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ПРОТОКОЛ 
 

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

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

чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА 

НА УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ДО РИМСКИ МОСТ, ПО ЛЕВИЯ БРЯГ НА РЕКА 

ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с обява № 10 от 

31.10.2019г., публикувана заедно с цялата документация на сайта на възложителя на интернет 

адрес: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2885 - профил на купувача, за която обява на 

Портала за обществените поръчки са публикувани информации, както следва: информация за 

публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от 

ЗОП под уникален код ID 9094140 и информация за удължаване на първоначалния срок за 

получаване на оферти под уникален код ID 9094476. 

 

 

Първо заседание: 
 

На 18.11.2019 г., в 13:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия 

етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. 

България № 12, в изпълнение на Заповед № ОП-39 от 18.11.2019г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

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

Членове: 

Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИиОС'' в община Смолян 

Величка Атанасова - гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 
 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.3 и ал. 4 от Правилника 

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

офертите по реда на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения, както 

следва: 
  

 1. Комисията започна работа след получаване на представената оферта, протокола 

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

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

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

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получената 

оферта следните констатации: 
 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2885
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3.1. Регистрирано предложение – 1 (една) оферта, както следва: 
 

 

 

Наименование на участника 

 

 

 

Регистрационен 

номер, дата и част 

на предложението 

 

ДЗЗД „ПК ГАБИОН“  

 

(със съдружници "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД с ЕИК: 

115079353 и "КРИС-МТ" ООД  с ЕИК: 120069414) 

адрес: гр.Пловдив 4004, район Южен, бул. Кукленско шосе № 40; 

тел./ факс:032/ 397 210; електронна поща: office@pem.bg 

 

 

 

 
 

ДЛ010450 

11.11.2019 г. 

14:05 ч. 

 

3.2. Подаденото предложение е постъпило в определения от възложителя срок. 
 

3.3. Представеният плик е с ненарушена цялост. 
 

4. При отварянето на офертата присъстваше Мартин Меров, редовно 

упълномощен представител на представляващия ДЗЗД „ПК ГАБИОН“. Надлежно беше 

съставен и подписан Списък на участниците в обществената поръчка или техни 

упълномощени представители, присъстващи при отварянето на офертите.  
 

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

се в предложението на участника. За офертата се изпълниха следващите действия: 

Комисията обяви ценовото и техническото предложение, техническото предложение се 

подписа от тримата членове на комисията. С извършването на горепосочените действия 

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

и комисията продължи работата си в закрито заседание. 
 

Второ заседание: 
 

На 23.01.2020 г., в 13:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия 

етаж на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. 

България № 12, в изпълнение на Заповед № ОП-39 от 18.11.2019г. на кмета на община 

Смолян се събра назначената комисия.  
 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си 

съгласно чл.192 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с чл.97, ал.5 от 

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

разглеждане на документите, съдържащи се в офертата на участника ДЗЗД „ПК 

ГАБИОН“ (установяване на съответствие с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор, установяване на съответствие на техническото предложение с 

предварително обявените условия и установяване на съответствие на ценовото 

предложение с предварително обявените условия), оценка и класиране, при което бяха 

извършени следните действия и бяха направени следните констатации: 
 

1. Разглеждане на документите съдържащите се в офертата на участника: 
 

 

mailto:office@pem.bg
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ДЗЗД „ПК ГАБИОН“ 

 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвени: Опис на представените 

документи, Договор за създаване на обединение, ведно с пълномощно към него, 

сертификати за наличие на внедрени системи за управление на качеството и 

околната среда, както и представени за участника и отделните съдружници в 

състава му декларации, както следва: Декларации за съответствието с критериите 

за подбор, съдържащи информация за поръчката, икономическия оператор и 

съответствието с критерии за подбор, изготвени съгласно Образец № 1, 

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

изготвени съгласно Образец № 2, Декларации за липсата на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвени съгласно Образец № 3, Декларации по чл.3, 

т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, изготвени съгласно Образец № 

4, и Декларации по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвени съгласно Образец № 

5, като поради неприложимостта им не са представени документи за доказване 

на предприетите мерки за надеждност. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представените Декларации за съответствието с критериите за 

подбор, съдържащи информация за поръчката, икономическия оператор и 

съответствието с критерии за подбор, изготвени съгласно Образец № 1, е 

удостоверил: Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за 

възлагане на обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – 

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

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

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

№ 2 към обявата за възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

строителството – "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД, своята годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност (за което и от 

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/), включваща изпълнение на следните видове строежи по 

групи и включените в тях категории съгласно Правилника за реда за вписване и 

водене на Централния професионален регистър на строителя – IV група (строежи 

от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и 

опазването на околната среда), строежи от I категория съгласно Удостоверение 

№ IV- TV 009041. 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на обединението 

се предвижда разпределение на дейностите между съдружниците в 

обединението, при което цялостното строителство ще се осъществява от 

http://register.ksb.bg/
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съдружника "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД, като отговорностите на другия 

съдружник "КРИС-МТ" ООД не включват действия по осъществяване на 

строителство, което обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, 

ал.6 от ЗОП определя приложимост на изискванията за годност 

(правоспособност) за упражняване на професионална дейност единствено и 

само спрямо съдружника в обединението, който ще извършва дейности по 

строителство - "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД; 

 Удостоверил е чрез единия от съдружниците в обединението - "КРИС-МТ" ООД, 

че е изпълнил през последните 5 /словом: пет/ години от датата на подаване на 

офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни  с  тези  

на  поръчката,  а  именно: строителни  дейности,  свързани  с  изграждане, 

реконструкция  и/или основен  ремонт  (респ. други  еквивалентни  дейности)  на  

подпорна стена (респ. друго подобно/еквивалентно съоръжение за геозащита и 

брегоукрепване по река илиморския бряг) – съдружникът в обединението 

"КРИС-МТ" ООД е декларирал  опит  при  осъществяване  на  строителни  

дейности, идентични  и сходни  с  тези  по  поръчката,  както следва:  

1. Подобрение и разширение на градски полощад – град Неделино, 

обхващащи строителство на каскадни фонтани и подпорни стени, изпълнени в 

периода 06.08.2014 г. – 12.09.2015 г. за община Неделино;  

2. „Извършване на строителни работи на обект: „Възстановяване 

сигурността на движението по мост на ул. Братан Шукеров на р. Черна, кв. 

Устово, гр. Смолян“, обхващащи строителство на мост, включително стени и 

крила на моста в речното корито, изпълнено в периода 17.09.2015 г. – 10.12.2015 

г. за община Смолян; 

3. Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното 

корито на р. Черна и р. Бяла в регулационните граници на гр. Смолян, 

включващи направа на кофраж и полагане на бетон за подпорни стени в речното 

корито, изпълнени в периода 28.08.2018 г. – 30.10.2018 г. за Областна 

администрация – Смолян. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП съответствието с 

посочения критерий за подбор е доказано от обединението участник, а не от 

всяко от лицата, включени в него; 

 Удостоверил е чрез единия от съдружниците в обединението - "КРИС-МТ" ООД, 

че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, 

в минимален изискуем обем, включващ: а) комбиниран багер с хидрочук; б) 

бетоновоз; в) иглен вибратор; г) самосвал; д) виброплоча – съдружникът в 

обединението "КРИС-МТ" ООД е посочил данни за разполагаемост с 

инструментите, съоръженията или техническото оборудване, които ще бъдат на 

разположение на участника за изпълнение на договора в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

Забележка: Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП съответствието с 

посочения критерий за подбор е доказано от обединението участник, а не от 

всяко от лицата, включени в него; 

 Удостоверил е чрез съдружника в обединението, който ще осъществява 

строителството – "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД, че прилага в строителната си 

дейност системи за управление на качеството и системи или стандарти за 

опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и 

EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, 
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съдържащ строителство. 

Забележка: Съгласно разпоредбите на Договора за създаване на обединението 

се предвижда разпределение на дейностите между съдружниците в 

обединението, при което цялостното строителство ще се осъществява от 

съдружника "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД, като отговорностите на другия 

съдружник "КРИС-МТ" ООД не включват действия по осъществяване на 

строителство, което обстоятелство при спазване на разпоредбата на чл.59, 

ал.6 от ЗОП определя приложимост на изискванията за наличието на 

сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда 

единствено и само спрямо съдружника в обединението, който ще извършва 

дейности по строителство -"ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД. 

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

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

2, и Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, 

изготвени съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с 

изискванията към личното състояние на участниците, закрепени в обявата за 

възлагане на обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – 

лично състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 

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

приключване на производството, неразделна част, представляваща Приложение 

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

него и съдружниците в състава му не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Декларации по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, изготвени съгласно 

Образец № 4, и  Декларации по чл.69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, изготвени 

съгласно Образец № 5, е удостоверил липсата на други основания за изключване, 

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

и съдружниците в състава му не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици и по чл.69 от 

Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените 

от възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 7, ведно 

с изискуемите приложения към него. Декларации, че при изготвяне на офертата са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд, изготвени съгласно  Образец № 8. 

Участникът е представил надлежно изготвено ценово предложение, съдържащо: 

Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 6, остойностена количествена 

сметка за обекта и aнализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 256 618.08 лева /словом: двеста петдесет и 
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шест хиляди  шестстотин  и осемнадесет лева и осем стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4.00 лева/час 

 Допълнителни разходи за труд: 68 % 

 Допълнителни разходи за механизация: 42 % 

 Доставка-складови разходи: 5 % 

 Печалба: 3 % 

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

от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

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

линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството/. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени 

предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи - 

дейности и ресурси, както следва: 

 Предмет на настоящата обществена поръчка. 

 Съществуващо положение 

 Организацията на строителните дейности е изготвена въз основа на 

следното: 

o Изготвен технически проект по всички части; 

o Запознаване с особеностите и местоположението на обекта; 

o ЗУТ.  

 Цел на поръчката:  

 Предвижда се изграждане на стоманобетонова стена с обща дължина 44,46 

м и височина 5,70 м над цокълната фуга. Стената е разделена на четири 

секции - две с дължини 12,00 м и две с дължина 10,20. За да се елиминира 

хидродинамичният натиск е предвидено да се поставят барбакани Ф 110 в два 

реда по височина. За оформяне на дренажна бариера зад стената е 

необходимо да се използват ръчно подреден камък и чакълест материал. 

Чакълестият материал да се положи на пластове с дебелина 20-30 см, 

уплътнявани с вибро плоча или подходящ вибрационен валяк до достигане на 

обемна плътност 1800 кг/м3 и постигане на ъгъл на вътрешно триене  φ = 40°. 

Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от 

неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с 3-4 % наклон към подпорната 

стена, за да отвеждат водата към барбаканите. Обратният насип над 

короната на стената се изпълнява 2 с наклон 1:1,95. Фундирането на стената 

е предвидено да се изпълни върху скална или баластрова основа под речното 

дъно на дълбочина 1,50м. За изграждане на стената следва да се използват 

бетон с клас С20/25 съгласно БДС EN 206-1 N/A и стомана В500В. След 

декофриране на стената е необходимо всички бетонови повърхности, които се 

засипват, да се измажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху 

суха и добре почистена бетонова основа. 

o Място на извършване: участъкът на подпорна стена на ул. „Димитър 

Благоев“, до Римски мост, по левия бряг на река Черна, град Смолян. 

 Ораганиизация за изпълнение , разпределение на отделните дейнсоти между 

ключовите експерти: страните участващи в Обединението, се ангажират със 

своя персонал, които ще отговарят и извършват: 
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А) „ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ“ АД се определя за ръководител, водещ 

участник в Обединението и се ангажира и ще извърши следните 

дейности: ръководство и менажиране на дейностите и организацията 

по изпълнението на предмета по процедурата и спазването на 

сроковете; както и се ангажира и ще изпълни обществена поръчка за 

строителство с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА 

НА УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ДО РИМСКИ МОСТ, ПО ЛЕВИЯ БРЯГ 

НА РЕКА ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН“, по видове и количества работи и 

при изисквания съгласно представени и одобрени от Възложителя 

Технически спецификации ведно с инвестиционен проект /Приложение № 

1/ и Предложение за изпълнение на поръчката и Ценово предложение с 

приложенията към тях, при спазване на действащата нормативна 

уредба в областта на строителството, подготовка на строителната 

площадка; доставка на суровини и материали, както и всичко друго 

необходимо за строителството; осигуряване на работна сила и всякакви 

услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството; 

изпълнение на строително-монтажни работи, в съответствие с 

одобрените проекти и спецификации, както и да извърши и всички 

допълнителни и съпътстващи дейности съгласно Техническите 

спецификации /Приложение № 1/, в това число всички необходими и 

свързани със строителните работи доставка и монтаж на оборудване 

за изграждане на съоръжения, провеждане на изпитания и проби, 

въвеждане в експлоатация, предоставяне на ръководства за 

експлоатация и поддръжка. 

Б) „КРИС - МТ” се анагажира и ще извърши следните дейнсоти: 

доставка на суровини и материали, както и всичко друго необходимо за 

строителството; осигуряване на механизация и работна сила и всякакви 

услуги, необходими за изпълнение на строителството, в това число 

всички необходими и свързани със строителните работи доставки, 

материали и оборудване, провеждане на изпитания и проби, въвеждане в 

експлоатация, предоставяне на ръководства за експлоатация и 

поддръжка. 

 ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО: 

Предвидените за изпълнение строителни работи ще е извършват 

съгласно изискванията на чл.169, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и на инвестиционния проект. Документирането на 

извършените строителни работи ще се осъществява съгласно 

изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени 

строителни работи, в които ще се отразяват видовете работи, 

количества и единични цени. В строежа ще се влагат само строителни 

продукти в съответствие на съществените изисквания към строежите 

и да имат оценка на съответствието съгласно Закона за техническите 

изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-201 от 

05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в 

строежите в Република България. 

При изпълнение на отделните видове строителни работи ще се имат 

предвид и спазват следните основни изисквания: 



 

 

8 

- Изпълнение на всички видове строителни работи ще се 

изпълняват в съответствие с одобрения инвестиционен проект, 

нормативните актове и документи в строителството; 

- Задължително участие на проектантите на обекта, при 

даването на строителна линия; 

- Всяко намерение за промяна на проекта ще се съгласува с 

проектантите по съответния ред; 

- Стриктно следва да се спазват „Правила за извършване и 

приемане на строителни и монтажни работи“ (ПИПСМР) в 

съответните раздели (земни работи, монтажни работи, 

бетонови работи, армировъчни и др.); 

- Стриктно ще се спазват проектните изисквания /при наличие на 

такива/, стандартите и изискванията на фирмите-доставчици 

относно: транспорт, съхраняване, фундиране, засипване и т.н. 

Материалите ще са придружени със сертификати за 

съответствие на влаганите материали; 

- Преди да започне строителството на обекта ще се извърши 

уточняване и отлагане на местоположението на 

съществуващите подземни съоръжения в обхвата му. Това следва 

да се реализира с участието на съответните специализирани 

ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването на 

строителните работи ще се запазят експлоатационните 

характеристики на подземните комуникации; 

- Преди започване на строителството строителят ще се 

изместят всички засегнати проводи и съоръжения; 

- Земните работи ще се извършват в съответствие с ПИПСМР - 

Раздел I „Земни работи и земни съоръжения”; 

- Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на 

обекта, ще отговарят по вид, тип и качество на изискванията на 

проекта и на съответните стандартизационни документи. Няма 

да се допуска използването на материали и изделия без 

сертификат за качество и с неизвестна технология за 

приложението им; 

- Изпълнението на строителните работи ще се съгласува със 

съответните органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна 

организация на движението по време на строителството при 

съблюдаване изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010 г. за 

временната организация и безопасност на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците. 

 ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Площадките за строителството ще се поддържат чисти и 

безопасни, като всички строителни отпадъци, освен асфалта, се 

натоварват на камион и се извозват на определеното за целта 

депо. Асфалтовите отпадъци ще се извозват от фирмата 

изпълнител за тяхна сметка за рециклиране. При окончателно 

завършване на строително- ремонтните работи ще се прави 

основно почистване на обектите. 
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При изпълнение на строителните дейности изпълнителят ще вземе 

съответните мерки за намаляване на потенциалните отрицателни 

въздействия на околната среда: 

-  Ще осигури за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди 

отпадъци; 

- За зареждане с гориво-смазочните материали ще се използват 

най-близко разположените автобази; 

- При генериране на опасни отпадъци /асфалтови/ ще се сключва 

договор с фирма, която има лиценз за тяхното третиране; 

- За ограничаване на въздействието основно в работната среда и 

върху населението ще се предприемат съответните мерки: 

оросяване, контрол върху техническото състояние на 

механизацията и транспорта; 

- Вода за питейни нужди на строителната площадка ще се 

осигурява с водоноски или бутилирана; 

- Против утечки на масла ще се извършва ежесменен контрол на 

техническото състояние на машините; 

 

 БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ. 

За осигуряване на необходимите условия за здравословни и безопасни 

условия на труд по време на строителството, всички работници е 

необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, 

които ще изпълняват. Задължително е провеждането на периодичен 

инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да 

бъдат снабдени с изправни инструменти и специално работно 

облекло, което задължително да бъда в сигнален цвят. Превозът на 

работници от и до обекта ще става само с оборудвани за целта 

моторни превозни средства. 

 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:  

 ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ: 

o Направа на механизиран изкоп: Ще се използват за извършване на 

изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които 

ще отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на 

изкопаване. Отговорност за поддържането на качествата на 

подходящите материали така,че когато те бъдат вложени в насипа и 

уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията на 

необходимите стандарти. Преди започване на изкопните работи ще се 

освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. При 

извършване на изкопните работи ще бъде гарантирано максималното 

отводняване на изкоп по всяко време. Ще се изгради такива временни 

водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на 

повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. Превозването на 

изкопаните материали до мястото на насипване или депониране ще 

продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и 

достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не 

приключи съответния вид работа. Излишният подходящ материал, и 
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всичкият неподходящ материал ще бъдат складирани на депа, които ще 

се подсигуурят. При извършване на изкопните работи няма да се допуска 

смесване на подходящ с неподходящ материал. Изпълняване на изкопните 

работи по начин, който да гарантира целостта на откосите. При 

срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и оборудване са 

за сметка на участника. Изкопите за основи, канали и окопи ще бъдат 

укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите 

укрепвания на изкопа ще бъдат свалени при напредването на обратна 

засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да 

останат на място. Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат 

открити само за необходимия минимален период.  

o КОФРАЖНИ РАБОТИ: Кофражните работи ще осигуряват проектните 

размери и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции 

в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те ще 

бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Кофражът 

ще се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия 

бетон да бъде с необходимите размери. Кофражните повърхности не 

трябва да имат огъвания и изкривявания (освен онези, необходими за 

изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли да бъдат прави, 

вертикални и точни. Максималните отклонения от проекта са: от 

отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/- 10 мм. Кофражът ще се 

изпълнява така, че включително и при съединенията на плоскостите му и 

в цялата готова конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като 

ако е необходимо се поставят уплътнители. Плътността на кофража 

спрямо съседни бетонови повърхности трябва да е такава, че да се 

избегне образуването на прагове. Проверяват се позициите на детайлите, 

за да се предотвратят отклонения в размерите и местоположението. 

Вложките се закрепват или забиват, в зависимост от изискванията, на 

необходимите позиции преди полагане на бетона. Оформят се всички 

отвори и жлебове; В бетоновото покритие не трябва да останат 

метални части от каквито и да е закрепващи приспособления за кофража. 

Кофражът се обмазва, като видът обмазка следва да бъде подбран за 

съответния вид кофраж. За цялата площ се използва един и същи вид 

покритие. Полага се равномерно по повърхността на кофража, отгоре 

надолу, последно по хоризонталните повърхности. Използва се 

минималното необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се 

избегне излишно събиране на отделни места. Обмазката не трябва да 

влиза в контакт с армировката. Кофражът се сваля без да се повреди, 

накърни или претовари конструкцията, и без да се повредят подпорите. 

Отговорността за безаварийното сваляне на всички части от кофража и 

подпорите, без да се накърни конструкцията, е изцяло на Изпълнителя. 

Кофражът не се сваля преди бетонът да е достигнал необходимата 

минимална якост съгласно нормативната уредба. Грубите неравности не 

трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени като 

максимално допустимо отклонение от права линия 1м не трябва да са над 

5мм. Стърчащите мустаци се пшочистват и згалаждат. Ръбовете се 

изглаждат с кант с ширина 30 мм. Отворите от връзките на кофража 

ще са еднакви, от подходящ вид, запълнени с подходящ разтвор по одобрен 
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образец. Ръбовете се изглаждат с радиус 25 мм. При декофриране ще се 

изпълняват следните операции: снемане на стегите (дървени или 

метални), срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, 

частично почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и 

изкърпване; смазване и почистване на платната; сортиране по вид и 

размери на материалите във вид готов за нова употреба. Контролът по 

изпълнението и приемането на направените кофражни работи ще се 

извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол на 

дървения материал, кофражни платна и подпори (дървени и метални). 

Техническия ръководител контролира спазването на геометричните 

размери съобразно кофражните планове. Приемането на завършена 

конструкция на кофражните форми ще се документира с акт обр. 7 в 

съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и за 

удостоверяване на годността и за започване на армировъчните работи.  

o АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ: Материалите, изделията и елементите, 

използвани при изпълнението на армировъчни работи, ще съответстват 

на предписаните в проекта и ще притежават сертификати. 

Армировката на стоманобетонните конструкции ще се изработва и 

монтира в пълно съответствие с инвестиционния проект. Заменянето на 

един вид армировъчна стомана с друг се разрешава само след съгласуване с 

проектанта. Това ще се отрази в екзекутивния чертеж и Заповедната 

книга. Не се разрешава изпълнението на монтажни работи при 

температура, по-ниска от -10 °С. Монтажът на армировката започва с 

разчитане на монтажния армировъчен план. Контролът по приемането и 

полагането на армировката в кофража се извършва от техническия 

ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на заготвената 

армировъчни изделия в съответствие с инвестиционния проект и външен 

оглед; отделните процеси по време на полагането, връзването и 

укрепването на армировката. Допустими отклонения - бетоновото 

покритие на армировката трябва да отговаря на предписаното в 

проекта. Когато не са предписани допустими отклонения на бетонното 

покритие, то трябва да бъде в границите от 0 до + 5 mm. По 

повърхността на армировката не трябва да има вещества, които могат 

да окажат вредно влияние върху самата стомана, бетона или 

сцеплението между тях. Състоянието на повърхността на армировката 

ще се проверява преди монтажа й. Армировката ще се монтира в 

кофражните форми без каквито и да било повреди. Проектното 

положение на армировката в кофражната форма ще се осигурява срещу 

преместване и ще се проверява преди бетониране. Приемането на 

монтираната армировка ще се документира с акт обр. 7, в съответствие 

с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

o БЕТОНОВИ РАБОТИ: Производството, транспортирането и полагането 

на бетонните смеси ще отговаря на изискванията на БДС EN 206-1. 

Производството на бетоновата смес ще се осъществи в сертифицирани 

бетонови възли, не се допуска бъркане на бетоновата смес на място на 

обекта. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на 
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строителната площадка. Няма да се допуска разреждането на 

доставената бетонова смес в смесителя с вода. Ако на строителната 

площадка се налага влагането на химически добавки, бетонът се размесва 

отново до равномерното им разпределение. Допуска се изпълнение на 

бетонови работи при температура на въздуха от 0 °С до - 4 °С само при 

наличие на добавки в бетоновите смеси и полагане грижи за бетона при 

бетониране в зимни условия - покриване с рогозки, полиетилен и др. Преди 

бетониране ще се прави проверка и почистване на кофража, измиване на 

контактните повърхности с вода. При полагане с автобетонпомпа 

изсипването на бетоновата смес става непосредствено от 

транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста армировка се 

разстила и избутва ръчно, включително и прехвърляне с лопата. 

Уплътняването на положения бетон ще се извършва механично с иглени 

вибратори. Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон 

трябва да продължава дотогава, докато от него престанат да излизат 

въздушни мехурчета. Няма да се допуска разслояване на бетона в 

следствие вибрирането му. След завършване на бетонирането ще се 

вземат мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия 

(съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) при 

високи температури чрез напръскване и поливане с вода. Декофрирането 

на бетона ще се извършва при достигане на предписаните в проекта 

условия. Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, при 

нормални условия на втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С 

и относителна влажност на въздуха 60 %), ще се спазват следните 

минимални срокове за декофриране. За осигуряване на нормални условия в 

началния период на втвърдяване на бетона ще се спазват изисквания 

описани от участника.  Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, 

когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С 

и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва 

при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и 

стоманобетонни работи при зимни условия. Преди началото на 

бетоновите работи направения кофраж и монтираната армировка се 

приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

o Обмазване с горещ битум: След декофриране на стената е необходимо 

всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат 

двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху суха, обезпрашена и 

добре почистена бетонова основа. 

o Обратен насип зад стената: Обратната засипка зад стената да се 

изпълни частично с ръчно подреден камък и чакълест материал. 

Чакълестият материал да се положи на пластове с дебелина 20-30 см, 

уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане 

на обемна плътност 1800 кг/м3 и постигане на ъгъл на вътрешно триене φ 

= 40° (по БДС 10188). Максималният размер на камъните в пласта не 

трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват 

с 3-4 % наклон към подпорната стена, за да отвеждат водата към 

барбакани Ф 110, подредени в два реда по височина. Обратният насип над 
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короната на стената ще се изпълнява с наклон 1:1,95. 

 Технологиите и орагнизация за извършване на отделните видове 

дейности, съгласно количествената сметка, технологична 

последователност и взаимна обвързаност; 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: участникът е 

представил таблично предвижданията си , като подробно е описал 

всеки вид СМР, технологията на изпълнение, организацията на 

изпълнение, необходими ресусрси и отговорни лица, упражняващи 

контрол върху изпълнението на СМР и котрол по безопасни и 

здравословни условия на труд. ( Таблицата  се съдържа на стр. 113 до 

стр. 149 вкл. 

 Технологии и материали при изпълнението на поръчката които са над 

минималните изискваните съгласно техническите спецификации:  

    При производството на бетонните смеси ще се използват добавки 

които ще подобрят качеството на бетона в следните направления: по-

лесна обработка и улеснено изливане; по-висока механична 

устойчивост; по-добра водонепропускливост; по-голяма якост, ще се 

използва добавка която ще ускори значително якостта на бетонаи ще 

позволи тя да бъде натоварена много бързо. Това от своя страна ще 

гарантира че всички бетони вложени при изпълнението на обекта ще 

са водоплътни и с по голяма якост от заложените в техническата 

спецификация. 

  СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ: 

o Основни материали: 

1.Бетон С 20/25 и С 8/10 - съгласно съгласно БДС EN 

206:2013+A1:2016/NA:2017; 

2.Армировъчна стомана В500В с диаметър N8, N10, N12, N14, N16, N18, 

N20 и N25, съгласно: БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. 

Заваряема армировъчна стомана. Общи положения 

БДС 9252:2007 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. 

Заваряема армировъчна стомана В500; 

o Изисквания за сигурност:  

 Общи положения; 

 Защита на собственосттa; 

 Противопожарна защита; 

 Опазване на дърветата и зелените площи; 

o Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите; 

o Безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна 

безопасност; 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ 

РАБОТИ: 

 Ресурсна обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за 
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изпълнението на обекта, включително описание на разпределението на 

задачите и отговорностите; 

o Работна ръка; 

o Ресурсно обезпечаване на обекта; 

 Работна ръка - Работната ръка е разчетена съгласно приложения 

график, заложените в него срокове, като е отчетена точно 

спецификата на обекта. Предвижда се различните СМР да бъдат 

изпълнявани от различни тясно специализирани звена, което обуславя 

тяхната висока производителност и качеството на извършваната 

от тях работа. Разпределението на работната ръка е определено, 

въз основа на определен екип за реализация на графика и 

съответната трудоемкост. Инженерно-техническият състав има 

ръководно-техническа функция и има всекидневно присъствие на 

обекта, същите не са отразени в приложената Диаграма на 

работна ръка. Операторите на машините, също не са отразен в 

Диаграмата на работна ръка, тъй като същите осъществяват 

кратковременни операции и присъствието им на строителната 

площадка е времево нееднородно. 

 Технически и ръководен състав: 

- Ръководител обекта - Строителен инженер; 

- Експерт - Инженер Строителен конструктор; 

- Експерт - Строителен инженер; 

- Технически ръководител на обекта - Строителен техник; 

- Специалист контрол на качеството; 

- Експерт по безопасност и здраве в строителството; 

- Инженер Геодезист; 

 Изпълнителският състав /строителни работници/ на обекта има 

следната квалификация, като броят на лицата от всяка 

квалификация е различен за отделните операции в зависимост от 

обема на работите. Изпълнителски състав: 

- Кофражист; 

- Бетонджия; 

- Арматурист; 

- Работник хидроизолации;  

- Изкопния; 

- Общи работници. 

 Технически и ръководен състав ще изпьлни следните задачи: 

1)  Договорни; 

2)  Планиране; 

3)  Администрация; 

4)  Технически задания; 

5 ) Доставки и логистика; 

6) Здравеопазване, безопасност и защита на околната среда; 

7) Работно време и смени. 

 Отговорности и разпределение на задачи на ръководството. 

 Организационната структура на обекта и взаимовръзката с 

организацията и техните отговорности.  

o Ръководен екип, в това число: 
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- Ръководител на обекта — Строителен инженер - Работата на 

ръководител на обекта изисква поемане на пряка отговорност за 

подписване акта за приемане на строителна площадка, отговоря 

за спазването на правилата по всички направления (безопасност, 

качество и сметки) и подписва протокола за предаване на 

строителната площадка.  

 Права на Ръководител на обекта; 

 Задължение на Ръководител обект; 

o  Инженер Конструктор - Строителен инженер 

o Технически ръководител на обекта - Строителен техник 

 Контролира; 

 Осигуряване; 

 Определя. 

o Отговорник по контрола на качеството;  

o Координатор по безопасност и здраве; 

o Инженер по маркшайдерство и геодезия 

 Основни задължения; 

 Основни отговорности; 

o Арматурист 

o Бетонджия 

o Кофражист 

o Зидар 

o Работник хидроизолации 

o Изкопния 

o Общ работник 

o Багерист 

o Шофьор товарен автомобил 

o Шофьор автокран 

 Организация на работата;  

 Организация на работната ръка 

 Организация на доставките на материали 

 Организация на механизацията 

 Техническа обезпеченост, в това число механизацията, която ще се 

използва при различните дейности 

o    Механизация —земекопни машини багери еднокофов обем на кофата: 

0,9м3 и 0,2м3, комбиниран багер/челен товарач снабден със чук, 

булдозер, валяк, транспортни единици камиони - самосвали, автокран. 

Всички машини са ново поколение строителна техника гарантираща 

висока производителност и същевременно покриваща стандартите за 

вредни емисии и околна среда. 

o     Инвентар, инструменти - дружеството разполага с необходимия 

инвентар и инструменти съгласно предмета на поръчката: ръчни 

инструменти, ръчни трамбовки за уплътняване на земни маси, 

бензинови агрегати (генератори), оксижен, електрожен, техника за 

осигуряване на качеството. 

o     Технически средства, с които ще се осъществява контрол на 

качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, като 

геодезически инструменти, чрез които ще генерираме екзекутивни 
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чертежи на подпорната стена.  

 Реакция при отказ/инциденти със строителни машини и оборудване, 

вклчително план за действия по заместване и ремонт на унищожено 

или повредено оборудване. 

 Преди стартирането на строителните работи ще бъде разработен 

план за движение на строителните машини в рамките на 

строителната площадка с цел да бъдат избегнати инциденти и 

произшествия, които да застрашат изправността и 

функционалността на използваната техника. Използва се само 

доказано технически изправна механизация и оборудване. 

 Техника за безопасност при работа с машини и съоръжения; 

 Техника на безопасност при работа със самосвали. 

 Методи за осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти. 

 Координация с останалите участници в строителния процес и 

заинтересовани страни. 

 Заинтересовани страни. 

 Технология на извършване на дейностите:   

 Общи данни. 

 Последователност и взаимообвързаност на предвидените дейности в 

зависимост от технологичния подход за постигане на целите на 

договора. 

o Линеен график 

o Демобилизация 

o Диаграма на работната ръка — по време на изпълнение на 

дейностите — приложена след линейния график. 

o Входящ контрол 

o Управление на несъответстващ продукт 

o Несъответствия, коригиращи и превантивни действия 

o Идентификация и проследимост 

o Предпазване на продукта 

o Процедура по тестване 

o Документация и комуникация 

o Одити  

o Товарно-разтоварни дейности и складиране 

 Изисквания за качествено изграждане на обекта; 

o Цели по качеството. Целите по качеството ще са измерими.  

 Мерки за осигуряване на качеството на строителните работи при изпълнение 

в лоши метеорологични условия;  

- Неблагоприятните температурни условия;  

- Неблагоприятни валежни условия;  

- Силен вятър и ветрово въздействие;  

- Мерките за въздействие; 

- Мерки за предотвратяването; 

- Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на отделните 

аспекти на проявление на климатичните условия; 

 Описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на 

изпълнението на строителството:  
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 Контролът на качеството; 

 Регулиране на качеството;  

 Подобряване на качеството; 

 Осигуряване на качеството;  

 Отговорности на ръководството; Управленска отговорност (отговорно 

управление, декларация за управление на качеството, отговорности и 

пълномощия, организационна диаграма и др.). Планът по качеството. 

 Организационната структура на обекта и взаимовръзката с 

организацията 

o Ръководен екип, в това число: 

- Ръководител обекта - Строителен инженер; 

- Експерт - Инженер Строителен конструктор; 

- Експерт - Строителен инженер; 

- Технически ръководител на обекта - Строителен техник; 

- Специалист контрол на качеството; 

- Експерт по безопасност и здраве в строителството; 

- Инженер Геодезист; 

 Управление на документите и данните.  

 Управление на запасите  

 Ресурси:  

o Осигуряване на ресурси  

o Материални ресурси; 

o Човешки ресурси; 

o Инфраструктура и работна среда;. 

 Строително-монтажни работи 

 Методи и организация на текущия контрол 

o Процедурите за контрол относно наличието на изискуемите 

сертификати и сертификати от изпитвания; 

 Мерки при изпълнението касаещи социални характеристики, а именно 

намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга 

засегнати лица:  

o Мерки относно шума; 

o Мерки относно достъп и безпрепятствено предвижване; 

o Мерки относно заобикалящата среда - управление на отпадъците, 

качество на въздуха/ почвите/ водите; 

 Технически и технологични параметри, които превъзхождат 

изискванията на възложителя: Представената с настоящото 

предложение организация на планирания строителен процес, подборът 

на квалифицирани строителни работници, ангажираният технически 

ръководител и опитен инженерен състав са предпоставка за постигане 

на по-високо качество на изпълнение от възложеното. Относно 

предлаганите за влагане материали, участникът заявява готовност, 

след съгласуване и одобрение от страна на проектанта и възложителя, 

да вложи материали, притежаващи характеристики, надграждащи 

изискваните от Възложителя, и които ще допринесат за по-високо 

качество, по-дълъг срок на безпроблемна експлоатация и по-добри 

условия за ползвателите респ. Възложителя, това са: Влаганите 

бетонови смеси ще са произведени в бетонови бази с доказано качество 
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и от фирми с дълъг опит в тази дейности. Инертните материали също 

ще са добити от фирми с дългогодишен опит. Поради това се 

гарантира високо качество на продуктите. При необходимост и с 

изричното съгласие на Възложителя в бетоновите смеси ще се 

използват добавки, с цел подобряване качествата на бетона. Така 

спестява на Възложителя евентуални разходи за последващо 

заздравяване/саниране на подпорната стена по време на експлоатация. 

 Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

изпълнение на СМР. Всички работещи и посещаващи строителния 

обект ще бъдат запознати и ще се придържат стриктно към плана за 

безопасност и здраве на персонала на обекта. 

o Организационен план 

 Организационен план на строителната площадка 

 Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове.  

o Общи положения; 

o Специфичните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

изпълнение на видовете СМР са посочени в Наредба 2 за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение 

на СМР; 

 Изкопни работи.  

 Товаро-разтоварни работи; 

 Работа с ел.машини; 

 Изграждане на стоманобетонни конструкции 

 Кофражни работи; 

 Техническият ръководител: 

- Контролира; 

- Осигуряване; 

- Определя:  

o Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на 

контрол 

 Схема на местата на строителната площадка, на които има 

специфични рискове; 

 Схема на местата за складиране на строителни продукти и 

оборудване; 

- Мерки за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана; 

 Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на 

строежа – отговорности; 

 Координаторът по безопасност и здраве съвместно с ръководителят 

на обекта за етапа на изпълнение на строежа – отговорности; 

 Инструкциите за безопасност и здраве при експлоатация на 

електрически съоръжения и работно оборудване ще третират въпроси 

определени от участника; 

 Права и задължения на Операторите и работещите, на които е 

възложено управлението или използването на строителни машини, 

инструменти; 

 Пожарна и аварийна безопасност; 

 Строителни машини и съоръжения 
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 При изпълнение на всички строително-монтажни работи на обекта ще 

се спазват изискванията на опрделена от участника нормативна 

уредба; 

 Допълнителни мерки за безопасност на труда в строителния процес; 

 Хигиена на труда: 

 Организацията на строителната площадка ще следва логиката и 

последователността на инвестиционния проект;  

 Инструкции за безопасна работа 

 Път за достъп, право на преминаване, допълнителни съоръжения и 

оборудване; 

 Мерки за безопасност на обекта и сигурност.Стрикно спазване на 

всичли приложими разпоредби за безопаснонт.  

o Противопожарна защита. 

o Проверки и изпитвания. 

o Методи за изпълнение на строителството. Строителна технология. 

o Гаранционни срокове. Изисквания за поддръжка през гаранционния срок, 

изисквания относно отстраняването на дефекти, проявили се при 

нормалната експлоатация на строежа в течение на гаранционните 

срокове. 

 Описание на мерките за опазване на околната среда:  

 Мерки за намаляване на негативните въздействия върху почвите на 

площадката; 

 Мерки за намаляване на негативните въздействия върху атмосферата: 

 Мерки за намаляване на негативните въздействия на отпадъците върху 

околната среда; 

 Мерки за борба с бедствия: 

 Опазване на дърветата и зелените площи 

 Нормативна уредба 

 Отчитане на строителството, предаване и приемане на работа.  

 Неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката, 

представяшо организацията за изпълнение, са приложени: 

 Линеен график;  

 Диаграма на работната ръка;  

 Диаграма на механизацията. 

 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително 

обявените условия: 

 Техническо предложение: 

 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията 

към него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя. 

Участникът е представил предвижданията си за организация за изпълнение на 

строителните работи, дейности и ресурси в следния обхват: предмет и цел на 

поръчката; съществуващо положение; организация на строителстелните дейности; 

организация за  изпълнение, разпределение на отделните дейности между ключовите 

експерти; последователност на предвижданите за изпълнение дейности; технология на 

извършване на дейностите с описание на технологичната последователност и 
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взаимната им обвързаност; описание на влаганите материали; ресурсна обезпеченост 

на изпълнение на обекта – механизация и човешки ресурс с описание на разпределение 

на задачи и отговорности. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 

описание на начина на изпълнение на организационните и строителните дейности, 

обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете 

строителни работи съгласно количествената сметка и техническите спецификации и 

последователността на предвижданите дейности съгласно техническата документация 

и спецификации, покриващи всички аспекти на изпълнението, като конкретните 

дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове 

строители работи. Етапите за изпълнение на поръчката напълно обуславят 

изпълнението в пълния й обхват, като в необходимата последователност на 

изпълнение са описани, както следва: земни работи; стоманобетонни работи – секция 

1; секция 2; секция 3; секция 4; довършителни работи; пътни работи. В рамките на 

представената от участника етапност при изпълнението са изложени съответните 

периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В рамките на 

представената от участника последователност са описани процесът, методологията и 

технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на 

последователността на дейностите и взаимната им обвързаност: изкопи, направа на 

отбивна дига; превоз на земни маси; моторно водочерпене на вода от основи; полагане 

на подложен бетон; направа и разваляне на кофраж; изработка и мотаж на армировка; 

полагане на бетон в основи и над основи направа и разваляне на работно скеле; 

барбакани; превоз на бетон с бетоновоз; оставащ кофраж; направа и разваляне на 

кофраж за стоманобетонови шапки; полагане на бетон за шапка; доставка и монтаж на 

армировка за крило/панел; двукратно обмазване с горещ битум; ръчно нареждане на 

едроломен камък ; доставка и полагане на дрениращ материал; направа на обратен 

насип; демотаж на бетонови бордюри и др.. Всяка от дейностите е декомпозирана на 

поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и действия по изпълнението. В 

предложението на участника е налице и адекватно разпределение на дейностите, 

задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните видове строителни 

работи съгласно техническите спецификации, като същите са подробно описани – 

декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности, задачи и операции 

по изпълнението отразява коректно технологичната последователност според 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи, като е налице представяне на последователността на изпълнението на 

операциите за всеки вид дейност. 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. В съответствие с техническите спецификации са представени 

предвижданията на участника за материали, които следва да бъдат вложени при 

изпълнението – участникът е представил предвижданията си за влагани материали 

като е посочил спецификации на  материалите, както и описание и параметри на 

материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на обекта и стандартите, на които 

същите ще отговарят. В съответствие с техническите спецификации на възложителя 

основните материали, които участникът ще вложи, са: бетон С 20/25 и С 8/10; 

армировъчна стомана. В 500В с диаметър N 8, N10, N 12, N 14, N 16, N 18, N 20 и N 25.  
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При анализ на информацията на база на предложените материали, и предвидените 

технологии за изпълнение и методи и техники на работа е предложено ниво на 

изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя. 

Участникът е показал за всяка от дейностите разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, така и 

задълженията на отговорния/те за изпълнението й експерт/и. Представен е 

необходимия човешки ресурс за изпълнение на всяка от работите, включени в 

предмета на поръчката, в това число описание на разпределението на функциите, 

ролите и отговорностите на членовете на екипа, състоящ се от следните основни 

позиции: Технически и ръководен състав: Ръководител обекта - Строителен инженер; 

Експерт - Инженер Строителен конструктор; Експерт - Строителен инженер; 

Технически ръководител на обекта - Строителен техник; Специалист контрол на 

качеството; Експерт по безопасност и здраве в строителството; Инженер Геодезист; и 

Изпълнителски състав: Кофражист; Бетонджия; Арматурист; Работник хидроизолации;  

Изкопния; Общи работници. По отношение на лицата от строителния екип участникът 

е описал подробно обхвата на отговорностите и задълженията й. Отделно участникът е 

представил разпределението на задачите, взаимовзръзката на необходимите 

строителни лица и експерти за всяка една операция. За всяка отделна 

операция/дейност са посочени експертните технически лица, които ще отговарят за 

нея, разписани са и задачите на експертите и техническите лица за всяка дейност, 

изпълнителски състав/ строителни работници и задачи на изпълнителски състав/ 

строителни работници. С направените описания е представено разпределението на 

задълженията на строителния екип за всеки вид строителна дейност, което определя 

ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да 

ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който 

смята да ангажира за изпълнение на предмета на обществената поръчка, на отделни 

звена, което от своя страна дава възможност не само за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, но и за проследимост на операциите и 

сроковете. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество 

съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания 

срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството. 

Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и 

диаграмата на механизацията, така и в самата работна програма, представяща 

предвижданията на участника за организация за изпълнение на поръчката, като е 

представена необходимата техника за изпълнение на поръчката, разпределена по 

всички видове работи съгласно количествената сметка за строежа. Представено е 

необходимата строителна механизация, транспортни средства и оборудване по всички 

видове строителни работи. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение. При анализ на представената информация, като част от 

организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира 

действително необходимото техническо оборудване и инструменти за изпълнение на 

всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната 

технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за 
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качественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване като вид дава 

възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; 

предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е 

съобразено с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, 

което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството. Направеното 

разпределение обхваща всички видове дейности съгласно количествената сметка, като 

нагледно и ясно е представено по коя позиция от количествената сметка ще работи 

всяко отделно техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, 

което определя постигането на техническата обезпеченост. Изброените машини и 

техните параметри покриват изцяло изпълнението на обществената поръчка, като 

изброените машини съвпадат както с описанието на необходимата механизация за 

изпълнение на отделните строителни работи, така и с включените машини в Линейния 

график и Диаграмата на механизация. 

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на строителния обект. Представеният от участника график за изпълнение 

на поръчката съдържа всички видове и количества работи съгласно количествената 

сметка, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени 

продължителност, начало и край, мярка, количество, ресурси. При изследването на 

линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологичната 

последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между 

отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид 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. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка 

и Диаграма на механизацията. 

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. 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 

производството за избор на изпълнител минимални условия и изисквания за 

изготвянето му. На база на направените предложения и при преглед на цялостния 

подход и организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на 

изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на 

договор, комисията формира заключение, че 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. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

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

Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена 

количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с 

определения от възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията 

коректно и точно, без отклонения. Ценовото му предложение в обществената поръчка 

е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

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. При разглеждането на офертата не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участника, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 
 

3. След като беше определено съответствието на представената оферта както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на 

участника - ДЗЗД „ПК ГАБИОН“, съгласно утвърдената от възложителя методика за 

комплексна оценка на офертите и класиране.  

 

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите: Цена 

за изпълнение на поръчката (О1) и Срок за изпълнение на поръчката (О2), както и 

така извършеното крайно оценяване, са закрепени таблично, както следва: 
 

 

 

 

Оценяван участник: 

 

 

ДЗЗД „ПК ГАБИОН“, 

 

Оценка по показател: 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

(О1) 

 

70  точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на единствения участник, описано в настоящия 

протокол. 
 

Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

(О2) 

 

30 точки 

Мотиви: 

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на единствения участник, описано в настоящия 

протокол. 
 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 

 

100 точки 

 

Мотиви: 
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Посочената обща комплексна оценка е получена в резултат от прилагане на формулата 

за определянето й и оценки по показателите за оценка, посочени в настоящия 

протокол. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадената оферта, направените констатации и извършени справки 

в публични регистри, в това число в Търговския регистър при Агенция по вписванията 

към министъра на правосъдието - http://brra.bg/ и в Централния професионален регистър 

на строителя при Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния 

професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, комисията единодушно 
 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

I. Класира участника в производство по възлагане на обществена поръчка за 

строителство на ниска стойност по реда на Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на 

оферти с обява, с предмет: :„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. 

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ДО РИМСКИ МОСТ, ПО ЛЕВИЯ БРЯГ НА РЕКА ЧЕРНА, 

ГРАД СМОЛЯН“, както следва:  
 

Първо място: ДЗЗД „ПК ГАБИОН“, 

с получена обща комплексна оценка КО =  100  точки. 
 

ІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по възлагане на 

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

чрез събиране на оферти с обява, с предмет: :„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА 

НА УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ДО РИМСКИ МОСТ, ПО ЛЕВИЯ БРЯГ НА РЕКА 

ЧЕРНА, ГРАД СМОЛЯН “, класирания на първо място участник, както следва: ДЗЗД 

„ПК ГАБИОН“, като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени 

условия, обективирани от класирания участник в предложението му: 

 

 Цена за изпълнение на поръчката: 256 618, 08 лева /словом: двеста петдесет и шест 

хиляди  шестстотин и осемнадесет лева и осем стотинки/ без ДДС. 

 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 4.00 лева/час 

 Допълнителни разходи за труд: 68 % 

 Допълнителни разходи за механизация: 42 % 

 Доставка-складови разходи: 5 % 

 Печалба: 3 % 

 

 Срок за изпълнение на поръчката: 30 /словом тридесет/ календарни дни, считани от 

извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

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

http://brra.bg/
http://register.ksb.bg/
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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/. 

 

Комисията приключи работа на 23.01.2020 г., като предаде протоколите от своята 

работа на възложителя на 23.01.2020 г. в 15:00 ч.. 

 

Комисия в състав: 

Председател и член: Златко Карамучев /подпис/ 

 

Членове: 
Розета Буйкова /подпис/ 

Величка Атанасова /подпис/ 

 

 

  

/подпис и печат/ 

 

Дата: 24.01.2020г.  Утвърдил: ………….................…….. 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  

  Кмет на Община Смолян  

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи и печат, заличени на основание чл.37, от 

ЗОП. 


