и комуникация 

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

Техническата спецификация и тяхната организация. 

2.1. Разпределение и организация на дейностите във времето по отношение ефективното 

управление и изпълнение на договора: 

2.1.1.Ръководителят на екипа: - функцията ще се изпълнява от управителя на 

дружеството 

• Носи цялата отговорност по отношение на ангажиментите свързани с изпълнението 
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на договора за строителство. 

• Отговоря и ръководи цялостното изпълнение на всички строително-монтажни и 

административни дейности, необходими за приключване на обекта в етап строителство - от 

подписване на Протокол образец 2 до предаване на обекта с Констативен акт образец 15; 

• Оказва съдействие на строителния надзор за подготовка на необходимите 

документи за съставяне на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и Техническия 

паспорт; 

• Участва в работата на държавна приемателна комисия /при необходимост/; 

• Поддържа връзка и участва в срещи с другите участници в строителството 

(Възложител, Надзор); 

• Участва в проверки на одитиращи органи; 

• Представлява екипа, като подписва всички необходими документи; 

• Ръководи екип за управление на обекта състоящ се от Технически ръководители, 

Експертите по част Конструкции, ВиК, Електро и ОиВ, Ръководител ПТО, Специалист по 

безопасност и здраве, Специалист по качество, Специалист по опазване на околната среда; 

• Осъществява координацията между членовете на екипа и носи отговорност пред 

дружеството и Контролира изпълнението на задълженията на екипа произтичащи от 

изискванията на чл.169, ал.(1) и (3) и чл.169а, ал. (1) от ЗУТ) 

• Съгласува с Възложителя всеки етап по изпълнение на дейностите по поръчката 

Осъществява контрола по плана за организация и изпълнение на поръчката Следи за 

възникването на риск от забавяно изпълнение на поръчката и неизпълнение на сроковете и 

предлага мерки. 

• Присъства на работните срещи и предлага мерки за подобряване координацията 

между заинтересованите страни в рамките на поръчката; 

• Контролира пълнотата и правилността на съставяните протоколи и актове по време 

на строителството като гарантира, че съставяните актове и протоколи по време на 

строително-ремонтните работи и тестове, отговарят на задължителните форми по Наредба 

№ 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

• При съставянето на актовете и протоколите по Наредба № 3/2003 се ръководи от 

данни в строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен 

акт, от договора за строителство, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и 

измервания на място 

• Изисква съставяне на актовете и протоколите по Наредба № 3/2003 да става 

непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място 

• Осигурява подписването на актовете и протоколите по Наредба № 3 от технически 

правоспособните квалифицирани специалисти от екипа си, на строежа по съответните 

проектни части 

• Съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на 

строителство 

• Решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между 

участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба в 

проектирането и строителството 

2.1.2. Технически ръководител - подчинен пряко на Ръководител екип и има за задача да: 
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 Управлява и ръководи работата на бригадите; 

 Изготвя дневни отчети и екзекутиви на извършената работа; 

 Следи за съответствие на вложените материали с техническите изисквания и с 

работния проект; 

 Отговаря за правилната технологична последователност на дейностите. 

 Своевременно информира ръководителя на екипа за наличие на пропуски и грешки 

в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване; 

 Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни 

проекти и техническите спецификации по отделните части 

 Съгласуване на актовете, протоколите и другите документи, предвидени в ЗУТ и 

приложимите подзаконови актове. 

 Контрол за хода на изпълнение на СМР, съгласно графика на изпълнение, оценка 

забавата, ако има такава. 

 Контрол на качеството на влаганите строителни материали и изделия, следи за 

представени декларации за съответствие, сертификати за качество, протоколи от 

контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и 

съответствието им с нормите на безопасност. 

 Контрол на количествата на изпълнените строително-монтажните работи; 

 Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитания и 72-

часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация / при 

необходимост от такива/ 

 Дава указания и взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта 

и са в обхвата на отговорностите му. 

 Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. 

 Своевременно информира ръководителя на екипа за хода на строителството и 

възникналите проблеми, и даване на предложения за тяхното разрешаване. 

Освен това, Техническият ръководител: 

o Изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ; участва при 

изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира 

тяхното прилагане; 

o Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти; 

o Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

отговарят на изискванията за ЗБУТ;  

o Незабавно уведомява управителя за злополуки и/или аварии на строителната 

площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря; 

o Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, 

квалификация, знания и опит; 

Контролира: 

o Планирането и безопасното извършване на разрушителни/демонтажни дейности, 

чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури; 

o Правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, 
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изделията и оборудването; 

o Планира, организира и контролира изпълнението на СМР; 

o Участва в качествения контрол на обекта. 

Осигурява: 

o 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; 

o Ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря; 

o Координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от 

няколко бригади; 

o Осигурява обектите с механизация, трудов ресурс и материали; 

o Осигурява Здравословни и безопасни условия на труд на обекта и следи за 

спазването на Инструкциите за БЗР при извършване на СМР на обекта, воденето на 

инструктажите на работниците и отбелязването им в книгите за начален и 

ежедневен и периодичен инструктаж; 

o Подава на ръководителя на екипа за одобрение заявки до отдел Снабдяване; 

Определя: 

o 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; 

o местата на захващане на предпазните 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; 

o лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, 

поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни 

горивни устройства и др.); 

o лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, 

почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения; 

o изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ; 

2.1.3. Експерт част „Конструкции"/Строителен инженер: 

o Отговаря за правилната технологична последователност на дейностите. 

o Оценява извършените СМР и подписва акт обр.7 и акт обр. 12 по част 

„Конструкции" от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството; 

o Своевременно информира ръководителя на екипа за наличие на пропуски и грешки 

в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване 

o Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни 

проекти и техническите спецификации по част „ Конструкции" 

o Контрол на количествата на изпълнените строително-монтажните работи; 

o Участие при съставяне на Акт обр.14 за приемане конструкцията на строежа 

o Дава указания и взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на 

културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

 

32 
 

и са в обхвата на отговорностите му. 

o Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. 

o Своевременно информира ръководителя на екипа за хода на строителството и 

възникналите проблеми, и даване на предложения за тяхното разрешаване. 

2.1.4. Експерт част „Електро": 

o Отговаря за правилната технологична последователност на дейностите. 

o Оценява извършените СМР и подписва акт обр. 12 по част „Електро" от Наредба № 

3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

o Своевременно информира ръководителя на екипа за наличие на пропуски и грешки 

в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване 

o Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни 

проекти и техническите спецификации по част „Електро" 

o Контрол на количествата на изпълнените строително-монтажните работи; 

o Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитания и 72-

часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация /при 

необходимост от такива/ 

o Дава указания и взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта 

и са в обхвата на отговорностите му. 

o Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. 

o Своевременно информира ръководителя на екипа за хода на строителството и 

възникналите проблеми, и даване на предложения за тяхното разрешаване. 

2.2.5. Експерт част „ВИК": 

o Отговаря за правилната технологична последователност на дейностите. 

o Оценява извършените СМР и подписва акт обр. 12 по част „ВиК" от Наредба № 

3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

o Своевременно информира ръководителя на екипа за наличие на пропуски и грешки 

в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване 

o Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни 

проекти и техническите спецификации по част „Електро" 

o Контрол на количествата на изпълнените строително-монтажните работи; 

o Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитания и 72-

часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация /при 

необходимост от такива/ 

o Дава указания и взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта 

и са в обхвата на отговорностите му. 

o Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. 

o Своевременно информира ръководителя на екипа за хода на строителството и 

възникналите проблеми, и даване на предложения за тяхното разрешаване. 

2.1.6. Експерт част „ОВК": 

o Отговаря за правилната технологична последователност на дейностите. 
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o Оценява извършените СМР и подписва акт обр. 12 по част „ОВК" от Наредба № 3/ 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

o Своевременно информира ръководителя на екипа за наличие на пропуски и грешки 

в проекта и даване на предложения за тяхното отстраняване 

o Контрол на изпълнението на СМР в съответствие с одобрените инвестиционни 

проекти и техническите спецификации по част „Електро" 

o Контрол на количествата на изпълнените строително-монтажните работи; 

o Участие при провеждане на всички единични проби, комплексни изпитания и 72-

часови проби, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация / при 

необходимост от такива/ 

2.1.7. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд е подчинен пряко на 

Ръководител проект(екип) и има за задача да: 

• Да организира работата по установяване и оценка на професионалните рискове, в 

т.ч. да разработва проекти, програми и конкретни мерки за намаляване и предотвратяване 

на риска за живота и здравето на работещите; 

• Да разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; 

• Да изготвя оценки и становища относно съответствието с изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация на обекти, 

производства, технологии, работно оборудване и работни места; 

• Да изготвя аварийни планове за действие при извънредни ситуации; 

• Да провежда проучване на мнението на работещите и служителите относно 

условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве; 

• Да анализира причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за тяхното 

намаляване и предотвратяване; 

• Да създава и поддържа изискващата се от нормативните актове документация; 

• Да подготвя доклади и анализи, съхранява писмени и електронни файлове; 

• Да консултира и координира работата на длъжностните лица и служителите при 

реализиране задълженията им по осигуряване на ЗБУТ 

• Да предприема мерки по овладяване, снижаване и отстраняване на риска при 

констатиране на нарушения, в т.ч. участва в организирането, изграждането и 

функционирането на система за контрол; 

• Да извършва инструктажи по безопасност и хигиена на труда на новопостъпващия 

персонал, както и периодични обучения за опресняване на знанията по ЗБУТ на персонала 

на фирмата; 

• Да контролира правилното прилагане на нормативните актове в областта на 

трудовите правоотношения и правилата за безопасност и здраве при работа във фирмата; 

• Да организира снабдяването на работещите при специфичен характер и организация 

на труда с работно облекло, колективни и индивидуални средства за защита и контролира 

тяхната наличност, изправност и редовно ползване; 

• Да предписва мерки за отстраняване на констатирани нарушения на съответните 

длъжностни лица, като информира Ръководител проект, и предлага съответните мерки, в 

т.ч. за налагане на санкции на виновните длъжностни лица; 

• Да спира машини, съоръжения и работни места при констатирана непосредствена 
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опасност за живота и здравето на работещите, като незабавно информира за това прекия 

ръководител и съответното длъжностно лице, за предприемане на мерки и отстраняване на 

опасностите; 

• Дава указания и взема решения по въпроси, които не водят до изменение на проекта 

и са в обхвата на отговорностите му. 

• Контрол при отстраняването на дефектите посочени от него или други контролни 

органи. 

• Своевременно информира ръководителя на екипа за хода на строителството и 

възникналите проблеми, и даване на предложения за тяхното разрешаване. 

2.1.8. Експерт по качеството на влаганите материали подчинен пряко на Ръководител 

проект (екип) и има за задача да: 

• Съвместно с Ръководител ПТО изготвя формата на необходимите документи за 

отчитане на строителството и помощни документи към актовете за плащания и ги 

представя за одобрение от Възложителя; 

• Контролира доставките на материали, съответствието им с одобрените от Надзора, 

наличието на необходимите придружаващи документи за качество, съответствие на 

количеството с поръчаното, външен вид и липса на повреди; 

• Контролира използването на разрешени от производителя методи за разтоварване и 

начин на складиране на материалите; 

• Контролира правилното заприходяване на доставените материали в дневната 

програма; 

• Контролира правилната технологична последователност на строителните процеси и 

методите на работа; 

• Контролира спазване на приетите методи за изпитване на инсталации и проводи; 

• Изготвя отчети за резултатите от извършените проверки и ги предава на 

Ръководител проект; в случай на несъответствие незабавно уведомява Ръководител проект. 

Освен това отговаря и изисква за: 

• Входящ контрол при одобряването на строителните материали, изделия и 

съоръжения за влагане в строежите, включващ изискване за спазване всички разпоредби, 

стандарти и насоки, съдържащи се в последните актуални версии на приложимите 

законови актове. В НСИСОССП са обособени две групи строителни продукти: 

• Изисква доказателствени материали за Продукти, отговарящи на европейските 

технически спецификации - български стандарти, въвеждащи европейски хармонизирани 

стандарти, или еквивалентни; европейски технически одобрения и признати национални 

технически спецификации; 

• Изисква доказателствени Продукти, отговарящи на българските технически 

спецификации - български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни 

стандарти, български стандарти и български технически одобрения. 

• Изисква от производителите на строителните материали и продукти или техните 

упълномощени представители да представят необходимите техническите спецификации по 

чл.5, ал.2 от ЗТИП и чл.4 от НСИСОССП, придружени със съответните удостоверения. 

• Контролира на място и разрешава влагането на продукти в строежа, които са 

придружени с необходимите документи, удостоверяващи съответствието на даден продукт 
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със съществените изисквания - маркировка СЕ; ЕО Декларация за съответствие и 

Техническо досие. 

• Изисква всички влагани в строителството материали, изделия или съоръжения 

следва да са придружени с Декларации за съответствие на качеството със съществените 

изисквания. 

2.1.9. Ръководител ПТО - назначен за периода на строителните дейности подчинен 

пряко на Ръководител проект (екип) със следните задачи: 

• Съвместно със специалист по качеството изготвя формата на необходимите 

документи за отчитане на строителството и помощни документи към актовете за плащания 

и ги представя за одобрение от Възложителя; 

• Отговаря за събиране и класифициране на информацията от отчетите от 

извършената работа; 

• Отговаря за точното и навременно съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, протоколи за изпитвания и дезинфекция, бетонови и заваръчни дневници; 

• Отговаря за точното и навременно съставяне на измервателни протоколи и други 

помощни документи към актовете за плащане 

• Отговаря за събиране, описване и подреждане на всички документи за материали 

(сертификати, декларации, протоколи от изпитвания и др.); 

• Отговаря за събиране, описване и подреждане на протоколи от лабораторни 

изпитвания; 

• Отговаря за събиране, комплектоване и представяне на всички необходими 

документи за подписване на Протокол Образец 15; 

• Участва в срещи с представители на Възложителя и надзора относно подписване на 

съставени документи. 

2.1.10. Експерт по мерките за информация, публичност и комуникация - 

Контролира документооборота относно изпълнението на мерките за информация и 

публичност по проекта; 

 Следи за промени в ЗУТ, наредбите към него и промени в изискванията на програма 

за развитие на селските райони във връзка с наблюдението и отчитането на 

дейностите по договора и информира Ръководителя на екипа и членовете му; 

 Отговаря за архивирането и съхранението на всички документи по изпълнението на 

договора по реда, предвиден в Указанията относно съхранение на документи; 

 При приключване на този договор отговаря за предаването на Възложителя в 

електронен вид на всички разработки, създадени по повод изпълнението на 

настоящия договор, при наличието на такива; 

3. Материално, ресурсно и техническо обезпечаване за изпълнение на поръчката 

3.1. Материално осигуряване 

Описание на използваните видове материали за всеки вид строителна дейност:  

Участникът е представил предвижданите за влагане материали в табличен вид, като са 

посочени: - вид работа, мярка, количество и описание на съответния материал. 

3.2. Техническо оборудване 

Описание на използваните видове механизация и оборудване за всеки вид строителна 

дейност:  
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Участникът е представил предвижданите за ползване механизация и оборудване в 

табличен вид, като са посочени: - вид работа, мярка, количество, дни и описание на 

съответните  механизация и оборудване, които ще се използват при изпълнение на 

съответната дейност. 

3.3. Трудов ресурс 

Участникът е представил разпределението, броя и квалификацията на предвидените за 

изпълнението лица за всяка една строителна дейност в табличен вид, като са посочени: - 

вид работа, мярка, количество, експертен и изпълнителски състав – вид и брой  и 

продължителност в дни. 

3.4. Мобилизация и разпределение на използваните ресурси 

Раздел V. Мерки за вътрешен контрол и разпределение на дейностите по вертикална 

йерархичност в екипа. Методи за комуникация. Подход за доставка на материалите и 

входящ контрол от експерти. 

1. Анализ и контрол на дейностите 

2. Подход 

3. Взаимодействие с компетентни администрации и органи 

4. Контрол при започване и изпълнение на строителството 

- Представяне на необходимите документи съгласно изискванията на договора 

- Подготовка на площадката на място 

- Практическо установяване на организацията на строителната площадка 

- Дейности по обособяване на временна строителна база 

- Складиране и охраняване на оборудване и материали 

- Получаване на разрешение от Строителния надзор; 

- Места със специфични рискове и изисквания по БЗ; 

- Схема за места на инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета, платформи и 

стълби 

- Схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено 

място за оказване на първа помощ 

Цялостната дейност се ръководи от Ръководителя екип. Упълномощен да подписва 

документи от страна на Изпълнителя, е единствено Ръководителят екипа. Той комуникира 

с Възложителя и други взаимодействащи страни, в случай на необходимост. В случай на 

отсъствие на Ръководителя на екипа, Възложителят ще получи предварително изрично 

писмо с информация кой го замества и с какви правомощия. 

Ръководителят на екипа взима участие в срещи за напредъка от страна на Изпълнителя. 

С Възложителя по отношение на: 

- Изпълнение на предмета на договора; 

- Изпълнение на срока по договора; 

- За съдействие при затруднения, когато са в правомощията и възможностите на 

Възложителя; 

- Набиране на изходни данни; 

- Съгласуване на определени мерки. 

С експлоатационните дружества по отношение на: 

- Съгласуване на проектните разработки; 
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С експертите в екипа по отношение на: 

- Спазване на поетите срокове; 

- Съгласуване между отделните части; 

- Осъществяване на авторски надзор 

- Наличие на проблеми в организацията или комуникацията между експертите; 

- Изчистване на противоречиви данни. 

Комуникация чрез работни срещи в екипа: 

Ръководителят екип, чрез ежеседмични оперативки, а при необходимост и почести 

работни срещи, следи за своевременно изпълнение на индивидуалните и общи задачи, за 

разрешаване на евентуални конфликти между членовете на екипа, за съгласуването между 

отделните части, изчистване на противоречиви данни. Ръководителят екип координира и 

възлага дейностите на ключовите и не ключови експерти. При необходимост на работните 

срещи ще бъде поканен представител на Възложителя. 

Ключовите и не ключовите експерти не само ще работят самостоятелно, но и ще си 

сътрудничат, за да координират дейностите помежду си, като същевременно комуникират 

всички важни текущи въпроси с Ръководител екип. Ръководителят ще осъществява 

цялостен контрол по изпълнението и контакти с Възложителя и същевременно ще 

осъществява взаимодействието вътре в екипа. Включването на допълнителни - не ключови 

експерти при изпълнение на договора ще позволи осъществяването на вътрешен взаимен 

контрол по качеството, като на Възложителя ще бъде представен окончателен резултат, 

който напълно отговаря на изискванията му. 

Комуникации чрез имейл: 

За да се осигури необходимата оперативна гъвкавост между нас, Възложителя и 

други заинтересовани страни, ще се създаде списък с актуални имейл адреси за 

комуникация, чието използване ще става в съответствие с ролята в структурата и 

управлението на поръчката - между отделните членове на екипа, както и комуникация 

между нас и Възложителя и всички останали заинтересовани страни. 

Официална писмена кореспонденция: 

За официални цели се предвижда използването на писмена кореспонденция, най-

вече между Възложителя и Изпълнителя на поръчката. Кореспонденцията ще бъде 

регулярна (свързана с етапите на изпълнение, изискванията на Техническата спецификация 

към настоящата поръчка и сключения Договор) и Инцидентна/ нерегулярна (свързана с 

необходимостта от решаването на съществени проблеми и трудности по изпълнението на 

задачата, изискващи официална кореспонденция между страните). Всички писмени 

документи, обект на официална кореспонденция ще притежават съответните задължителни 

официални атрибути, съответни изходящи и входящи регистрации. 

Комуникация по телефона: 

Ще бъде изготвен актуален списък с телефоните на всички заинтересовани страни - 

по този начин ще се даде възможност за бърза комуникация между всички. 

Подход за доставка на материалите: 

- Контрол на влаганите материали и окомплектовки: 

Планът за използване на материалите включва следните аспекти: 

- Контрол на качеството на закупуваните продукти и материали: 
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 Входящ контрол на закупените продукти 

 Качество на закупените материали 

 Планирането на необходимите за закупуване материали, продукти или услуги 

- Контрол при съхранение на материалите по време на производствения 

процес 

- Контрол при транспортирането на материалите, при доставките и 

складирането 

- Изисквания към товаро-разтоварната площадка 

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: -  

подготвителни мероприятия, строително-монтажни работи и демобилизация и предаване 

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. Първият етап обхваща подготвителни дейности като мобилизация на 

екипите за работа, представяне на ръководния екип и работната ръка необходима за 

изпълнение на поръчката, изграждане на временни съоръжения, временно захранване, 

встъпителни срещи,почистване на строителната площадка и др. Вторият етап обхваща 

дейности по изпълнение на строително-монтажните работи, представена е технологичната 

последователност по изпълнението им, както и технологията на изпълнение на 

строителните дейности. Третият етап е предвиден за демобилизация на строителната 
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площадка, почистване и предаване на обекта на възложителя. 

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 основни видове строително-монтажни работи, както следва: – демонтажни работи, 

покривни работи, работи по изпълнение на част „Конструкции“ – кофражни, армировъчни 

и бетонови работи, зидарски работи, изпълнение на мазилки, дограмаджийски работи, 

полагане на замазки, направа на настилки от гранитогрес, ламиниран паркет, направа на 

облицовки, шпакловки и боядисване, изпълнение на ВиК инсталации, изпълнение на 

Електро инсталации отвън и вътре, изпълнение на ОиВ и соларна инсталация, монтаж и 

демонтаж на скеле, дейности по вертикална планировка – полагане на бордюри и направа 

настилка от тротоарни плочи 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. Участникът е представил 

предвижданите за ползване механизация и оборудване в табличен вид, като са посочени: - 

вид работа, мярка, количество, дни и описание на съответните  механизация и оборудване, 

които ще се използват при изпълнение на съответната дейност. 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 работа, 

мярка, количество и описание на съответния материал. 

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. Предвиден е следният квалифициран 

състав от експерти: - Ръководител на екипа, технически ръководител на обекта, строителен 
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инженер, експерт ВиК, експерт Електро, експерт ОВК , Координатор здравословни и 

безопасни условия на труд и експерт по контрол на качеството на влаганите материали, 

представен е и допълнително ангажиран технически персонал за поръчката - Експерт 

производствено-технически отдел /ПТО//Ръководител ПТО и Експерт по мерките за 

информация, публичност и комуникация. Описани са задълженията и отговорностите на 

специалистите, например техническият ръководител ръководи работата на строителните 

бригади, изготвя ежедневни отчети, следи за съответствието на влаганите материали, следи 

за спазване на технологичната последователност, както и качественото изпълнение на 

строителните дейности и др. За изпълнение на строителните работи участникът предвижда  

да сформира различни групи работници по съответната част със съответната 

квалификация, например: кофражисти, арматуристи, бетонджии, работници 

електроинсталации и т.н.., като е представил разпределението, броя и квалификацията на 

предвидените за изпълнението лица за всяка една строителна дейност в табличен вид, като 

са посочени: - вид работа, мярка, количество, експертен и изпълнителски състав – вид и 

брой  и продължителност в дни. 

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. 

За качествено изпълнение на строителните дейности участникът е предложил прилагане на 

различни мерки, като: - представено е описание за прилагане на подхода „планиране, 

изпълнение, проверка, действие, взаимодействие", спазване на изискванията внедрени по 

ISO 9001:2008, изискванията на възложителя, изискванията за безопасни условия на 

работа, осъществяване на непрекъсната комуникация между строителния екип, 

представители на строителния надзор, възложителя, експлоатационни дружества и др. 
Представен е и Подход за доставка на материали посредством План за доставка на 

материали, който включва следните основни аспекти: контрол на качеството на 

закупуваните материали, входящ контрол при доставката на материали, планиране за 

закупуване на необходимите материали, контрол по съхранение на доставените материали, 

контрол при транспортирането, складирането им и при товаро-разтоварните работи, като 

всички дейности по изпълнение на плана е предвидено да се контролират от техническия 

ръководител и специалиста контрол по качество съвместно с ръководителя на проекта. 

Представени са и методите за осъществяване на комуникация и координация с 

Възложителя и заинтересовани страни, а именно чрез работни срещи в екипа, комуникация 

чрез имейл, официална писмена кореспонденция и постоянна телефонна връзка и др.  

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 времето за изпълнение 

на всяка една предвидена дейност. Графикът представя строителната програма за 

изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията 
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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. 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, 

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 
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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. 

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; 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, която не е подписана от 

2.1.4. "ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

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

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

изискуемите документи в изискуемата форма. 
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представляващо участника лице и не е положен печат на дружеството, което е равнозначно 

на липсата на волеизявление. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 40 /словом: четиридесет/ 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. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта. 

1. Предмет на обособената позиция. 

2. Съществуващо положение. 

3. Цел на поръчката. 

4. Технологично решение 

- Конструкция на сградата 

- Архитектура 

- Зидарии, настилки, облицовки, мазилки и боядисване 

- ПВЦ дограма и врати 

- Фасада 

- Покрив 

- Асансьорна шахта 

- Част „ВиК" 

- Водоснабдяване 

- Канализация 

- Част „Електро" 

- Благоустрояване на имота 

II. Организация за изпълнение на поръчката 

 ЕТАП I - ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 

ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

 ЕТАП II - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

- Технологична последователност на строителните процеси за всички видове 

строителни работи на строителния обект – представена схематично. 

- Технология на изпълнение на строителните дейности за настоящата 

обществена поръчка. Представена е технология за изпълнение на: 

1. Направа на изкоп 

2. Кофражни работи 

3. Армировъчни работи 

4. Бетонови работи 

5. Направа на тухлена зидария 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на 

културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

 

44 
 

6. Монтаж на дограма 

7. Покривни работи 

8. Довършителни работи 

- Подови настилки 

- Облицовки, мазилки и боядисване 

9. Електроснабдяване и осветление 

10. Монтаж на полипропиленови тръби 

11. Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли 

 Основни изисквания по време на строителството 

 Мерки за осигуряване на качеството на строителните работи при изпълнение в лоши 

метеорологични условия 

- Неблагоприятните температурни условия 

- Неблагоприятни валежни условия 

- Силен вятър 

- Влаганите материали и изделия 

- Схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване 

- Мерки за безопасност при строителните работи 

 Механизъм за управление и организация на предвидените за изпълнение дейности, 

съобразени с техническата документация и особеностите на обекта. 

- Дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на 

строителния процес върху аспектите на ежедневието 

- Контрол на изпълнението на предложените мерки 

 ЕТАП III - ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

- Демобилизация на ресурсите 

- Окончателно отчитане 

- Почистване 

- Гаранционно обслужване 

- Изисквания за сигурност 

III. Организация и управление на човешките ресурси, за качествено и срочно 

изпълнение на възложеното строителство. Ръководен инженерно-технически екип и 

изпълнителски състав. 

Ключови експерти: Строителен инженер ПГС, Ел., ВиК и ОиВ инженери, представени са 

задължения и отговорности, както и за следните експерти: -  Техническият ръководител, 

Специалист по контрола на качеството, Координатор по здравословни и безопасни условия 

на труд. 

Строителни работници със съответната квалификация: 

- Общи работници 

- Багеристи 

- Изкопчии 

- Кофражисти 

- Арматуристи 

- Бетонджии 
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- Зидаро-мазачи 

- Изолаторджии  

- Работници - облицовки и Настилкаджии 

- Монтажници ВиК 

- Монтажници Ел.инсталации 

- Монтажници ОВК 

- Каналджии 

 Отношения и връзки за контрол, взаимодействие и субординация между 

Изпълнителя, Възложителя и останалите участници в строителството 

- Методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя 

- Взаимоотношения Възложител - Изпълнител на строителството 

- Взаимоотношения Изпълнител на строителството – Консултант 

- Взаимоотношения Изпълнител на строителството - Външни институции 

 Мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите 

- Координация и съгласуване на дейностите 

- Управление на човешките ресурси 

IV. Описание на механизацията за изпълнение на обекта 

Участникът е представил в табличен вид списък на предвидената механизация и 

оборудване, като е представил предвижданията си за Основно приложение /разпределение 

по видове дейности/ на съответното оборудване. 

V. Описание на организацията за доставка на материалите при изпълнение на 

обекта 

- Списък на основните видове строителни материали, които ще се влагат по 

време на строителството. 

- Технически характеристики на основните материали и строителни продукти, 

които се предвижда да бъдат вложени в строежа 

VI. Описание на организацията за контрол на качеството и вътрешни норми за 

осигуряване на качеството 

VII. Описание на организацията за безопасност на труда, здравословни условия на 

труд и пожарна безопасност 

VIII. Описание на организацията за опазване на околната среда при изпълнение на 

строително - монтажните дейности 

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 не е валидна и не е 

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

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.12.5, буква „б“ от Раздел V 

„Указания за подготовка на офертата“ на Указания за подготовка на офертата и ред за 
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провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от документацията 

за обществена поръчка, всяка оферта следва да съдържа техническо предложение, 

включващо 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. В посочения смисъл е и разпоредбата на чл.39, ал.3, 

т.1 от ППЗОП, която гласи, че офертата включва техническо предложение, съдържащо 

предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя 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, когато е приложимо. Разпоредбите на чл.47, ал.3 и 4 от ЗОП 

също въвеждат изискване възложителят 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 извърши строителството или да се 

предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните 

услуги, но 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. В настоящата хипотеза посочването на необходимата 

информацията от възложителя е извършено както в т.2 на Раздел VI.3 „Допълнителна 

информация“ от обявлението за обществената поръчка, така и в забележка към един от 

образците на документи, неразделна част от документацията за обществената поръчка, а 

именно в забележка към Декларацията, 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 

изрично е указал следното:  

„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/услугите, 

предмет на поръчката, както следва: 

1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:  

Национална агенция по приходите: 

- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; 

- Интернет адрес: http://www.nap.bg/ . 

2. Относно задълженията, опазване на околната среда:  

Министерство на околната среда и водите: 

- Информационен център на МОСВ - всеки работен ден от 14 до 17 ч.; 

- София 1000, ул. У. Гладстон № 67,Телефон: 02/ 940 6331; 

- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ . 

3. Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:  

Министерство на труда и социалната политика: 

- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg ; 

- София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02 / 81 19 443 . 
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Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: 

- Интернет адрес: http://www.gli.government.bg/; 

- София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков № 3; 

- Телефони за граждани:  

0700 17 670 - национален телефон; 

0800 14 008 - телефон за трудови злополуки“. 

С посочването на информация за органите, от които участниците могат да получат 

необходимата информация за приложимите правила и изисквания, възложителят е спазил 

и разпоредбите на чл.49 във връзка с част В „Информация, която трябва да бъде включена 

в обявленията за поръчки“ от приложение V на Директива 2014/24/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна 

на Директива 2004/18/ЕО, които повеляват в обявлението за поръчка, която се възприема 

като покана за участие във всички видове състезателни процедури, да се посочат 

специалните условия, приложими към изпълнението на обществената поръчка.  

При преглед на офертата на участника обаче комисията констатира, че последният, като 

част от техническото си предложение, 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, която 

декларация обаче не е подписана от представляващо участника лице и не е подпечатана, 

т.е. налице е попълнен образец на изискуемата декларация, но същият не е подписан и 

подпечатан. Липсата на подписване на посочената декларация от представляващо 

участника лице е равнозначна на липса на волеизявление от страна на участника, че 

офертата му е изготвена 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 извърши строителството. Посоченото 

обстоятелство обуславя липсата на надлежно обективирана и изразена от участника воля 

относно задължителна част от техническото му предложение, което от своя страна влече 

нередовност на офертата, несъответствие с изискванията на действащите правни норми и 

на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря на 

предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението 

по чл.101, ал.5 от ЗОП при изготвянето на офертата да се придържа точно към обявените 

от възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства възможността 

за допускане и класиране на офертата. 

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. 

 

2.2. Обособена позиция № 2: 

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

КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

2.2.1. "ИСА 2000" ЕООД 
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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: 

Срок за изпълнение на поръчката: 73 /словом: седемдесет и три/ 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: 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

I. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА 

1. Описание на обекта на поръчката 

2. Съществуващо положение 

II. ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ 

2.1. Осъществяване на енергоспестяващи мерки 

- Енергоспестяваща  мярка № 1 - Топлоизолация на стени 

- Енергоспестяваща мярка № 2 - Топлоизолация на покрив 

- Енергоспестяваща мярка №3 - Подмяна на стара дограма с нова PVC 

2.2. Ремонтни дейности 

- Подови настилки 

- Тавани 

- Външни стени 

2.3. По част „ВиК“ 

- Водопровод 

- Канализация 

2.4. По част „Електро“ 

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. 
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- Електрически инсталации 
- Заземителна инсталация 

- Мълниезащитна инсталация 

- Слаботокови инсталации 

- Пожароизвестяване 

- Компоненти на системата: - Пожароизвестителна централа; 

Пожароизвестител оптично димен; Ръчен пожароизвестител; Сирени 

- Видеонаблюдение 
2.5. По част „ОВиК“ и „КИП и А“ 

- Отоплителна / Охладителна инсталация 

- Вентилационни инсталации 

- Смукателна вентилация 

- „КИП и А“ 

2.6. Благоустрояване на имота 
- Осигуряване на достъпна среда 

III. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА СТРОЕЖА. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

3.1.  Структура и организация на човешките ресурси отговорности и пълномощия на 

инженерно техническия екип 

3.2.  Разпределение на задачите и отговорностите и комуникация между участниците в 

строителния процес. Участникът е представил задълженията и отговорностите на 

следните експерти: 

- ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЕКТА 

- ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР 

- ИНЖЕНЕР ВиК 

- ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕР 

- КООРДИНАТОР ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

- СПЕЦИАЛИСТ КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО 

За всеки експерт са представени: - Описание на длъжността; Подчиненост, 

комуникация, вземане на решения; Отговорности на длъжността; Изисквания на 

длъжността; Изисквания, свързани с внедрената интегрирана система за управление. 

- ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ - Социално-битови придобивки. 

Предвижданията на участника по отношение на персонала са представени таблично като 

за всяка дейност са посочени: - наименование на дейността; вид и брой работници; 

отговорник за изпълнението на дейността; начало и край.  

Трите основни групи процеси във фирмата - управленски, основни и спомагателни са 

представени схематично. 

Представено е управлението на процесите и на системата като цяло, чрез прилагане на 

принципа: - планиране - изпълнение - проверка - действие. 

Система за управление на качеството и нейните процеси. 

- Управление на записите 

- Управление на документираната информация 

- Насоченост към клиента 

- Оперативно планиране и управление на аспектите на околната среда 
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- Идентифициране на опасностите, оценка на риска и определяне на контролни мерки 

- Законови и други изисквания 

- Политика по управление 

- Планиране на Интегрираната система за управление 

- КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

o Преглед на изискванията за продукта 

o Обмен на информация с клиентите 

o Закупуване 

o Производство на строителни продукти и изпълнение на строителни поръчки 

o Идентификация и проследимост 

o Собственост на клиента 

o Предпазване на продукта 

o Измерване, анализ и подобряване 

o Удовлетворяване на клиента 

o Наблюдение и измерване на процесите 

o Наблюдение и измерване на продукта 

o Управление на несъответстващ продукт 

o Анализ на данните 

o Подобряване 

o Коригиращи действия 

o Материали 

- МЕРКИ ЗА ЗДРАВОСЛОНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

o Основни мерки, които ще се предприемат от Изпълнителя 

o Планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за 

евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка 

- ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА 

- БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

o Класификация на опасностите 

o Основни мерки, които ще се предприемат от Изпълнителя 

- ПРАВИЛА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 

o Процедури при нещастни случаи/инциденти и аварии 

o Мероприятия за подобряване условията на работа 

o Защитна екипировка 

o Изисквания при изпълнение на строителни работи 

o Контрол на строителната механизация 

o Безопасна работа с багери 

o Безопасна работа с пътно-строителни машини 

o Безопасна работа при транспорт 

o Автомобилен транспорт 

o Безопасна работа с товаро-разтоварни машини 

- МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

o Опазване на дърветата и зелените площи 

- Ограничения / критерии 
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o Дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда 

преди започване на Работите 

o Дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната 

среда на Площадката. 

o Дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда 

извън границите на Площадката. 

o Дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на Работите 

- ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 

o Общи изисквания 

o Обхват 

- Одобрение, съгласуване, актуализации 

- Екологосъобразен избор на строителни материали 

o Екологично съобразни методи за рециклиране и повторно използване на 

материалите 

 Общи изисквания 

 Анализ на строителните отпадъци 

 Скални материали 

 Предложение за конкретни действия за третиране на отпадъците 

МЕТОДИ И НАЧИНИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНФОРМИРАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЗА РАЙОНИТЕ НА РАБОТА И ЗА ПЛАНИРАНАТА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАФИКА НА СТРОИТЕЛНАТА МЕХАНИЗАЦИЯ, 

НЕОБХОДИМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Във връзка с намаляване на негативни последици от изпълнението на обекта върху 

живущите и бизнеса, са предложени мерки по отношение на Блокиране на достъп от 

наличие на строителни работници и материали или задръстванията на движението и 

заобикаляния, като са разписани и конкретни задължения за отговорните лица. 

- Методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на 

вътрешен контрол. 

Представена е схема на предвиждания вътрешен контрол. 

- Управление на човешките ресурси 

o Организационно планиране - идентифициране, документиране и определяне 

на роли, отговорности и период за отчитане; 

o Мобилизация - осигуряване на необходимите експертни ресурси и 

включването им в работата по договора; 

o Контрол - контрол на екипа с цел осигуряване на качеството на 

изпълнението. 

- Управление на комуникационните процеси 

o Планиране на комуникациите 

o Разпространение на получената информация 

o Отчитане на изпълнението - Неразделна част от този процес представлява и: 

отчитане на състоянието - описва напредъка в даден момент; отчитане на 

напредъка - описва какво е постигнал екипът на изпълнителя; прогнозиране - 

предполага бъдещото състояние за очаквания напредък; отчета на 
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изпълнението- данни за обхвата, разходите, постигнатото качество и 

резултати, за ефективното прилагане на процесите по комуникация е 

необходимо внедряването на конкретни комуникационни процедури. 

o Обща организация 

o Упълномощени представители 

o Документиране на взаимодействието 

o Провеждане на работни срещи 

o Организация на документацията 

o Допълнителен контрол на изпълнението 

- Комуникация с Възложителя 

- Координация между членовете на ръководния състав на Строителя – представена 

схематично. 

3.3.  ЕТАПИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 
- I ЕТАП - Въвеждане и поддържане на Интегрирана система за управление 

(ИСУ)ИСУ включва мерки за здравословни и безопасни условия на труд, 

опазване на околната среда и контрол на качеството. 

- II ЕТАП - Подготвителни дейности и мобилизация, който включва:  

o Мобилизация на ресурсите за строителство 

o Подготовка на площадката 

o Откриване на строителна площадка на обекта 

- III ЕТАП - СЪЩИНСКИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ, който включва: 

Изпълнение на всички видове строителни дейности и под-дейности в пълния си обем, в 

технологична последователност съгласно изготвения Линеен календарен график. 

- IV ЕТАП - ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

- V ЕТАП - ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

- ЕТАП I  - ВЪВЕЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИСУ 

- Приложими стандарти 

- ISO 9000:2015 „Системи за управление на качеството. Основни принципи и 

речник”; 

- ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания”; 

- ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. 

Изисквания с указания за прилагане”; 

- OHSAS 18001:2007 „Системи за управление на здравето и безопасността при 

работа. Изисквания” 

- Фирмен профил 

- Органиграма на комуникациите 

- Представени са предвижданията на участника във връзка с: 

o Прекъсване на водо-, електро- и газоснабдяване, както и комунални услуги 

o Отровни газове 
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o Опасни вещества в атмосферния въздух над нормите 

o Излъчване на опасна радиация 

o Замърсяване на водата и почвата над определените норми, които влияят на 

местното население 

o Риск за местното население от неправилно третиране и депониране на 

отпадъци 

o Наднормен шум 

o Наднормени вибрации 

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ 

o Общо положение 

o Защита на собствеността 

- II ЕТАП - Подготвителни дейности и мобилизация 

- Етап на иницииране: 

o Издаване на известие за изпълнение на договора 

o Предоставяне на наличните документи и друга налична документация и 

информация, за която Възложителя е сметнал, че е необходима 

o Мобилизация и организация на персонала, ангажиран в изпълнението на 

обществената поръчка 

o Мобилизация и организация на ресурсите 

- Етап на планиране: 

o Задача 1: Преглед на наличната информация и разработване на план за 

управление на договора 

 Задача 1.1: Планиране и дефиниране обхвата на договора. 

 Задача 1.2: Дефиниране на задачите 

 Задача 1.3: Планиране на ресурсите 

 Задача 1.4: Планиране управлението на риска. 

 Задача 1.5: Планиране на качеството. 

 Задача 1.6: Планиране на комуникациите. 

 Задача 1.7: Планиране на екипа. 

 Задача 1.8: Планиране на доставките. 

 Задача 1.9: Откриване на строителната площадка и определяне на 

строителната линия и ниво за строежите и при съставяне на 

необходимия за това Протокол и Акт Образец №2 по Наредба №3 

от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството; 

- Етап на изпълнение: 

o Описание на етапа на подготовка на строителната площадка 

o Практическо установяване на организацията на движението 

o Временна строителна база 

o Указателни знаци 

o Водоснабдяване 

o Противопожарни мерки 

o Офиси и услуги, предоставени от Изпълнителя 
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o Снабдяване и съхранение 

o Санитарна организация и изхвърляне на отпадъците 

o Подреденост на строителната площадка 

o Електроснабдяване 

o Временно означение/табела на строителния обект 

o Пропускателен режим на обекта 

o Организация по заместване и ремонт на оборудване и механизация 

o Организиране на работното място 

- Мобилизация 

o Оборудване 

o Ремонт на оборудване 

o Лаборатория 

- БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОБЩЕСТВЕНА БЕЗОПАСНОСТ 

- ПЪТНИ ОТКЛОНЕНИЯ И ДОСТЪП ДО СОБСТВЕНОСТ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ 

- МОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ 

o Доставка на материали 
o Складиране на материали и оборудване 

- ПЛАН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 

- СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

- Инертни материали 

o Добив на инертни материали 

o Натоварване на транспорт на инертни материали 

- Бетонови смеси 

o Производство на бетонови смеси 

o Натоварване на транспорт на бетоновите смеси 

- Готови елементи 

o Производство 

o Товарене и разтоварване на материала 

o Начин на съхранение 

o Транспортиране на материала 

- Срокове за влагане на материалите – представени са в табличен вид, като за всяка 

дейност е посочено: - име, мярка, необходимо количество, начален и краен ден на 

влагане. 

- Представена е предвидената за изпълнението на поръчката механизация по видове 

строителни дейности: - в табличен вид за всяка дейност е представена 

механизацията – вид и брой 

- План за реакция при отказ или инцидент със строителна машина 

- КОНТРОЛ 

- III ЕТАП - СЪЩИНСКИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 

ОПИСАНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ 
- В табличен вид участникът е представил технологичната последователност и 

взаимовръзки, които ще се използват за изпълнението на обекта, като да всяка 
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дейност са представени: - наименование, мярка, количество, продължителност, 

начало, край и взаимовръзки. 

- Отчитане на строителството 

- Изготвяне на екзекутиви 

- СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

- ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

- Дейности : 

1.2. Разрушаване и демонтаж – представени са в табличен вид с посочване на вида 

дейност, помещението, в което ще се изпълняват, мярка и количество 

- ЧАСТ „АРХИТЕКТУРА”: – представени са в табличен вид с посочване на вида 

дейност, помещението, в което ще се изпълняват, мярка и количество 

- ЧАСТ: „Вертикална планировка“ – представени са в табличен вид с посочване на 

вида дейност, помещението, в което ще се изпълняват, мярка и количество 

- Направа на временни подходи 

- Земни работи 

o ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

o Материали 

o Машини и оборудване 

o УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ЗЕМНИТЕ РАБОТИ 

o Общи изисквания 

o Приемане на геодезическите работи 

o Спиране на земните работи 

- ИЗКОПИ 

o Обхват на работата 

o Видове изкопи Изкоп на горния слой почва 

o Изкоп на подходящ материал 

o Изкоп на неподходящ материал 

o Технология на изкопните работи 

o Обратна засипка 

o Контрол при изпълнение на изкопи 

o Необходими проверки 

o Контрол при извършване на изкопи с наличие на воден приток 

o Контрол при извършване на изкопи в скални породи 

o Контрол при изпълнение на изкопни работи при зимни условия 

- НАСИПИ 
o Подготовка на основата на насипа 

o Общи положения 

o Неподходящ материал в основата на насипа 

o Оформяне на основата на насипа 

o Изграждане на насипи 

o Конструкция на насипа 

o Материали 

o Подходящи почви 
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o Контрол при изпълнение на насипите 

o Общи положения 

o Контрол на почвите 

o Контрол на степента на уплътняване на почвите, вложени в насипното тяло 

o Контрол при изпълнение на насипни работи от скални материали 

o Контрол при изпълнение на насипни работи при зимни условия 

- КОФРАЖНИ РАБОТИ 

o Допълнителни изисквания към кофражните конструкции 

o Вътрешни връзки 

o Постоянни форми за кухини 

o Фаски 

o Приготвяне на кофраж 

o Отстраняване на кофража 

o Допуски за бетонните повърхности 

o Почистване на кофража 

- АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ 

o Тестване на армировката 

o Склад за армировка 

o Фиксиране на армировката 

o Столчета 

o Заваряване 

o Механични връзки 

o Бетоново покритие 

o Почистване и защита на армировката 

o Стоманени фиксатори 

- БЕТОНОВИ РАБОТИ 

o Норми и стандарти 

o Бетон за строителство 

o Гаранции за качество и стандарти 

o Организация на производството на бетон 

o Специфични изисквания за качеството на бетона 

- ЦИМЕНТНО - ПЯСЪЧНА СМЕС 

o ЦИМЕНТ 

o Сертификати от производителя на цимент 

o Вземане на проби и тестване на цимент 

o Доставка на цимент 

o Склад за цимент 

o Работни характеристики 

- ДОБАВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БЕТОН 

o Бетонови смеси и добавки. Одобрение на бетоновите смеси 

o Доставка и съхранение на добавки 

o Приложение на добавки в бетонови смеси 

o Хлориди 
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o Корозионен инхибитор 

- БЕТОНОВИ СМЕСИ Класове бетон 

o Съдържание на сулфати и хлориди в бетоновата смес 

o Одобрение на пропорциите на бетоновата смес 

o Проби 

o Якост при натиск на пробите 

o Полагане 

o Изменение на пропорциите 

o Температура на бетона 

- БЕТОНОВИ ПАРТИДИ 

o Одобрение на бетоновите партиди 

o Съоръжение за дозиране съставките на бетона 

o Съдържание на вода 

o Цимент 

o Бракуване на материалите 

- СМЕСВАНЕ НА БЕТОНА 

- Площадка за производство на бетон 

- Изисквания 

- ТРАНСПОРТ НА БЕТОНА, ПОЛАГАНЕ И ВИБРИРАНЕ 

o Оборудване 

o Транспорт на бетона 

o Приготвяне за полагане 

o Полагане на бетона 

o Вибриране на бетона 

o Параметри на бетона 

o Протоколиране на полагането на бетона 

o Втвърдяване на бетона в топло време 

o Втвърдяване на бетона в студено време 

o Защита от дъжд 

o Полагане бетон във вода 

o Подложен бетон 

- СЪХРАНЕНИЕ НА БЕТОНА 

o Общи изисквания 

o Методи за съхранение 

o Водно покритие 

o Използване на покритие 

o Намокряне на повърхности 

o Грижи за бетона в топло време 

- ФУГИ В БЕТОНА 

- Конструктивни фуги 

- Фуги на движенията 

- Покритие, не позволяващо свързване 

- Материали, запечатващи фугите 
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- Прилагане на запечатващите фугите материали 

- ИЗПИТВАНЕ И КОНТРОЛ НА БЕТОНА 

- Проверка и тестове 

- Контрол на пропорциите в сместа 

- Определяне на температурата на свежия бетон 

- Вземане на проба от бетона за изпитване на якостта 

- Сушене на кубчетата за изпитване 

- Изпитване и изисквания към якостта на бетонните кубчета за изпитване 

- Записи 

- Не разрушаващ контрол 

- Изпитване на сърцевината на бетона 

- ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ 

- ТОПЛИННО ИЗОЛИРАНЕ НА СТЕНИ 

- Описание на Съпътстващи СМР 

- МОНТАЖ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПЛОСКОСТИ ОТ XPS  

- ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

- МОНТАЖ НА ДОГРАМА 

- Обръщане около прозорци с шпакловка 

- монтаж на подпрозоречна дъска (ако е предвидено и необходимо) 

- Монтаж на подпрозоречната дъска към дограмата 

- Монтаж на конзолния държач 

- Връзка с топлоизолационният материал 

- Полагане на финишна мазилка 

- Доставка и монтаж на врати 

- ПОКРИВНИ РАБОТИ 
- Покривни хидроизолационни слоеве 

- Приемане на хидроизолационните работи 

- ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ 
- Подови настилки 

- Настилка от Гранитогрес 

- Етап 1. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА 

- Етап 2. ДЕФОРМАЦИОННИ ФУГИ 

- Етап 3. ЛЕПЕНЕ НА ПЛОЧИТЕ 

- Етап 4. ФУГИРАНЕ 

- ОБЛИЦОВКИ, МАЗИЛКИ И БОЯДИСВАНЕ 
- Вътрешни стени 

- Тавани 

- Външни стени 

- Шпакловка по стени и тавани 

- Мазилки 

- Полимерни мазилки 

- Цветове на мазилки полагани върху топлоизолационна система 

- Изсоляване на калциев карбонат (карбонизиране) 
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- Степен на рефлектиране на цвета 

- БОЯДИСВАНЕ С БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ 

- Грундиране 

- Нанасяне на боята 

- ИМПРЕГНИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ДЪРВЕНА ОБШИВКА 

- Тухлена зидария 

- Част „ВиК” 

- ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ 

- Водопроводни работи 

- Осъществяване на енергоспестяващи мерки 

- Транспорт и складиране на тръбите 

- Доставяне и приемане на материалите за ВиК 

- Манипулация с тръби 

- Монтаж на полипропиленови тръби 

- Промивка и дезинфекция на водопроводи 

- МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ ТРЪБИ 

- Изкоп 

- Обратна засипка 

- Трамбоване 

- Монтаж на тръби 

- Правила за монтаж на тръби 

- Свързване на гофрирани тръби с помощта на муфа и уплътнителен пръстен от 

EPDM 

- Фитинги и специални части 

- Съединения посредством фланци 

- Обратна засипка 

- Демонтаж на укрепването 

- Обратно засипване на изкопаните участъци 

- Проби на материал за обратна засипка 

- Изпитване и видео заснемане на канализация 

- ЧАСТ „ЕЛЕКТРО” 
- Електроснабдяване и осветление 

- Предвидени дейности – представени таблично 

- ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ 

- Скрити инсталации 

- Изтегляне на кабелите 

- Ръчно полагане 

- Особености при полагане на кабели 

- МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ 

- ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

- СЛАБОТОКОВИ ИНСТАЛАЦИИ 

- ПРОТИВООБЛЕДИНИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ 

- ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ 
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- Обща част 

- Компоненти на системата 

o ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА 

o ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ОПТИЧНО ДИМЕН 

o РЪЧЕН ПОЖАРОВЕСТИТЕЛ 

o СИРЕНИ 

- Инсталационни работи 

- БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА НА 

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯТА НА ОБЕКТА 

- ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

- Част „ОВиК” 

- Отоплителна / Охладителна инсталация 

- Вентилационни инсталации 

o Вентилационна инсталация - Киносалон (ВИ-01) 

o Вентилационна инсталация - Куполна зала (ВИ-02) 

- Смукателна вентилация Тоалетни и Апаратни 

- Предвидени дейности – представени таблично 

- Климатични данни за гр. Смолян 

- Техническо описание на предвидените "ОВ" инсталации 

- ВЪЗДУХОВОДИ 

- ВЪЗДУШНИ ФИЛТРИ 

- ШУМОЗАГЛУШИТЕЛИ 

o Цилиндрични шумозаглушители 

o Правоъгълни шумозаглушители 

o Кулисни шумозаглушители 

- Топлоизолация от минерална вата с алуминиево фолио отгоре 

- ЧАСТ КИП-А 

- Въздухообработващи централи 

- Вентилатори към тоалетни 

- Управляващи контролери 

- Табла 

- ПРОТИВОПОЖАРНА СИСТЕМА 

- Активни мерки за пожарна безопасност 

- СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

o Оценка на рисковете 

o Определяне на стратегии за управление на рисковете 

o Избор 

o Планиране и ресурсно обезпечение 

o Мониторинг и отчитане 

o Управление на промените 

o Управление на риска в дружеството 

o Методика за качествен анализ на риска 

o Определяне на рисковете и категоризацията им 
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o Оценка на вероятността от настъпване на риска 

o Матрица на риска 

o Допускания и рискове за успешно изпълнение 

- Рискове на Изпълнителя – разгледани и анализирани са различни рискови събития, 

като за всяко от тях са представени: - Определяне на аспекти на проявление; 

Области и сфери на влияние; Вероятност за настъпване; Мерки за 

недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на риска: Мерки за 

въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска; Контролни 

дейности за недопускане/предотвратяване настъпването на риска; Адекватни 

дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск 

- МОНИТОРИНГ НА РИСКА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

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: -  

I ЕТАП - Въвеждане и поддържане на Интегрирана система за управление (ИСУ),  II ЕТАП 

- Подготвителни дейности и мобилизация, III ЕТАП - СЪЩИНСКИ СТРОИТЕЛНО-

МОНТАЖНИ РАБОТИ, IV ЕТАП - ПРЕДАВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и V ЕТАП - 

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. 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. Първият етап обхваща дейности по 

въвеждане и поддържане на Интегрирана система за управление (ИСУ), включваща мерки 
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за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и контрол на 

качеството. Вторият етап включва подготвителни дейности и мобилизация, като: - 

Мобилизация на ресурсите за строителство, Подготовка на площадката и Откриване на 

строителна площадка на обекта. Третият етап включва изпълнение на всички видове 

строителни дейности и под-дейности в пълния им обем, съгласно представената 

технологична последователност. Четвъртият етап е свързан с отчитане и предаване на 

обекта на Възложителя, а петият с гаранционното обслужване на обекта.  

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: - демонтажни работи, изкопни работи, кофражни, 

бетонови и армировъчни работи, дейности по вертикална планировка, топлинно изолиране 

на стени, монтаж на дограма, покривни работи, довършителни работи – полагане подови 

настилки, облицовки, мазилки, шпакловки, боядисване; зидарии, „ВиК“, „ОВК“, ел. 

инсталации и видеонаблюдение и др. Представена е последователността и 

взаимообвързаността при изпълнение на строителните дейности в табличен вид. 

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. Всяка 

строителна дейност е обезпечена с необходимото техническо оборудване или механизация 

(където е приложимо), като предвижданията на участника са представени в табличен вид. 

Представен е и план за реакция при отказ или инциденти със строително оборудване. 

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. 

Представен е план за доставка на материали, както и план за управление на строителните 

отпадъци. В табличен вид за всяка строителна дейност (където е приложимо) са 

представени необходимите строителни материали за изпълнението й. 

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 
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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. Предвиден е следният квалифициран 

състав от експерти: Технически ръководител на обекта, инженер Конструктор, инженер 

ВиК, Електро инженер, Координатор по здравословни и безопасни условия на труд и 

Специалист контрол по качеството. За всеки експерт са представени: - Описание на 

длъжността; Подчиненост, комуникация, вземане на решения; Отговорности на 

длъжността; Изисквания на длъжността; Изисквания, свързани с внедрената интегрирана 

система за управление. Представени са задълженията и отговорностите на специалистите,  

както и взаимовръзката и комуникацията по между им. Например: „ВиК инженерът 

участва в разработване на графици  за изпълнение на СМР, доставка на оборудване, 

материали, механизация и др.; участва в създаването, поддържането и архивирането на 

досието на строителния обект; осъществява контрол по спазване на строителните 

нормативни актове при изпълнение на строителните дейности и др.. Представен е и 

изпълнителският персонал за реализация на строителните дейности. Предвижданията на 

участника по отношение на персонала са представени таблично като за всяка дейност са 

посочени: - наименование на дейността; вид и брой работници; отговорник за 

изпълнението на дейността; начало и край.  

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. 
За качествено изпълнение на строителните дейности участникът предвижда: - Система за 

вътрешен контрол при изпълнение на поръчката с цел осигуряване на качественото й 

изпълнение. Тя включва управление на човешките ресурси, управление на 

комуникационните процеси, контрол върху документооборота и др. Представена е схема за 

комуникация с екипа на възложителя, както и схема на вътрешна комуникация в екипа на 

участника. Предвижда се комуникацията да се осъществява със срещи – по пощата, по 

куриер, факс, по електронен път, получаване на документи на ръка, провеждане на работни 

срещи, устна комуникация и др. Представен е план за контрол на качеството, който е 

свързан с изпълнението на поръчката и обхваща контрол при доставка на материали, 

механизация и оборудване и др. Представени за мерки за здравословни и безопасни 

условия на труд при изпълнение на строителните дейности. Предложени са мерки за 

намаляване на дискомфорта и затрудненията на местното население – мерки за 

информиране, мерки за предпазване на околната среда, мерки за намаляване на шума, 

мерки за осигуряване на достъп на гражданите и др. Представена е и програма за 

управление на риска. 

 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 
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всеки вид работа са представени предвижданията на участника за времето за изпълнение 

на всяка една предвидена дейност. 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. 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. Предвижданията на участника по 

отношение на периодите и последователността на изпълнение е в съответствие и с 

одобрения инвестиционен проект, включително по част „Архитектура/Покривни работи“ 

(Детайл 5), като участникът, за разлика от отстранения участник предвижда първо да 

положи пароизолационното фолио, след което да се положи топлоизолацията от XPS. По 

същия начин правилно и в съответствие с детайлите в одобрения инвестиционен проект 

(Детайл 1) по част „Архитектура/Покривни работи“, по отношение на купола е предвидил 

правилната технология и последователност на полагане на топлоизолацията от минерална 

вата и пароизолационното фолио и в съответствие с одобрения инвестиционен проект по 

част „Архитектура/Фасади“ (Детайл 6) е предвидено първо да се положи топлоизолацията 

от XPS по цялата конзола, да се шпаклова, след което да се монтира ламарината над 

конзолата. 

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 
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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, 

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. 

2.2.2. "ПИ ЕС ПИ" ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
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Представени документи:  

Участникът е представил 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: 

Срок за изпълнение на поръчката: 47 /словом: четиридесет и седем/ 

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 

I. ОБЩА ЧАСТ 

1. Осъществяване на енергоспестяващи мерки. 

2. Ремонтни дейности. 

II. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ 

- Подход за изпълнение на поръчката като цяло - предпоставки и стратегия: 

А. Генерален подход 

- ЕТАП I. - ПОДГОТВИТЕЛЕН 

- ЕТАП II. - ИЗПЪЛНЕНИЕ - Изпълнение на строителни, ремонтни и монтажни 

Работи 

- ЕТАП III. - ПРИКЛЮЧВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА - Почистване 

и предаване на работната площадка 

ЕТАП IV. - ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

Б. Методология за изпълнение на поръчката 

a) Метод на последователно изпълнение на строителните процеси и на строително-

монтажни работи; 

b) Метод на едновременно изпълнение на част от строителните дейности; 

c) Метод на изпреварващо изпълнение на едни работи спрямо други когато 

строителната технология позволява и физически са различни работните полета. 

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. 
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В. План за работа - етапи и дейности за реализация на строежа 

1. ЕТАП I- Подготвителен 

1. Дейност 1 - Подготвителни дейности преди започване на строителството. 

1.1. Организационно - административни. 

1.2. Технически - мобилизация на ресурси и материали 

1.3. Технически - замервания 

2. Дейност 2 - Организация на строителната площадка 

3. Дейност 3 - Строителни отпадъци 

2. ЕТАП II - Изпълнение 

- Дейност №1 - Демонтажни работи и разрушаване 

Предвидени са демонтажни дейности по всички помещения на първи етаж, в 

сутерен и демонтажни дейности по покрив. За всяко помещение, участникът не е направил 

описание на дейностите, а е извършена препратка за „Действия и последователност” към 

описанието в т.VI. Технология на извършване на дейностите, технологичната 

последователност на строителните процеси включително контрол на изпълнението и в 

Последователност, продължителност и разпределение на ресурси за изпълнение на всички 

видове СМР. По отношение на „Взаимовръзка”, „Период” и „Ресурси” е направена 

препратка към представеното в линейния график и таблица за последователност на 

изпълнение. 

- Дейност №2 - Строително - монтажни и ремонти дейности по част Архитектура. 

Предвидени са СМР и ремонти дейности по всички помещения на първи етаж, в 

сутерен и СМР дейности по покрив и фасади. В тази точка  участникът отново изброява 

помещенията, но не представя описание на предвижданите дейности, а отново е извършена 

препратка за „Действия и последователност” към описанието в т.VI. Технология на 

извършване на дейностите, технологичната последователност на строителните процеси 

включително контрол на изпълнението и в Последователност, продължителност и 

разпределение на ресурси за изпълнение на всички видове СМР. По отношение на 

„Взаимовръзка”, „Период” и „Ресурси” е направена препратка към представеното в 

линейния график и таблица за последователност на изпълнение. 

- Дейност №3 - Строително - монтажни и ремонти дейности по част ВиК. 

- Дейност №3.1. - Демонтажни работи 

- Дейност №3.2. - Канализация- сградна 

- Дейност №3.3. - Водопровод сграден 

- Дейност №3.4. - Отвеждане конденз 

- Дейност №3.5. -Външна канализация 

По отношение на дейностите, включени в дейност 3, участникът отново не 

представя описание на предвижданите дейности, а отново е извършена препратка за 

„Действия и последователност” към описанието в т.VI. Технология на извършване на 

дейностите, технологичната последователност на строителните процеси включително 

контрол на изпълнението и в Последователност, продължителност и разпределение на 

ресурси за изпълнение на всички видове СМР. По отношение на „Взаимовръзка”, 

„Период” и „Ресурси” е направена препратка към представеното в линейния график и 

таблица за последователност на изпълнение. 
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Аналогично на гореизложеното, същите препратки към описанието е направено и 

по отношение на следните дейности: 

- Дейност № 4 - Изпълнение на СМР и ремонтни дейности по част Електро 

- Дейност №4.1. - Сградна електро инсталация 

- Дейност №4.2. - Мълниезащитна и заземителна инсталации 

- Дейност №4.3. - Противообеледенителна инсталация 

- Дейност №4.4. - Пожароизвестителна инсталация 

- Дейност №5. - Изпълнение на СМР по част ОВК 

- Дейност №5.1. - ОВК инсталация 

- Дейност №5.2. - VRV Система - 1 

- Дейност №5.3. - VRV Система - 2 

- Дейност №5.4. - VRV Система - 3 

- Дейност №5.5. - VRV Система - 4 

- Дейност №5.6. - VRV Система - 5 

- Дейност №5.7. - VRV Система – 6 

- Дейност № 6. - Ремонтни и монтажни дейности по част Пожарна Безопасност 

- Дейност № 7. - Изпълнение на СМР по част Вертикална планировка 

- Дейност № 7.1. - част Вертикална планировка 

- Дейност № 7.2. - Рампи 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

РЕСУСРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИСЧКИ ВИДОВЕ СМР 
В таблица е показана последователността на изпълнение на всички видове 

дейности. Показана е продължителността, началото и края на изпълнение, разпределението 

и боя на строителните работници, квалификацията им и необходимата механизация и 

производителността на ресурсите. Освен последователността е показана взаимната 

обвързаност на всяка една дейност, в графата „Predecessors”. След таблицата е описана 

легенда към нея. 

3. ЕТАП III - ПРИКЛЮЧВАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 

- Дейност 1 - Съставяне на актове и протоколи съгласно Наредба №3 за актовете и 

протоколите, които се съставят по време на строителството 

- Дейност 2 - Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ 

- Дейност 3 - Подготовка за приемане и въвеждане в експлоатация 

- Дейност 4 - Почистване на строителната площадка 

- Дейност 5 - Отстраняване на забележки 

4. ЕТАП IV - ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА 

- Организационна схема на гаранционно поддържане: 

1. Превантивни мерки за недопускане на аварийни ситуации: 

- Визуален оглед на всеки 6 месеца до изтичане на гаранционният срок на обекта - 

целта на визуалният оглед е откриване на видими недостатъци по изпълнените СМР/СРР. 

2. Аварийни ситуации: 

- Осъществяване на контакт от страна на Възложителя с Ръководителя на обекта 

посредством предварително установените средствата за комуникация; 

- Извършване на оглед от Ръководителя на обекта и/или Специалист по 
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съответната част, в присъствието на представител на Възложителя и установяване на 

появилите се дефекти; 

- Определяне дати и срокове за отстраняване на дефектите. 

IV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА НА 

СТРОИТЕЛСТВО 

- Встъпителна среща с Възложителя и встъпителна среща с останалите участници 

имащи отношения към строителния процес. 

- Регулярни /планирани срещи/ на всички участници в строителния процес, които 

съобразно динамиката на изпълнение е най-подходящо да се извършват два пъти месечно. 

- Извънредни срещи /по инициатива на някой от участниците в строителния процес/. 

Тези срещи имат инцидентен характер и ще се осъществяват по определен повод или 

възникнал проблем в процеса на изпълнение на договора. 

- Периодични доклади 

- Докладване - веднъж месечно Изпълнителя ще предава на Възложителя доклад за 

напредъка в изпълнението на договора. 

- Начини на комуникация 

o Официална кореспонденция - представяна на ръка 

o Официална кореспонденция, изпращана по факс 

o Неофициална кореспонденция 

o Устна комуникация 

V. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИ, 

ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ НА КЛЮЧОВИЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ 

ПЕРСОНАЛ 

1. Организация на трудовите ресурси 

1.1. Основни принципи на управление 

- Разделение на труда - специализацията на труда - хоризонтална и 

вертикална, което води до повишаване на производителността чрез усъвършенстване и 

повишаване на качеството на крайния продукт - изпълнение на предмета на поръчката; 

- Дисциплината в управлението - подчиняване на правила и процедури; 

- Баланс между централизацията и децентрализацията в управлението; 

- Принципа на плановостта в управлението - основен принцип, който ще се  

прилагаме; 

- Ефективен Подбор, разпределение и развитие на кадрите - да се създават условия 

за издигане на младите хора с нови идеи включително кадрите на Възложителя; 

- Взаимодействие с всички заинтересовани институции и отговорните звена от 

структурата на Възложителя. 

1.2. Ръководен експертно-технически състав - ключов персонал.  
Екипът ще се състои от квалифициран персонал с голям опит в изпълнение на съответните 

им възложени задачи и ще включва следните ключови експерти, които ще бъдат пряко 

ангажирани с изпълнение на настоящата обществена поръчка: - Ръководител обект; 

Технически ръководител; Специалист по част „Електро“; Специалист по част „ВиК“; 

Специалист по част „ОВК”; Специалист по Здравословни и безопасни условия на труд;  

Специалист по контрол на качеството; Допълнително в изпълнението на настоящата 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на 

културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

 

70 
 

обществена поръчка ще се включат и следните експерти: - Специалист ПТО; Отговорник 

по доставките на обекта; Отговорник по механизация и автотранспорт; Специалист по 

екология и опазване на околната среда. 

1.3. Работни бригади 

За реализация на обекта ще се съставят бригади в състав: квалифициран работник - 

ръководител (групов отговорник), квалифицирани работници и общи строителни 

работници. 

За изпълнението на строителните работи се предвиждат следните основни бригади: - 

Бригада Армировъчни работи; Бригада Бетонови работи; Бригада Бояджийски работи; 

Бригада ВиК;  Бригада Дърводелци; Бригада Електро инсталации; Бригада Метални 

конструкции – железар;  Бригада Зидарии работи; Бригада Кофражни работи; Бригада 

Мазачески и шпакловъчни работи; Бригада Механизатор; Бригада Сухо строителство; 

Бригада Дограми; Бригада Каменар; Бригада Топлоизолации; Бригада ОВиК; Бригада 

Настилки; Бригада Общи работници; Бригада Пътни работи; Бригада Тенекеджия; Бригада 

Облицовки и Бригада Хидроизолации. 

За посочените бригади участникът е представил описание на състава на съответната 

бригада, дейността, която ще изпълнява, периода, в който ще работи и техническа 

обезпеченост. 

В табличен вид е представено – период на ангажираност на бригадите – брой бригади и 

брой лица в тях и максимален брой работници за съответния период. 

1.4. Мобилизация на експертите и работните бригади. 

1.5. Разпределение на задачите, правомощията и отговорностите на ключовите 

експерти. 

1.5.1. Основни задължения, правомощия и отговорности на Ръководителят на обекта 

1.5.2. Основни задължения и отговорности на Техническия ръководител. 

1.5.3. Основни задължения и отговорности на Специалистите по част „Електро“, „ВиК“ и 

„ОВК“; 

1.5.4. Основни задължения и отговорности на специалиста по Здравословни и безопасни 

условия на труд 

1.5.5. Основни задължения и отговорности на Специалист ПТО 

1.5.6. Основни задължения и отговорности на Специалист по контрол на качеството 

1.5.7. Основни задължения и отговорности на отговорника за доставките 

1.5.8. Основни задължения и отговорности на Отговорник по ’’Механизация и 

Автотранспорт“ 

1.5.9. Основни задължения и отговорности на Специалист по екология и опазване на 

околната среда 

1.5.10. Основни задължения на бригадирите 

1.5.11. Основни задължения и отговорности на Работниците 

2. Взаимоотношения в екипа на Изпълнителя 

Създаване на точни правила на подчиненост и взаимоотношения между ръководния и 

изпълнителския персонал на обекта: - На работната площадка всички заповеди се приемат 

от Ръководителя на обекта само в писмен вид отразени в „Заповедната книга“ от страна на 

Възложителя, Строителния/Авторския надзор и/или държавните контролни органи. 



             
 

Проект №  BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и 

техните семейства  в гр. Смолян“, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, който се осъществява с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. и Проектно предложение „Обновяване и енергийна ефективност на 

културна инфраструктура - сграда на Планетариум Смолян“, по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 

 

71 
 

Ръководителят на обекта разпределя заповедта, отразена в „Заповедната книга“, към 

лицата, които са заинтересовани от съответната заповед и разпределя задачите за 

изпълнение към един или няколко от специалистите по части (в зависимост от това за коя 

част от изпълнението се отнася заповедта - Архитектура, Електро, ВиК и Конструкции ), а 

той/те от своя страна към отговорниците на бригадите. 

VI. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. ТЕХНОЛОГИЧНАТА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ ВКЛЮЧИТЕЛНО 

КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Представено е описание на начина на изпълнение на следните дейности: 

- Осъществяване на енергоспестяващи мерки 

o Енергоспестяваща мярка № 1 - Топлоизолация на стени 

o Енергоспестяваща мярка № 2 - Топлоизолация на покрив 

o Енергоспестяваща мярка №3 - Подмяна на стара дограма с нова PVC 

- Ремонтни дейности 

o Подови настилки 

o Вътрешни стени 

o Тавани 

o Външни стени 

o По част „ВиК“ 
o Водопровод 

o Канализация 

o По част „Електро“ 
o Електрически инсталации 

o Заземителна инсталация 

o Мълниезащитна инсталация 

o Слаботокови инсталации 

o Пожароизвестяване: - Компоненти на системата: - Пожароизвестителна централа; 

Пожароизвестител оптично димен; Ръчен пожароизвестител; Сирени 

o Инсталационни работи 

o Видеонаблюдение 

o По част „ОВиК“ и „КИП и А“ 
o Отоплителна / Охладителна инсталация 

o Вентилационни инсталации: Вентилационна инсталация - Киносалон (ВИ-01) и 

Куполна зала (ВИ-02) 

o Смукателна вентилация: - Тоалетни; Апаратни 

o „КИП и А“ 

o Благоустрояване на имота 

o Осигуряване на достъпна среда 

ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 

ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

- Демонтажни работи 

o Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

- Мониторинг и контрол на изпълнението 
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- Строително скеле (фасадно) 

- Демонтаж на скелето 

- Контрола по време на изпълнението ще се извършва от: Техническият 

ръководител и специалист по ЗБУТ 

- Земни работи 

o  Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o Извършване на изкопи механизирано 

o Извършване на земни работи ръчно 

o Укрепване и разкрепване на изкопите 

o Отводняване на изкопите 

o Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Кофражни работи 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Почистване и третиране на формите 

o     Полагане на армировката, закрепващи устройства 

o     Декофриране 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Армировъчни работи 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Бетонови работи 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Грижи след полагането на бетона 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Зидарски работи 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Тухлена зидария 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Тенекеджийски работи 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Ламаринени обшивки по плоски покриви 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Облицовъчни работи 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Мазачески работи 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Настилъчни работи 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Бояджийски работи 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 
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o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Хидроизолации 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Топлоизолации 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Столарски работи 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Сухо строителство 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Сградни ВиК инсталации 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Водопроводна инсталация 

o     Канализационни инсталации 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Външна канализация 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Електрическа инсталация 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Електрически инсталации 

o    Заземителна инсталация 

o    Мълниезащитна инсталация 

o    Слаботокови инсталации 

o    Пожароизвестяване 

o     Компоненти на системата: - Пожароизвестителна централа; Пожароизвестител 

оптично димен; Ръчен пожароизвестител; Сирени 

o     Инсталационни работи 

o     Видеонаблюдение 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Отоплителна, вентилационна и климатична инсталация 

o     Изисквания които ще се спазват при изпълнението 

o     Отоплителна / Охладителна инсталация 

o     Вентилационни инсталации: Вентилационна инсталация - Киносалон (ВИ-01) и 

Куполна зала (ВИ-02) 

o     Смукателна вентилация: Тоалетни Апаратни 

o     „КИП и А“ 

o     Мониторинг и контрол на изпълнението 

- Изпитвания 

o     Единични проби 
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o     72-часова проба 

o     Въвеждане в експлоатация 

VII. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТАТА 
- Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване 

на СМР по договора. 

- Класификация на опасностите 

- Представени са задълженията на Специалистите по отделните части, 

съвместно със Специалиста по здравословни и безопасни условия на труд. 

- Бригадир на бригада - задължения и отговорности по ЗБУТ: 

- Работниците, изпълняващи СМР - задължения и отговорности 

- Временно електро захранване - при необходимост или възникване на 

аварийна ситуация на обекта: 

- План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация 

на работещите и на намиращите се на строителната площадка. 

VIII. ОПАЗВАНЕ ОКОЛНА СРЕДА 

1. Мерки за опазване на околната среда 

2. План за организация на изпълнение на мерките за опазване на околната среда 

2.1 Атмосферен въздух 

2.1.1. Замърсяване на въздуха от автотранспорт 

2.1.2. Замърсяване от прахоотделяне 

2.1.3. Изнасяне на строителни отпадъци по регионалната пътна мрежа 

2.2 Зелена система 

2.3.  Предпазване от замърсяване с отпадъци 

2.3.1. Битови отпадъци 

- Твърди битови отпадъци 

- Отпадъчни води 

2.3.2. Твърди строителни отпадъци 

2.3.3. Течни строителни отпадъци 

2.3.4. Опасни отпадъци 

2.4. Вредни физични фактори 

2.5. Рекултивация и озеленяване на терените, засегнати от строителството 

- Права и задължения на ръководителя на обекта 

IX. СТРАТЕГИЯ ЗА ВЪТРЕШНО ФИРМЕН КОНТРОЛ ЗА КАЧЕСТВО 

НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ 

1. Внедрени системи: 

- ISO 9001:2008 

- Конкретни задължения на длъжностните лица на обекта на поръчката за 

осигуряване на качеството на извършените СМР 

a/ Квалифициран работник 

б/. Бригадир 

в/. Специалист по отделна част 

г/. Ръководител на обекта 

д/. Отговорник за контрола на качеството 
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- ISO 14001:2004 

- BS OHSAS 18001:2007 

2. Ефективно прилагане на внедрените системи 

3. Мерки за осигуряване на качеството 

3.1. Планиране 

3.2. Управление на материалите и доставки на съоръжения, и оборудване 

3.2.1. За материалите 

3.2.2. За съоръженията и оборудването 

3.3. Идентифициране на оборудването, материали и проследяемост 

3.3.1. Обозначаване и етикетиране 

3.3.2. Проследяемост 

3.4. Калибриране на измерително оборудване 

3.5. Снабдяването, като отговорност на Ръководителя на обекта и специалистите по 

части. 

3.5.1. Форми за попълване 

3.5.2. Поръчка за закупуване 

3.5.3. Качество 

3.5.4. Получаване на стоки 

3.5.5. Планиране на покупките 

3.6. Управление на разходите 

3.7. Довършване на договора 

3.8. Осигуряване на качество при мерките за намаляване на затрудненията (на живеещите 

в непосредствена близост до обекта и ползвателите на сградата) 

3.9. Осигуряване на качеството при поява на нови затруднения, които не са от вече 

идентифицираните. 
4. Начини за постигане на качеството 

4.1. За контрола на качеството цялостна отговорност ще има Специалист по контрол на 

качеството, като ще има определени задължения – изброени от участника. 

4.2. Процеса на контрол на качеството ще се извършва от Специалиста по контрола на 

качеството 

4.2.1. Инспекции и Тестове 

4.2.2. Отчети 

4.2.3. Завършване 

4.2.4. Преглед 

4.3. Несъответствия 

4.3.1. Формуляри, които се попълват 

4.3.2. Първоначално действие 

4.3.3. Незначителни дефекти, които могат да се оправят незабавно 

4.3.4. Незначителни дефекти, които не могат да се оправят незабавно 

4.3.5. Значими дефекти 

4.3.6. Оплаквания на Възложителя 

4.4. Система за срочна подмяна на материалите при установяване на 

несъответствия 
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4.5. Контрол на качеството при изпълнение на СМР 

4.6. Контрол при съхранение на документацията 

Х. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ МАТЕРИАЛИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ВЛАГАНЕ  
Участникът е представил в табличен вид, предвидените за влагане материали, с посочване 

на: - Вид материал, Изисквания по техническа спецификация, Производител/Доставчик и 

Стандарт. 

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 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 
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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 

поръчката, ведно с приложените план-график за изпълнение на поръчката и диаграма на 

работната ръка и диаграма на механизацията, комисията установи несъответствия при 

представяне на предвижданията за периодите на изпълнение на дейностите по поръчката, 

технологията за изпълнение на поръчката и съответствието им с предвижданията на 
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инвестиционния проект, 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, правилната 

технология за изпълнение и предвижданията на инвестиционния проект, приложими за 

настоящия строеж. 

1. Декомпозирането на отделните видове СМР е технологично неправилно и не 

е в съответствие с инвестиционния проект: 

1.1. Съгласно „Детайл 5“ в одобрения инвестиционен проект по част 

„Архитектура/Покривни работи“ е предвидено първо да се положи пароизолационното 

фолио, след което да се положи топлоизолацията от XPS, тъй като топлоизолирането е 

предвидено да се изпълни от външната страна на покрива.  

 
В противоречие с това изискване в предложения линеен график  участникът  е 

предвидил първо да положи топлоизолацията, а именно предвижда: - позиция №269 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 2Х2.5 СМ  ПО ПОКРИВ“ да бъде изпълнена за 3,3 

календарни дни от 7-и до 10-и ден, след което да се изпълни позиция №268 „ДОСТАВКА 

И МОНТАЖ НА ПАРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ PVC ФОЛИО“ за 1 календарен ден от 

10-и до 11-и ден.  

 

1.2. Съгласно „Детайл 1“ в одобрения инвестиционен проект по част 

„Архитектура/Покривни работи“, по отношение на купола е предвидено първо да се 

положи топлоизолацията от минерална вата, след което или едновременно с нея да се 

положи пароизолационното фолио под топлоизолацията от минерална вата от вътрешната 

страна на купола. Целта на пароизолацията е да защити минералната вата от попадане на 
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пари, идващи от помещенията в сградата.  

 

 
В противоречие с това изискване в предложения линеен график  участникът  е предвидил 

първо да положи пароизолационното фолио, а именно предвижда: - позиция №273 

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ВЪТРЕШНА СТРАНА НА КУПОЛ 

PVC ФОЛИО“ да бъде изпълнена за 0,55 календарен ден на 18-и ден, след което да се 

изпълни позиция №274 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МИНЕРАЛНА ВАТА  С ДЕБ 120 

ММ ОТ ВЪТРЕШНА СТРАНА КУПОЛ“ за 1,09 календарни дни от 18-и до 19-и ден. 

 

1.3. Съгласно „Детайл 6“ в одобрения инвестиционен проект по част 

„Архитектура/Фасади“ е предвидено първо да се положи топлоизолацията от XPS по 

цялата конзола (над, под нея и отстрани), да се шпаклова, след което да се монтира 

ламарината над конзолата.  
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В противоречие с това изискване в предложения линеен график  участникът  е предвидил 

първо да монтира ламарината, а именно предвижда:  позиция №252 „МОНТАЖ НА 

ЛАМАРИНА (ОБШИВКА) С PVC ПОКРИТИЕ ПО ЕРКЕРИ“ да се изпълни за 3,68 

календарни дни от 20-ти до 24-и календарен ден, след което да се изпълни 

топлоизолацията - позиция №255 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА XPS 2 СМ“ за 2,15 

календарни дни от 24-и до 26-и календарен ден. 

Посочените обстоятелства обосновават извод за несъответствие, касаещо 

технологията на изпълнение и последователността и взаимообвързаността на предлаганите 

дейности по изпълнение на поръчката и предвижданията на одобрения инвестиционен 

проект. 

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 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. 

2.2.3. "ЕНЧЕВГРУП" 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 
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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. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 140 /словом: сто и четиридесет/ 

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 НА ПОРЪЧКАТА 

1. Начин на изпълнение на строежа и организация за изпълнение на всички дейности, 

включени в поръчката, съгласно техническите спецификации 

1.1. Етапи и последователност при извършване на дейностите 

Описание на основните етапи за изпълнението на строителството – представено в 

табличен вид, както следва: 

Етап 1 - Откриване на строителна площадка / Подписване на протокол Образец 2 за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа 

Отговорник - Консултант, Възложител, Ръководител проект, Проектант 

Срок - След сключване на договор за възлагане и получаване на писмено уведомление от 

възложителя 

Етап 2 - Мобилизация и Подготовка на строителната площадка 

Отговорник – Строител 

Срок - След откриване на строителната площадка - 3 календарни дни /от 1 - 3-ти ден/ 

Етап 3 - Извършване на строително-монтажните работи 

Отговорник – Строител 

Срок - След приключване подготовката на строителната площадка -131 календарни дни /от 

4ти до 134-ти ден/ 

Етап 4 - Демобилизация;Почистване и подготовка за приемане на обекта с акт 

обр.15 

Отговорник – Строител 

Срок - След завършване на СМР за обекта-3 календарни дни /от 135 до 137 ден/ 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 
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Етап 5 - Оглед от Възложителя и отстраняване на евентуални забележки 

Отговорник – Консултант, Възложител, Технически ръководител, Ръководител проект, 

Проектант 

Срок - След завършване на подготовката на обекта за предаване с акт обр. 15 -2 

календарни дни /от 138-ми до 139-ти ден/ 

Етап 6 - Предаване на обекта с Констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа(приложение № 15 - Акт № 15), съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба 

№ 3 от 31 юли 2003 г., подписан без забележки и констативен акт/протокол (бивш Акт обр. 

19) за извършени строителни работи, подписан от Възложителя, Изпълнителя и 

извършващите строителен и авторски надзор на обекта 

Отговорник – Консултант Възложител, Ръководител проект, Проектант 

Срок - След оглед на обекта от страна на Възложителя, строителния и авторския надзор и 

установяване ,че обектът е завършен съгласно нормативните изисквания. 

Всеки етап е представен с описание на съставните му дейности, както следва: 

Етап 1 „Откриване на строителната площадка“ 

- Представяне на необходимите документи съгласно изискванията на договора 

- Заверка на Заповедната книга за строежа от консултанта 

- Среща с представители на районите експлоатационни дружества, уточняване на 

техните изисквания, начина на постоянна комуникация и начина на комуникация 

при извънредни ситуации; 

Етап 2 - „Мобилизация „ и „Подготовка на строителната площадка“ 

- Етап на подготовка на площадката на място 

- Практическо установяване на организацията на строителната площадка; 

- Дейности по обособяване на временна строителна база; 

- ОХРАНА НА ОБЕКТА И ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

- Складиране и охраняване на оборудване и материали 

- Получаване на разрешение от Строителния надзор 

Етап 3 „Изпълнение на строително-монтажни работи“ 

Етап 4 „Подготовка за издаване на обекта и демобилизация“ 
Етап 5 „Оглед от Възложителя и отстраняване на евентуални забележки“ 
Етап 6 „Предаване на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане 

на строежа(приложение № 15 - Акт № 15), съгласно чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 
юли 2003 г., подписан без забележки “ 

1.2. Предложение за генералния подход и методология за изпълнение на работите, 

подробно описание на работните методи и видовете строителни мерки, включени в 

предмета на обществената поръчка и тяхната последователност на изпълнение 

- Генерален подход и методология за изпълнение на работите 

Основните методи, които ще се прилагат за изпълнение на основната цел са: 

а/. Метод на последователно изпълнение на строителните процеси и на строително- 

монтажни работи в рамките на всяка фаза ; 

б/. Метод на паралелното изпълнение на част от фазите на строителството и на строително- 

монтажни работи при всяка фаза; 

в/. Метод на изпреварващо изпълнение па някои СМР от последваща фаза по време на 

изпълнение на предшестваща фаза от изграждане на обекта; 
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г/. Метод на поточното изпълнение на строителните работи. 

2. Последователността на предвижданите дейности съгласно техническата 

документация и спецификации, покриващи всички аспекти на 

изпълнението; 

Последователността на изпълнение на видовете СМР е нагледно показана в 

приложеният линеен календарен график. Представен в табличен вид с посочване на: - 

Наименование на СМР, мярка, количество, продължителност, начало и край. 

- МОТИВИ ЗА ИЗБРАНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ НА 

СМР 

3. Технологии за извършване на всички строителни дейности, включени в 

предмета на възлаганата обществена поръчка; 

Представено е описание на последователност и технологии на извършване на 

следните дейности: 

- Демонтажни работи и разрушаване 

- Строителни дейности по ЧАСТ АРХИТЕКТУРА 
o Монтаж и демонтаж на скеле 

o Дейности по подмяна на дограма 

o Монтаж на прозорци 

 Разпределяне на натоварването 

 Крепежни елементи 

 Уплътняване 

 Извършване на монтажа 

 Закрепване на елементите 

 Правила които ще се спазват при монтажа 

 КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

 ПОЧИСТВАНЕ 

 Транспорт 

o Пребоядисване на фасадите в бяла боя съгл. арх.чертежи - план фасади. 

 Подготовка на основата 

 Технология на лепене 

 Армиране и шпакловане 

 Грундиране и полагане на мазилка 

- Покривни строителни дейности 

o Технология и умения за полагане на специални хидроизолационни рулонни 

системи 

o Обшивка от PVC ламарина по покрив 

- Ремонтни дейности вътре в помещенията 

o Изисквания към направата на шпакловки 

o ЗИДАРИЯ 12 СМ ТУХЛА 

o Мазилки 

o Боядисване на стени и тавани с латексова боя 

o Облицовки, мазилки и боядисване 

- Технологии за редене на подови настилки: 
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o Доставка и монтаж на подова настилка от керамични плочи (гранитогрес) 

 Технология за монтаж 

 ЕТАП 1. Подготовка на основата 

 ЕТАП 2. Грундиране на основата 

 ЕТАП 3. Деформационни фуги 

 ЕТАП 4. Лепене на плочите 

 ЕТАП 5. Фугиране 

 ЕТАП 6. Използване 

o Доставка и монтаж на подова настилка от ламиниран паркет 

o Доставка и монтаж на первази 

o ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА 

- Доставка и монтаж на вътрешни врати: алуминиеви за санитарните помещения и 

МDF  интериорни плътни и остъклени врати за всички останали 

- КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ 

- Дейности по част ВИК 

o Демонтажни дейности 

o Дейности по изпълнение на сградна канализация 

o Дейности по изпълнение на водопровод сграден 

o Доставка и монтаж на мивки, писоари и клекала 

o Изпробване канализация 

o Изпробване водопровод 

 Изпитване на водонепропускливост 

 Тест за якост 

o Доставка и монтаж на меки връзки, смесителни батерии и кранове 

o Топла проба, пуск и наладка на инсталация с хидравличен модул 

o Дезинфекция водопровод 

- Дейности по част Електро 

o Организационна подготовка за изпълнение на електромонтажните работи 

o Изпълнение на електропроводи 

o Изпълнение на разпределителни уредби 

o Изпълнение на електрически машини, съоръжения и осветление 

o Заземителна инсталация 

o Изпълнение на заземителни уредби 

o Мълниезащитна инсталация 

o Контрол при изпълнението и приемането на електромонтажните работи 

o Слаботокови инсталации 

o Пожароизвестяване 

 Пожароизвестителна централа 

 Пожароизвестител оптично димен 

 Ръчен пожароизвестител 

 Сирени 

 Инсталационни работи 

o Видеонаблюдение 
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- Направа на Рампи. Осигуряване на достъпна среда 

- КОФРАЖ 

- ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРМАТУРА - ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ 

- ДОСТАВКА И МОНТАЖ АРМАТУРА АI И АIII 

- ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В20 

o Входящ контрол на бетоновите смеси на обекта 

- ДОСТАВКА И МОНТАЖ НОВ АЖУРЕН МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ 

- Дейности за Вертикална планировка 

- РАЗБИВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА и ТРОТОАРНА 

НАСТИЛКА 

- ИЗКОП ЗА ПОДХОДИ, ПЛОЩАДКИ, ТРОТОАРИ 

- ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА ПОД ТРОТОАРА 

- МОНТАЖ НА ТРОТОАРНА И ТАКТИЛНА НАСТИЛКА 

- ПОЛАГАНЕ НА ЛИНЕЙНИ ОТВОДНИТЕЛИ 

- Полагане на хоризонтална маркировка 

- Вертикална маркировка 

- Дейности по част ОВК 

- Отоплителна / Охладителна инсталация 

- Вентилационни инсталации 

- Смукателна вентилация 

o Тоалетни 

o КИП и А 

- Изисквания за съхранение на материалите 

- Допустими отклонения 

- Проби, изпитания и приемане 

- Документация 

- Пожарна безопасност 

4. Предвидени технически ресурси за изпълнението (работници, брой и вид на 

необходимата механизация, строителни машини и материали) – Участникът е 

представил в табличен вид предвидените технически ресурси, като е посочил: - 

наименование на СМР, мярка, количество, брой работници, механизация и материали. 

5. Организация на работата на ключовия екип за всички дейности, включени в 

поръчката, отговорности и дейностите между тях 
- Организационна схема в етапа на изпълнение – представена е схема. 

- ключови специалисти: - Ръководител проект -Инженер ПГС/ССС; Технически 

ръководител; Специалист по контрол на качеството; Координатор по здравословни и 

безопасни условия на труд; ОВК инженер; Електро инженер; ВиК инженер и Специалист 

ПТО. 

- Представени основни отговорности и задължения за следните експерти: 

- Инженер конструктор - Ръководител на проекта; 

- Технически ръководител на обекта; 

- ВиК инженер; 

- Електро инженер; 
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- ОВК инженер; 

- Специалист по контрола на качеството; 

- Координатор по здравословни и безопасни условия на труд; 

- Специалист ПТО 

- Комуникация и взаимовръзката между експертите – представена схематично 

- Координация на работните звена 

- Осъществяване на комуникационни връзки и взаимоотношения с Възложителя – 

представени схематично. 

- Координация с Възложителя 

А) Месечна среща 

Б) Седмична среща 

В) Непланирани срещи 

- Комуникация с Възложителя 

- Комуникационни канали: - по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; чрез 

куриерска служба; по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис; чрез комбинация от тези средства. 

- Начин на организация на работни срещи 

- Управление на външната комуникация 

- Писмена комуникация, подписи 

- Координация 

- Срещи за обсъждане на напредъка / координационни срещи/ 

- Текущ контрол 

- Отчети и приемане на изпълнената работа 

- Съгласуване и контакти с одобряващи и съгласуващи органи 

- Срещи отразяващи напредъка на проекта 

- Управление на вътрешната комуникация 

- Вътрешна администрация 

- Срещи и доклади, Дневен ред;  

- Протоколи от срещите 

- Планирани срещи 

- Срещи за обсъждане на напредъка / координационни срещи/ 

- Неформални срещи 

6. За всяка от дейностите са показани както разпределението, броят и квалификацията на 

необходимите строителни лица за всяка една операция – Участникът е представил 

таблично разпределението на строителния екип, с посочване на: - вид СМР, мярка, 

количество, квалификация и брой строителни работници. 

7. Подход за доставка на материалите за периода на изпълнение на строителството, 

входящ контрол от страна на експертите, отговарящи за мониторинга на качеството при 

получаване на материалите. Мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, 

с които се гарантира качествено изпълнение на строителните процеси. 

- Подход за доставка на материалите 

- Складиране на материалите и транспортирането им до обекта 

- Входящ контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството при 
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логистиката, свързана с поръчване и получаване на материали и други продукти за 

строежа, както и контрол на качеството на труда. Тази мярка ще гарантира, че на 

строежа няма да се вложат материали, изделия и/или други стоки, имащи явни или 

скрити дефекти и че СМР ще бъдат изпълнени с необходимото качество според 

инвестиционните проекти, действащите стандарти и добри практики. 

- Предложение относно обхвата и предмета на мярката; 

o ВХОДЯЩ КОНТРОЛ 

- Контрол при доставка на материалите 

- Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите 

на отклонение от изпълнението й 

- Входящ контрол върху качеството 

o Визуален контрол при доставка 

o Доставка на „некачествен продукт” 

- В случай на отклонение от плана ще се разработят инструкции за прилагане на 

мярката и действията по нейното изпълнение. Ще се работи в съответствие с тях и 

документите имащи отношение към системата по качество. 

• Документи, имащи отношение към системата за контрол на качеството: - 

Наръчниците на Изпълнителя; Заявление за Политика по качеството; „Програма „план" 

за качеството на проекта"; Установени документирани процедури по проекта, така, както 

са създадени и систематизирани в Наръчника по качество за този проект; Документация, 

отнасяща се до ефективното планиране, оперативност и контрол на процесите, като 

„Линеен график" на Изпълнителя, гореспоменатите инструкции, „План за безопасност и 

здраве", доклади за извършване на проби и наблюдения . 

• При отклонение и несъответствие в качеството на изпълнение и на самите 

материали ще се изготви: 

- Доклад за несъответствие. Съгласно плана за Качество на Изпълнителя Докладите 

за Несъответствие са : 

-  Отстраними 

- Неотстраними 

- Скрит дефект 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРОИТЕЛСТВОТО 

- Допълнителна мярка - Постоянен мониторинг на изпълняваните дейности /СМР и 

СРР/,характерни за възлаганите обекти 

- А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката: 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

- Проверка на изпълнението и спазване на сроковете за изпълнение на проекта и 

договора. 

- Проверка на процедурите за изпълнение на проекта и договора за изпълнение за 

обществената поръчка; 

- Приспособяване към нови потенциални рискове в условията на променящи се 

икономически, законови, оперативни условия; 

- Осигуряване навременни и прецизни записи на извършените дейности и осигуряване 
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подготовката на необходимата информация и документация. 

Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на 

отклонение от изпълнението й 

Контролът на изпълнението на предложените мерки се извършва на ниво: изпълнение на 

проект и изпълнение на строително- монтажни дейности. 

8. Предложени мерки за намаляване дискомфорта и затрудненията за местното 

население, по време на строителството, указани аспекти - достъпност до 

прилежащите сгради, шум и вибрации и замърсяване на въздуха и прилежащите 

територии и улици, които обезпечават целия период на изпълнение на договора. 

- Осигуряването на качествен достъп на местното население и преминаващи 

покрай обекта, достъпност до прилежащите сгради 

А). Насоченост на мярката към обхвата на настоящата поръчка, вкл. анализиране 

социалния ефект и характеристика, към който/която е насочена. 

Б). Текущо прилагане на конкретни методи и механизми, чрез който ще се елиминира или 

минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти. 

- Мерки за намаляване на затрудненията, свързани със затруднен достъп до помещения и 

общи части в сградите 

Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби 

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

Допълнителна мярка - Мерки за намаляване на негативното социално 

въздействие в резултат от изпълнението предмета на поръчката 

А). Насоченост на мярката към обхвата на настоящата поръчка, вкл. анализиране 

социалния ефект и характеристика, към който/която е насочена 

Б). Текущо прилагане на конкретни методи и механизми, чрез който ще се елиминира или 

минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти 

Информиране на местното население относно предстоящи строително-монтажни 

работи. 

А). Насоченост на мярката към обхвата на настоящата поръчка, вкл. анализиране 

социалния ефект и характеристика, към който/която е насочена 

Б). Текущо прилагане на конкретни методи и механизми, чрез който ще се елиминира или 

минимизира негативното проявление спрямо социалната среда и нейните компоненти 
- ИНФОРМИРАНЕ НА местното население в обхвата на СМР 
- Връзка и комуникация със служителите и представители на обекта и местното население 

- Подробно описание на възможните замърсители и действия за опазване на околната 

среда – представени са таблично с посочване на: - Елементи на околната среда, Възможни 

замърсители и Мерки, свързани с опазване на околната среда. 

- Връзка между замърсителите и конкретните елементите на околната среда: 

 - Възможни замърсявания от естеството на предвижданите работи 

 - Възможни замърсявания от вида на използваните материали 

- Атмосферен въздух 

- Шум и вибрации 

 - Контрол на шума 

 - Контрол на вибрации 
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- Превантивни природозащитни мерки 

- Инструктажи 

- Почистване 

- Използване на покрития за защита 

- Забрана за изхвърляне на вредни вещества 

- Работа с изправни ДВГ 

- Депониране на регламентирани депа 

- Мерки съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците 

9. Предложени технически и технологични параметри, които превъзхождат 

изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са 

предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество 

(в технически и/или икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане 

материали 

Предложение относно технически и технологични параметри, които превъзхождат 

изискванията на Възложителя 

- По част Енергоспестяваща мярка №3 - Предвидена е подмяна на съществуващите 

метални и дървени прозорци с нови от PVC профил в цвят, имитиращ дърво и стъклопакет 

с нискоемисионно стъкло, като коефициентът на топлопроводност следва да бъде 

минимум 1,7 W/m2K. Подмяна на стара дограма с нова PVC . Предлага се замяна на 

стъклото със стъкло „4 сезона“ . 

- По част ВиК - Всички канални щрангове, както изцяло нови, така и тези, които 

подменят съществуващи такива са от PVC тръби ф50 и PVC ф 110 ,съгласно БДС EN 1329- 

1:2014, БДСEN 1401-1:2009/NA:2015 или еквивалент. Поради спецификата на обекта и 

високото ниво на посетители всеки шум има значение. Предлага се да се изпълнят с 

безшумни канализационни тръби - тип Master3. Безшумната канализационна система на 

Пайплайф MASTER 3 е представена от тръби с оптимално изградена трислойна структура 

от полипропилен(РР). 

- По част Електро - доставка и монтаж на гофрирани тръби. Поради големият метраж 

и новите изисквания за пожароустойчивост на материалите предлага се да се монтират 

пожароустойчиви/негорими гофрирани тръби. 

- В проекта по част архитектурна, подови настилки е предвидено съществуващ мокет 

да се подмени с ламиниран паркет. Предлага се да се замени монтажа на ламиниран паркет 

с мармалеум. 

Предложение относно иновативни характеристики, иновативни търговски техники и 

условия за постигане на по-високо качество и подобряване на икономическия аспект 

- Използване на иновативни методи за следене на нивата на конструкции, покрития и 

др. с помощта на оптични и лазерни измервателни устройства 

- Използване на мобилни инсталации за смесване и съхранение на материали 

- Иновативни техники при монтаж на топлоизолационна система 

o Използване на подвеждащи алуминиеви профили на нивото на цокъла 

o Компактна машина за рязане на ХРS 

o Универсален трионен уред за рязане 

o Въртяща рамка за изолационни плоскости 
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- Монтаж на дограма 

o Котви (скоби) за монтаж на дограма без пробиване на касата 

o Нивелиране на дограмата посредством самонивелиращите напомпващи се 

възглавници 

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: - 

Етап 1 - Откриване на строителна площадка / Подписване на протокол Образец 2 за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа; 

Етап 2 - Мобилизация и Подготовка на строителната площадка; Етап 3 - Извършване на 

строително-монтажните работи; Етап 4 - Демобилизация;Почистване и подготовка за 

приемане на обекта с акт обр.15; Етап 5 - Оглед от Възложителя и отстраняване на 

евентуални забележки и Етап 6 - Предаване на обекта с Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа(приложение № 15 - Акт № 15). 
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. Първият етап е свързан с откриване на строителната площадка и дейности като: 
- Представяне на необходимите документи съгласно изискванията на договора; Заверка на 
Заповедната книга за строежа от консултанта; Среща с представители на районите 
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експлоатационни дружества, уточняване на техните изисквания, начина на постоянна 
комуникация и начина на комуникация при извънредни ситуации. Вторият с мобилизация 
и подготовка на строителната площадка, включва дейности като: - Практическо 
установяване на организацията на строителната площадка; Дейности по обособяване на 
временна строителна база; Охрана на обекта и пропускателен режим; Складиране и 
охраняване на оборудване и материали; Получаване на разрешение от Строителния надзор 
и др.. Третият обхваща изпълнението на строителните дейности. Четвъртият е свързан с 
демобилизация и почистване на строителната площадка. Петият е свързан с оглед от 
възложителя и отстраняване на евентуални забележки. Шестият етап включва предаване на 
обекта на възложителя.  
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: - демонтажни работи, монтаж и демонтаж на 

скеле, подмяна на дограма, покривни работи, тенекеджийски работи, направа на 

шпакловки, зидарии, мазилки, боядисване, направа на подови настилки, облицовки, 

монтаж на врати, „ВиК“, „ОВК“, ел. инсталации и електромонтажни работи, осигуряване 

на достъпна среда с изпълнение на рампи, кофражни, бетонови и армировъчни работи, 

дейности по вертикална планировка и др. Представена е последователността и 

взаимообвързаността при изпълнение на строителните дейности в табличен вид. 

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. Всяка 

строителна дейност е обезпечена с необходимото техническо оборудване или механизация 

(където е приложимо), като предвижданията на участника са представени в табличен вид.  

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. 

Представен е подход за доставка на материалите, мерки за входящ контрол от страна на 

експертите, а в табличен вид за всяка строителна дейност (където е приложимо) са 

представени необходимите строителни материали за изпълнението й. 

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.  
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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. Предвиден е следният квалифициран 

състав от експерти: Ръководител проект - Инженер ПГС/ССС; Технически ръководител; 

Специалист по контрол на качеството; Координатор по здравословни и безопасни условия 

на труд; ОВК инженер; Електро инженер; ВиК инженер и Специалист ПТО. За експертите 

са описани основните им задачи и отговорности. Например: „ВиК инженерът е подчинен 

пряко на ръководителя на проекта и на техническия ръководител, управлява и ръководи 

работата при изпълнение на „ВиК“ работи, отговаря за правилната технологична 

последователност, отговаря за правилния монтаж и др. Представен е и изпълнителският 

персонал за реализация на строителните дейности - таблично е представено 

разпределението на строителния екип, с посочване на: - вид СМР, мярка, количество, 

квалификация и брой строителни работници. 

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. 
За качествено изпълнение на строителните дейности участникът предвижда: - Мерки за 

вътрешен контрол на работата на строителния екип с цел осигуряване на качественото й 

изпълнение; Представени са - Подход за доставка на материалите за периода на 

изпълнение на строителството, входящ контрол от страна на експертите, отговарящи за 

мониторинга на качеството при получаване на материалите и други контролни мерки, 

както и предвижданията за управление на комуникационните процеси, включително 

Комуникация и взаимовръзката между експертите, Координация на работните звена; 

Осъществяване на комуникационни връзки и взаимоотношения с Възложителя. Предвижда 

се комуникацията да се осъществява чрез различни срещи и различни комуникационни 

канали: -  по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба; 

по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис; чрез комбинация от тези средства и др. Представени са и мерки за  

предпазване на околната среда, мерки за намаляване на шума, мерки за осигуряване на 

достъп на гражданите и др.  

 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 времето за изпълнение 

на всяка една предвидена дейност. Графикът представя строителната програма за 

изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията 
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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. 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. Предвижданията на участника по 

отношение на периодите и последователността на изпълнение е в съответствие и с 

одобрения инвестиционен проект, включително по част „Архитектура/Покривни работи“ 

(Детайл 5), като участникът, за разлика от отстранения участник предвижда първо да 

положи пароизолационното фолио, след което да се положи топлоизолацията от XPS. По 

същия начин правилно и в съответствие с детайлите в одобрения инвестиционен проект 

(Детайл 1) по част „Архитектура/Покривни работи“, по отношение на купола е предвидил 

правилната технология и последователност на полагане на топлоизолацията от минерална 

вата и пароизолационното фолио и в съответствие с одобрения инвестиционен проект по 

част „Архитектура/Фасади“ (Детайл 6) е предвидено първо да се положи топлоизолацията 

от XPS по цялата конзола, да се шпаклова, след което да се монтира ламарината над 

конзолата. 

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 
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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. 

 

 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.  
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 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 по обособени позиции към 

оценка на допуснатите оферти на участниците 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: 

 

 

1. Обособена позиция № 1:  

„ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ В 

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

СМОЛЯН“ 

Оценяван участник: Предложен срок за 

изпълнение на 

поръчката 

Оценка по показател  

Срок за изпълнение на 

поръчката (О2) 

ЕТ "МАНОЛ ЧЕРНЕВ - 

КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ" 

 

100 дни 

 

18 точки 

КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННО 

ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ 

"КОРОНА"" 

 

60 дни 

 

30 точки 

"Д И К" ООД 45 дни 40 точки 

 

Мотиви: Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата  за 

оценка по посочения показател и предложения на допуснатите участници, описани в 

настоящия протокол. 

 

2. Обособена позиция № 2:  

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – ЗА 

ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

Оценяван участник: Предложен срок за 

изпълнение на 

поръчката 

Оценка по показател  

Срок за изпълнение на 

поръчката (О2) 

"ИСА 2000" ЕООД 73 дни 40 точки 

"ЕНЧЕВГРУП" ЕООД 140 дни 20,86 точки 

 

Мотиви: Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулата  за 

оценка по посочения показател и предложения на допуснатите участници, описани в 

настоящия протокол. 
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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 „а”  от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 и чл.47, 

ал.3 от ЗОП предлага за отстраняване следните участници: 

 

1. Обособена позиция № 1: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО 

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

СМОЛЯН“ 

 

- "ИНФРАСТРОЙГРУП" ЕООД 

 

2. Обособена позиция № 2: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – 

ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 

- "ПИ ЕС ПИ" ЕООД 

II. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовите им 

предложения следните участници по обособени позиции: 

 

1. Обособена позиция № 1: „ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ЗДРАВНО 

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

СМОЛЯН“ 

 

- ЕТ "МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ" 

- КООПЕРАЦИЯ "ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ "КОРОНА"" 

- "Д И К" ООД 

 

2. Обособена позиция № 2: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПЛАНЕТАРИУМ В УПИ IV – 616 – 

ЗА ПЛАНЕТАРИУМ, КВ. 1, ГР. СМОЛЯН“ 

 

- "ИСА 2000" ЕООД 

- "ЕНЧЕВГРУП" ЕООД 

 

 III. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 24.04.2020 

г. от 10:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната 

сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за която дата и час 
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участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в профила на 

купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 21.04.2020 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Златко Карамучев (положен подпис) 

 

 

Членове 

                                                    (положен подпис) 

инж.  Анастасия Василева  
                                       (положен подпис) 

Милена Пенчева 
                                                    (положен подпис) 

Надежда Фотева-Милева 

                                       (положен подпис) 

Недка Кисьова 

 

 
                                                                                                     (положени подпис и печат) 

Дата: 13.05.2020 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. 

 

 

 


