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ПРОТОКОЛ 

 
 
за отварянето, разглеждането, допускане, констатиране на липси и несъответствия с критериите 
за подбор или с други изисквания на възложителя, оценка и класиране на офертите, подадени от 
участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за строителство по 
реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА 
СТЕНА И ВОДОСТОК НА УЛ. ХАН АСПАРУХ ДО ГАМАКАБЕЛ В ГР. СМОЛЯН”, което 
производство е открито с публична покана на възложителя с изх. №  9 от 22.10.2015 г., 
публикувана на сайта на община Смолян на интернет адрес:  
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1334 и на портала за обществените поръчки под уникален 
код ID 9047014. 
 

Днес 03.11.2015 г., в 08.30 часа в зала 343, находяща се на третия етаж в административната 
сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в изпълнение на Заповед № 
2300/02.11.2015 г. на инж. Мариана Александрова Цекова - вр. и. д. Кмет на община Смолян, избрана с 
Решение № 1132/10.09.2015г. на Общински съвет - Смолян, се събра комисия в състав: 
  
Председател:  
инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 
Членове: 
Стефка Желева Росенова - главен специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 
Кристиян Николаев Николов - старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 
      
 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г от Закона 
за обществените поръчки /ЗОП/, както следва: 
  
 1. Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 
от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 

 
2. Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти и получените оферти 

следните констатации: 
 
2.1. Регистрирани предложения – 2 /два/ бр., както следва: 

 
 
№ 

 
 

Наименование на участника 

 
Регистрационен 

номер на 
предложението 

 
Дата на 

получаване на 
предложението 

 
Час на 

получаване на 
предложението 

1. “АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД ДЛ007603 02.11.2015 г. 10:39 ч. 
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2. „КРАСИН“ ООД ДЛ007616 02.11.2015 г. 15:18 ч. 

 
2.2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в публичната покана. 
2.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 
 
3. При отварянето на офертите присъстваха следните лица: Мартин Емилов Меров – 

упълномощен представител на „КРАСИН“ ООД, като представители на останалите участници, 
средствата за масово осведомяване и на други лица не присъстваха. 

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

предложенията на участниците. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в 
деловодството на общината, при което обяви ценовите и техническите предложения и предложи на 
присъстващия представител на участника „КРАСИН“ ООД да подпише техническите и ценовите 
предложения на останалите участници, което право беше използвано. Членовете на комисията положиха 
подписите си върху техническите и ценовите предложения, след което комисията продължи работата си 
в закрито заседание. 

 
5. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ 

ДОКУМЕНТИ, КАКТО И ЛИПСВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ КОНСТАТИРАНИТЕ 
НЕРЕДОВНОСТИ СА, КАКТО СЛЕДВА: 

 
 
5.1. 

 

 
“АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД 

ДОПУСТИМОСТ: 
В документите на участника не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор 
или с други изисквания и критерии на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор 
съгласно т.6 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 
Приложение № 3 към публичната покана, и същите са редовни.  
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение № 3 към публичната покана. 
Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 
определени от възложителя. 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
1. 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, 
издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 
от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна 

книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 

2. Гаранционен срок за 
изпълнените прилежащи 
съоръжения към ул. Хан 

240 / словом двеста и четиридесет/ месеца. 
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Аспарух, гр. Смолян, в това 
число подпорна стена и 

водосток: 
3. Цена за изпълнение 

на поръчката: 
254 341.08 лв. /словом двеста петдесет и четири 
хиляди триста четиридесет и един лева и осем 

стотинки/ без ДДС. 
 
Съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено 

съгласно образец № 2 и Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, от офертата на 
участника “АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД е, както следва: 
� Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2. 
� Подход и програма за изпълнение на поръчката със следното съдържание: 

• Последователност на организацията и изпълнението на строителния процес – Осигуряване 
на всички необходими документи за започване на строително-монтажните работи съгласно 
Наредба №3 от 31.07.2003г. от ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (разрешение за строеж, заповедна книга, съставяне на актове и протоколи за 
подготовка, откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво). 
Адванс строй ЕООД разполага с база за нощуване на машините и складиране на 
необходимите материали, осигуряване денонощна охрана на обекта за опазване на 
складираните материали, наличната техника, съоръжения и оборудване, както и 
изпълнените строително-монтажни работи. Осигуряване противопожарната защита на 
обекта при спазване на действащите законови разпоредби и изискванията на съответните 
противопожарни служби. Доставка и монтаж на пътни знаци за временна организация на 
движението. Изпълнениe на предвидените строително-монтажни работи. Съставяне на 
актове за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението 
на строежа, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г от ЗУТ. 

• Организационен план – на база предоставен от Възложителя одобрен проект, в т.ч. ПБЗ, ще 
се състави и предложи за одобрение работен проект за организация на строежа по смисъла 
на чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 2/2004г. за ЗБУТ и клаузите на подписания Договор за 
строителство; с организационния план ще се избере най-оптималния от възможните 
варианти за последователно/паралелно изпълнение на строителния график, за пълно 
съответствие на готовото строителство с  качествените и количествените параметри и 
ценовите показатели; въз основа на количествените сметки ще се съставят ресурсни таблици 
за необходимите материали, механизация, ръководен и изпълнителски състав; ще се 
разпишат правилата за тяхното оптимално позициониране по етапи на строителния процес; 
ще се определят параметрите на временно строителство и мерките по ЗБУТ; опитът и 
квалификацията на предвидените ръководители и изпълнители за обекта са предпоставка за 
създаване на оптимален организационен план и изпълнението му  съобразно изискванията 
на Възложителя; 

• План на строителната площадка.  
• Технологична последователност на видовете дейности за изпълнение на поръчката: 

o Подготвителни работи - Направа на геодезическо измерване на съществуващото 
положение и изграждане на опорна геодезическа мрежа. Изграждане на обектов склад и 
база. Изграждане на приобектово депо за материали. Мобилизация на машини и 
оборудване. Предварителна проверка на строителната документация. Временни 
съоръжения за преминаване, пътеки, перила и огради. Отлагане върху терена. При 
започване на работата си дружеството ще отложи всички допълнителни точки и изходни 
линии и нива.Ще бъде отделено необходимото внимание по време на строителните 
работи да не се променя мястото и нивото на допълнителните точки и изходните линии и 
нива, като във всеки един случай ще се търси одобрението на Инженера относно 
изчисленията и размерите на новите точки, изходни нива и линии. Няма да се допуска 
унищожаването на оригинални точки или изходни нива и линии без одобрението на 
Инженера. Преди започване на изкопните работи, се предвижда маркиране на краищата 
на изкопа, след предварителна проверка и одобрение от Инженера. Във връзка с 
маркирането на строителния участък ще бъде извършено цялостно и систематично 
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фотографиране на ширината и зоната на подобекта, както и евентуално допълнителна 
работна зона. Това заснемане има за цел да документира съществуващите условия на 
Площадката, и да служи за справка при възстановяването й, след изграждането на 
армираната подпорна стена. Подземни инфраструктури - Въпреки че, доколкото е било 
възможно, всички видими структури на повърхността на пътищата и налични данни за 
подземни инфраструктури са взети под внимание при проектирането, преди започване на 
каквито и да са изкопни работи, дружеството ще уговори със собствениците на подземни 
инфраструктури да покажат и/или открият същите, за да се предотвратят повреди по 
време на строителство, както и ще се иска писменото им одобрение. Ще бъде отделено 
необходимото внимание за адекватното укрепване на всички подземни инфраструктури 
по време на изкопните работи. Разчистване на площадката - Обсегът на разчистване на 
площадката се състои в премахването на всички препятствия, които могат да засегнат 
изпълнението на съоръженията. Работата трябва да покрива цялата площадка. 
Разчистването и изкореняването ще се състои от премахване на дървета, храсти или 
растителност, коренища и други нежелателни материали. Рязането на дървета ще бъде 
изпълнявано само след получаването на разрешение от местните власти. Направа на 
временен път към строителна площадка с изкоп и настилка с трошен камък. 

o Втори етап – Начало на реконструкцията на подпорна стена и водостока. Разбиване на 
пропадналата бетонова стена, натоварване на разбития бетон, изземане на земната маса 
за оформяне основата на конструкцията. 

o Трети етап: Подготовка на основата на конструкцията за полагане на дренажен 
геокомпозит, рено матраци и трошенокаменна настилка за оформяне на основата и 
откоса на подпорната стена. 

o Четвърти етап: Доставка на материали за изграждане на армирания насип. 
o Монтаж на материалите за изграждане на армиран насип в комбинация с подпорни стени 

от фабрични габиони, съгласно предвидената последователност в проекта. 
• Подробно описание на: начин на изпълнение на поръчката, етапи на изпълнение и 

последователност на предвижданите дейности, технология на извършване на дейностите, 
предвидените за влагане материали; техническа обезпеченост,  в това число механизация; 
ресурсна обезпеченост, в това число човешки ресурси. 
o Изкоп с багер в стръмен участък за временен път – 300 м3 - Технология, начин на 

изпълнение и срок: За да се започне строителството на обекта е необходимо да се 
направи  изкоп временен път с наклон към основата на стената. Описание на работите: 
Загребване с изкопаване. Отместване на по-едри камъни, корена растителност и дървета 
встрани. Поставяне на загребваната маса на транспортно средство. Предвижване на 
багер или булдозер през време на работа. Почистване и приемане на машините между 
смените. Почистване на забоя от паднали маси при натоварване, подравняване на 
площадката около багера. Почистване кофата на багера. Предвиждаме  изпълнението да 
стане от 1-я ден до 3-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна 
обезпеченост и разпределение на задачите: Строителната операция ще се ръководи от 
техническия ръководител, който е отговорен за изпълнението на технически и 
оперативни задачи свързани с изграждането на съоръжението, които им поставя главния 
ръководител на обекта. Той определя кои от изпълнителския състав и в какъв порядък 
следва да приведе в действие направените указания на управителя, съгласувано с 
ръководителя на обекта /строителния инженер/, който определя какво и до кога трябва да 
бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по цялото изпълнение на 
проекта, осъществява непосредствена комуникация с останалите участници в 
строителния процес – възложител (инвеститорски контрол) строителен надзор, 
проектант както и всички останали заинтересовани лица. Работата на багера ще бъде 
придружавана от двама работника /изкопчии/, които да оформят с ръчни инструменти 
платното на пътя. Изпълнява се от 2-ма работника /изкопчии/; багер "O&K - Compact 
MH5" - 1 бр., булдозер С100 – 1 бр. 

o Насип от чакъл /с превоз/ за временен път – 200 м3. Технология, начин на изпълнение и 
срок: След направата на изкопа на временния път се предвижда полагане на трошено 
каменна настилка (чакъл), която ще бъде добре валирана. Описание на работите: След 
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като е подготвено земното платно ще се извършва разстилане на  трошено каменната 
фракция с булдозер. Ръчно ще се поправят неравностите по разстлания чакъл, след което 
готовото чакълирано легло на пътя се уплътнява с валяк. Предвиждаме  изпълнението да 
стане от 4-я ден до 6-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна 
обезпеченост и разпределение на задачите: Строителната операция ще се ръководи от 
техническия ръководител, който е отговорен за изпълнението на технически и 
оперативни задачи свързани с изграждането на съоръжението, които им поставя главния 
ръководител на обекта. Той определя кои от изпълнителския състав и в какъв порядък 
следва да приведе в действие направените указания на управителя, съгласувано с 
ръководителя на обекта /строителния инженер/, който определя какво и до кога трябва да 
бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по цялото изпълнение на 
проекта, осъществява непосредствена комуникация с останалите участници в 
строителния процес – възложител (инвеститорски контрол) строителен надзор, 
проектант както и всички останали заинтересовани лица. Предвидени са 2-ма работника 
пътно строителство с ръчни инструменти да подравняват неравностите по положената 
трошено каменна настилка. Изпълнява се от 2-ма работника; булдозер С100 – 1 бр.; 
валяк от 3-5т. – 1 бр. 

o Почистване на терена (премахване на разрушена бетонна стена) – 90 м3. Технология, 
начин на изпълнение и срок: Паралелно с изпълнението на временния път се премахва и 
разрушената подпорна стена, която е на трасето на временния път. Описание на 
работите: Издърпване на големите късовете от разрушената бетонова стена, разбиването 
им на малки късове с хидравличен чук на багера, събиране на част от разпръснатите 
парчета /бетонови късчета/ в обсега на кофата на багера. Предвиждаме изпълнението да 
стане от 1-я до 3-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и 
разпределение на задачите: Строителната операция ще се ръководи от техническия 
ръководител, който е отговорен за изпълнението на технически и оперативни задачи 
свързани с изграждането на съоръжението, които им поставя главния ръководител на 
обекта. Той определя кои от изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе 
в действие направените указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта 
/строителния инженер/, който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи 
изпълнението и координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява 
непосредствена комуникация с останалите участници в строителния процес – 
възложител (инвеститорски контрол) строителен надзор, проектант както и всички 
останали заинтересовани лица. Предвиждаме 2-ма работника пътно строителство с 
ръчни инструменти да събират разпръснати парчета разкъртен бетон. Изпълнява се от 2-
ма работника и  багер "O&K-Compact MH5" - 1 бр. комбиниран с хидравличен чук. 

o Изземане на земна маса за оформяне основата на конструкцията – 1735 м3. Технология, 
начин на изпълнение и срок: Всички земни работи ще бъдат изпълнени с точните площи 
и линии, нива и напречни разрези, както са показани или посочени в Чертежите или 
според нарежданията на Строителния надзор и проектанта. Изкопните работи ще бъдат 
изцяло завършени като се следват изискванията на следните нормативи: "Правилник за 
приемане на земната основа и на фундаментите" 1985; "Правила за приемане на земни 
работи и земни съоръжения" 1988; "Правилник за безопасността на труда при CMP" 
1982. Земните работи могат да продължат само след като са изпълнени всички 
изискващи се правила за безопасност. Изкопът да включва премахване на всякакви 
препятствия, които бъдат срещнати при копаенето във всякакъв род почва, отстраняване 
на изкопаните материали, укрепване на стените на изкопите, отводняване, почистване на 
свлечени земни маси и всякакви други мерки, които са необходими за добрия изкоп. 
Всякакви обли камъни, предмети, пънове или други препятстващи материали, на които 
изкопчиите попаднат при изкопаването, ще да бъдат отстранени. Земните работи могат 
да се извършват при изпълнени следните условия: при направен опис на дървета, сгради 
и съоръжения на строителната площадка и около нея, които ще трябва да бъдат 
защитени от работещите и преминаващи строителни машини, с указания за съответните 
защитни мероприятия; при трайно геодезично очертаване на осите и геометричните 
контури, зоните на изкопните и насипните работи, трасетата на временните пътища, 
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рампите и други съоръжения, предвидени в проекта; при изградени предпазни 
заграждения и изпълнена временна сигнализация на строителството; при изпълнени 
временни и постоянни отводнителни съоръжения, разположени в насипните зони. 
Изкопните работи ще се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, 
както е указано в чертежите или в Спецификацията, или според нарежданията на 
Инженера. Всички изкопни работи ще се извършват по такъв начин, че да причиняват 
най-малко неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към 
сгради и други имоти. Предвиждаме изпълнението да стане от 2-я ден до 8-я ден. 
Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на 
задачите: Строителната операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е 
отговорен за изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането 
на съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените 
указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта /строителния инженер/, 
който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи изпълнението и 
координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява непосредствена 
комуникация с останалите участници в строителния процес – възложител 
(инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички останали 
заинтересовани лица. Геодезиста с тотална станция определя нивата на дъното на 
подпорната стена. Предвидени са 2-ма работника изкопчии, които с ръчни инструменти 
внимателно да изравняват дъното на изкопа до достигане проектната кота. Изпълнява се 
от 2-ма работника; багер "O&K-Compact MH5" – 1 бр.; самосвали MAN – 2 бр. 

o Подравняване и уплътняване на основата за конструкцията с трамбовка на пластове 20 
см – 66 м3. Технология, начин на изпълнение и срок: Преди полагане на нетъкан 
иглонабит геотекстил основата на конструкцията ще се до насипва, подравнява и валира 
на пластове през 20 см. Предвижда се изпълнението да стане на 6-я и 7-я ден. Техническа 
обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: 
Строителната операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е отговорен 
за изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането на 
съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените 
указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта /строителния инженер/, 
който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи изпълнението и 
координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява непосредствена 
комуникация с останалите участници в строителния процес – възложител 
(инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички останали 
заинтересовани лица. Геодезиста с тотална станция определя коти и нива според 
проекта. Изпълнява се от 2-ма работника пътно строителство, които с ръчни 
инструменти ще до насипят основата на конструкцията и един работник пътно 
строителство да извърши уплътняването с ръчна трамбовка. Изпълнява се от 3-ма 
работника и 1 бр. ръчна трамбовка. 

o Натоварване на разбит бетон и земна маса на транспорт – механизирано – 1825 м3. 
Технология, начин на изпълнение и срок: Натоварването на разбития бетон и земната 
маса на транспорт ще стане механизирано. Предвижда се изпълнението да стане от 1-я 
до 8-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и 
разпределение на задачите: Строителната операция ще се ръководи от техническия 
ръководител, който е отговорен за изпълнението на технически и оперативни задачи 
свързани с изграждането на съоръжението, които им поставя главния ръководител на 
обекта. Изпълнява се от багер "O&K-Compact MH5" – 1 бр. 

o Превоз на земна маса до депо до 5 км – 1825 м3. Технология, начин на изпълнение и 
срок: Земната маса ще се извозва до депо определено от Общината. Предвижда се 
изпълнението да стане от 1-я до 8-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, 
ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: Строителната операция ще се 
ръководи от техническия ръководител, който е отговорен за изпълнението на технически 
и оперативни задачи свързани с изграждането на съоръжението, които им поставя 
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главния ръководител на обекта. Той определя кои от изпълнителския състав и в какъв 
порядък следва да приведе в действие направените указания на управителя, съгласувано 
с ръководителя на обекта /строителния инженер/, който определя какво и до кога трябва 
да бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по цялото изпълнение 
на проекта, осъществява непосредствена комуникация с останалите участници в 
строителния процес – възложител (инвеститорски контрол), строителен надзор, 
проектант както и всички останали заинтересовани лица. Изпълнява се от самосвал MAN 
– 2 бр. 

o Направа на насип от трошен каменна фракция за възстановяване на откоса и запълване 
на ровина – 90 м3. Технология, начин на изпълнение и срок: За възстановяване на откоса 
и запълване на неравностите ще се прави насип от трошено каменна фракция добре 
валирана. Предвиждаме изпълнението да стане на 8-я и 9-я ден. Техническа 
обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: 
Строителната операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е отговорен 
за изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането на 
съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените 
указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта /строителния инженер/, 
който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи изпълнението и 
координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява непосредствена 
комуникация с останалите участници в строителния процес – възложител 
(инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички останали 
заинтересовани лица. Изпълнява се от 2-ма работника пътно строителство, с ръчни 
инструменти до възстановяване на откоса и допълване на ровина; багер "O&K - Compact 
MH5 – 1 бр.; валяк  „BOMAG" – 1 бр.; самосвал MAN – 1 бр. 

o Дренажен геокомпозит с твърда сърцевина – 420 м2 - Технология, начин на изпълнение 
и срок: Дренажния геокомпозит е съставен от високо пореста сърцевина от непрекъснати 
полипропиленови нишки, ламинирани двустранно с нетъкан геотекстил. Размерите са 50 
м дължина на 4 ширина. Дренажния геокомпозит ще се доставя на рула. Всяко руло е 
придружено с етикет с указаните размери. Предвиждаме доставките да се извършат от 3-
я до 5-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и 
разпределение на задачите: Доставките ще се приемат от главния ръководител 
/строителния инженер/ на обекта, техническия ръководител, снабдител и котрольор при 
доставка и транспортиране на материалите. 

o Нетъкан иглонабит, геотекстил - 200 гр./кв.м. – 1080 м2 - Технология, начин на 
изпълнение и срок: Нетъкания, иглонабит геотекстил ще се доставя на рула - ширина 5,4 
м, дължина 100 м и дебелина 1,2 мм. Предвиждаме доставките да се извършат от 3-я до 
5-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение 
на задачите: Доставките ще се приемат от главния ръководител /строителния инженер/ 
на обекта, техническия ръководител, снабдител и котрольор при доставка и 
транспортиране на материалите. 

o Дренажна тръба /отводнителна канавка – 30 м' - Технология, начин на изпълнение и 
срок: Дренажната тръба /отводнителната канавка/ ще се доставя на пръти по 6 м, с 
предварително направени отвори. Диаметъра на тръбата е ф 110. Предвиждаме 
доставките да се извършат от 3-я до 5-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, 
ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: Доставките ще се приемат от 
главния ръководител /строителния инженер/ на обекта, техническия ръководител, 
снабдител и котрольор при доставка и транспортиране на материалите. 

o Фабричен Рено матрак 6х2х0.3 м – 15 бр - Технология, начин на изпълнение и срок: 
Основите и капаците на Рено матраците ще се доставят в сгънат вид, опаковани на 
връзки, което е прави лесни за товарене и разтоварване. Всяка връзка е придружена от 
етикет с указани размери и брой елементи. Телта за връзване се доставя на рула. 
Предвиждаме доставките да се извършат от 3-я до 5-я ден. Техническа обезпеченост, 
механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: Доставките ще се 
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приемат от главния ръководител /строителния инженер/ на обекта, техническия 
ръководител, снабдител и котрольор при доставка и транспортиране на материалите. 

o Модулен елемент 4х2х1(0,80) м – 80 бр. - Технология, начин на изпълнение и срок: 
Модулния елемент ще бъде система „Terramesh”, които елементи ще се доставят в сгънат 
вид, опаковани на връзка, което ги прави лесни за товарене и разтоварване. Всяка връзка 
е придружена от етикет с указани размери и брой на елементите. Предвиждаме 
доставките да се извършат от 3-я до 5-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, 
ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: Доставките ще се приемат от 
главния ръководител /строителния инженер/ на обекта, техническия ръководител, 
снабдител и котрольор при доставка и транспортиране на материалите. 

o Армираща високоякостна споена геомрежа  - 780 м2 - състояща се от споени помежду си 
ленти, със сърцевини от полиестерни влакна защитени с устойчива полиетиленова 
обвивка; UV защитена и небиоразградима; - минимална проектна якост на опън 40 kN 
(при 100 год експлотационен период). Технология, начин на изпълнение и срок: 
Системата е представена от моно-ориентирани геомрежа тип ParaGrid. Ще се доставят на 
рула с размери дължина 100 м на ширина – 1 м, за да бъдат удобни за транспортиране. 
Предвиждаме доставките да се извършат от 3-я до 5-я ден. Техническа обезпеченост, 
механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: Доставките ще се 
приемат от главния ръководител /строителния инженер/ на обекта, техническия 
ръководител, снабдител и котрольор при доставка и транспортиране на материалите. 

o Фабричен габион 2х1х0.5 м – 20 бр. Технология, начин на изпълнение и срок: Габионите 
ще се доставят в сгънат вид, опаковани на връзки, което ги прави лесни за товарене и 
транспортиране. На всяка опаковка има етикет с указани размери и брой елементи. Телта 
за свързване се доставя на рула. Предвиждаме доставките да се извършат от 3-я до 5-я 
ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на 
задачите: Доставките ще се приемат от главния ръководител /строителния инженер/ на 
обекта, техническия ръководител, снабдител и котрольор при доставка и транспортиране 
на материалите. 

o Фабричен габион 2х1х1 м – 85 бр. Технология, начин на изпълнение и срок:  Габионите 
ще се доставят в сгънат вид, опаковани на връзки, което ги прави лесни за товарене и 
транспортиране. На всяка опаковка има етикет с указани размери и брой елементи. Телта 
за свързване се доставя на рула. Предвиждаме доставките да се извършат от 3-я до 5-я 
ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на 
задачите: Доставките ще се приемат от главния ръководител /строителния инженер/ на 
обекта, техническия ръководител, снабдител и котрольор при доставка и транспортиране 
на материалите. 

o Пръстен за свързване Ф 3,0 мм (1600 бр./кутия) – 12 кутии. Технология, начин на 
изпълнение и срок: Пръстените за свързване ще се доставят опаковани в кутии. На всяка 
опаковка има етикет с указани размери и брой елементи. Предвиждаме доставките да се 
извършат от 3-я до 5-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна 
обезпеченост и разпределение на задачите: Доставките ще се приемат от главния 
ръководител /строителния инженер/ на обекта, техническия ръководител, снабдител и 
котрольор при доставка и транспортиране на материалите.  

o Обтегачи Ф 3,9 -1,0 м – 1500 бр. Технология, начин на изпълнение и срок: Стоманени 
обтегачи ще се доставят на пръти по 1м. Предвиждаме доставките да се извършат от 3-я 
до 5-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и 
разпределение на задачите: Доставките ще се приемат от главния ръководител 
/строителния инженер/ на обекта, техническия ръководител, снабдител и котрольор при 
доставка и транспортиране на материалите. 

o Полагане на геотекстилно платно - нетъкан иглонабит, геотекстил – 1080 м2. 
Технология, начин на изпълнение и срок: След като се трамбова основата на армираната 
подпорна конструкция преди полагането на чакълената фракция ще се положи 
геотекстилно платно от нетъкан иглонабит геотекстил с дренажна и разделителна 
функция. То е с размери 5.4х100 или 2.7х100.  Геотекстила изпълнява дренажна 
функция, като не позволява изнасянето на дребни частици от елементите зад оформеното 
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лице на армирано насипната конструкция. Ще се изпълнява от 8-я до 24-я. Техническа 
обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: 
Строителната операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е отговорен 
за изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането на 
съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените 
указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта /строителния инженер/, 
който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи изпълнението и 
координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява непосредствена 
комуникация с останалите участници в строителния процес – възложител 
(инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички останали 
заинтересовани лица. Изпълнява се от 4-ма работника, които ръчно полагат и укрепват 
със скоби гео текстилното платно. 

o Изготвяне на кофражни рамки от правоъгълен стоманен профил по детайл. Технология, 
начин на изпълнение и срок: Изработват се кофражни рамки от метален профил  при 
монтажа на рено матрака и габионите. Ще се подготви на 9-я ден. Техническа 
обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: 
Строителната операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е отговорен 
за изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането на 
съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Изпълнява се от 2-ма 
работника, които ръчно ще заготвят металните профили по детайл от проектанта. 

o Фабричен Рено матрак 6х2х0,3 м – 15 бр. Технология, начин на изпълнение и срок: 
Оформяне и свързване на матраците: Изважда се сгънатия елемент от опаковката и се  
полага върху равна и твърда основа. Отваря се матрака и се разгъва до очакваната му 
форма. Изправя се задната, лицевата и двете крайни страници във вертикално 
положение, за начало се  свързват с помощта на телените мустаци към всяка едно от 
страните. Където е необходимо за получаване на добре оформен ръб ще се използва 
дъска или друга плоскост при прегъване на мрежата. Свързват се панелите помежду им 
посредством пръстени или тел, предвидени за тази цел. Изправят се вътрешните 
диафрагми във вертикална позиция и се  свързват с лицевата и задната страница. 
Процедура на свързване на пръстени: При използването на пръстени за свързване между 
отделните страници, както и между отделните елементи, в конструкцията на матраци, 
затварянето им става с помощта на ръчни или пневматимни клещи, които ще се доставят 
от фирмата доставчик по време на монтажа. Първоначално за оформяне на обема на 
елемента е необходимо да се използва по един пръстен за свързване в средата на всяка от 
страниците, а диафрагмите ще се захванат изцяло на всяко сплитане на мрежата, но на 
разстояние между отделните пръстени не по-голямо от 15 см. Подготовка на основата: 
Основата, върху която ще се поставят матраците ще е оформена съгласно проектните 
коти зададени в проектната документация. Всякакви неравности, неподходяща почва и 
растителност ще се отстрани. Инсталиране и запълване на матраците: След като се 
подготви основата, ще се позиционира сглобения матрак и ще се свържат краищата му 
със съседния елемент, така че да оформим непрекъсната, свързана, монолитна структура. 
Свързването ще се извърши след подравняване на горните ръбове на съседните модули, 
в посока от горен към долен ръб, през разстояние не по-малко от 15 см. Или в места на 
сплитане на мрежата и обточна тел (на места на двойно усукване). Матраците могат да 
изграждат криви в радиус от 18 до 21 m без допълнително преправяне на отделните 
панели, като също така е възможно и тяхното накрояване. Размера на камъка използван 
за запълване на матраците ще бъде от 75 до 150 mm. По-едра или по-ситна фракция на 
камък, се допуска ако общия й обем не надвишава 5% от общия обем на използвания за 
запълване камък. По време на запълване ще се внимава да не се нарани 
антикорозионното покритие на телта и/или защитното PVC покритие. За целта е 
необходима при запълване на елемента с камък височината, то която ще се подава да 
запълнителя да е по 1 м. След като се положи пласта от камъни, ще се нареди ръчно с 
цел минимизиране на празнините и уплътняване. Краищата на диафрагмите трябва да са 
достъпни за свързване. Затваряне: След като камъка се подравни и празнините се 
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минимизират, ще се положи капака и ще се свърже с пръстените за свързване краищата 
на капака със стените на оформения и запълнен матрак. Капакът ще се свърже здраво по 
цялата си дължина за всички краища, ръбове и диафрагми. Съседните капаци можем да 
се свържат едновременно. Всички стърчащи краища на тела ще се огънат и приберат в 
готовия матрак. В случай, когато трябва да покрием няколко елемента едновременно, 
вместо капаци  ще се използва мрежа на рула, която обхваща едновременно по-голяма 
площ от матраците. Предвиждаме  изпълнението да стане от 9-я ден до 11-я ден. 
Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на 
задачите: Строителната операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е 
отговорен за изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането 
на съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените 
указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта /строителния инженер/, 
който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи изпълнението и 
координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява непосредствена 
комуникация с останалите участници в строителния процес – възложител 
(инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички останали 
заинтересовани лица. Геодезиста с тотална станция определя мястото и нивото за 
полагане на рено матрака. Изпълнява се от 2-ма работника, които разгъват и сглобавят 
елементите на рено матрака; поставят ги на определеното място; свързват отделните 
рено матраци с пръстени и ги подготвят за запълване с трошен камък. 

o Полагане на дренажен геокомпозит с твърда сърцевина – 420 м2. Технология, начин на 
изпълнение и срок: Дренажния геокомпозит ще се полага по страната на откоса от 
основата на армираната стена до пътното платно. То е висок дренажен капацитет с цел 
обиране на подпочвените води и вкарването им в дренажната тръба. При монтажа следва 
застъпване от 10 см на отделните платна. Полагането му ще става през целия процес на 
монтажа на габионите и армо насипа. Предвижда се изпълнението да стане от 8-я до 25-я 
ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на 
задачите: Строителната операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е 
отговорен за изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането 
на съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените 
указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта /строителния инженер/, 
който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи изпълнението и 
координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява непосредствена 
комуникация с останалите участници в строителния процес – възложител 
(инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички останали 
заинтересовани лица. Изпълнява се от 2-ма работника, които ще разстелят и закрепят със 
скоби по ската дренажния геокомпозит. 

o Полагане на дренажна система – 30 м'. Технология, начин на изпълнение и срок: 
Дренажната тръба ще се монтира в основата на каменно-армираната подпорна стена след 
поставяне на дренажния геокомпозит, за отвеждане на подпочвените води извън стената. 
Предвижда се изпълнението да стане от 8-я до 11 ден. Техническа обезпеченост, 
механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: Строителната 
операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е отговорен за 
изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането на 
съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените 
указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта /строителния инженер/, 
който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи изпълнението и 
координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява непосредствена 
комуникация с останалите участници в строителния процес – възложител 
(инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички останали 
заинтересовани лица. Изпълнява се от 2-ма работника, които ръчно полагат 
предварително перфорирана дренажна тръба.  
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o Модулен елемент 4х2х1(0,8) м – 80 бр. Технология, начин на изпълнение и срок: 
Оформяне и свързване на матраците: Изважда се сгънатия елемент от опаковката и се 
поставя върху равна и твърда основа. Отваря се модула и се разгъва до очакваната му 
форма. При разгъването ще се използва дъска или друга плоскост за изправяне на 
прегънатия ръб на опашката на модула и на местата, където е необходимо да получим 
добре оформен ръб. Изправя се задния и лицевия панел и ще ги свържат помежду им 
посредством пръстени или тел, предвидени за тази цел. Изправя се вътрешните 
диафрагми във вертикална позиция и се свързваме с лицевата и задната страница. 
Процедура на свързване на пръстени: При използването на пръстени за свързване между 
отделните панели, както и между самите модули, в конструкцията, затварянето им става 
с помощта на ръчни или пневматимни клещи, които ще се доставят от фирмата 
доставчик по време на монтажа. Първоначално за оформяне на обема на елемента е 
необходимо да се използват по един пръстен за свързване в средата на всяка от 
страниците, а диафрагмите ще се захванат изцяло за страниците, при разстояние между 
отделните пръстени не по-голямо от 15 см. Подготовка на основата: Основата, върху 
която ще се поставят матраците ще се оформи съгласно проектните коти зададени в 
проектната документация. Всякакви неравности, неподходяща почва и растителност ще 
се отстрани. Инсталиране и запълване на матраците: След като се подготви основата, ще 
се позиционират сглобения елементи и ще се свържат краищата му със съседния модул, 
така че да оформим непрекъсната, свързана, монолитна структура. Свързването ще се 
извърши след подравняване на горните ръбове на съседните модули, в посока от горен 
към долен ръб, през разстояние не по-малко от 15 см. или в места на сплитане на 
мрежата и обточната тел (в зоната на двойно усукване).  Размера на камъка използван за 
запълване на габионната част от модула  ще бъде от 100 до 200 mm. По-едра или по-
ситна фракция на камък, се допуска ако общия й обем не надвишава 5% от общия обем 
на използвания за запълване камък. При модули с височина 1 м камъните ще се редят на 
пластове с дебелина от около 300 мм (осоло 1/3 от височината), а при модули с височина 
0,5м с дебелина около 250 мм. След полагането на всеки пласт ще се заложат обтегачи, 
които да свързват лицевата и задната страна на елемента. За ускоряване и механизиране 
на запълването на габионната част с камък, ще се използват метални или дървени 
кофражни скари, които ще се придържат към лицевата страна на габиона с помощта на 
кофражна тел. Самото привързване ще се осъществи основно по лицевия ръб на 
свързване между съседните габиони, както и в местата на диафрагмите. Височината на 
запълнения обем на габиони не трябва да превишава с повече от 0,03 м съществуващата 
височина на  запълнения обем на съседен модул. По време на запълването ще се внимава 
да не нараним антикорозионното покритие на телта и/или защитното PVC покритие. За 
целта е необходима при запълване на габиона  с камък височината, от която ще се подава 
да запълнителя да е по 1 м. След като се положи пласта от камъни, ще се пренареди 
ръчно с цел минимизиране на празнините и уплътняване. Краищата на диафрагмите 
трябва да са достъпни за свързване. Затваряне: След като камъка се подравни и 
празнините се  минимизират, ще се прегъне капака надолу  и свързваме с пръстените за 
свързване краищата на капака със стените на оформения и запълнен габион. Капакът ще 
се свърже здраво по цялата си дължина за всички краища, ръбове и диафрагми. 
Съседните капаци можем да се свържат едновременно. Всички стърчащи краища на тела 
ще се огънат и приберат в готовия модул. Запълване и уплътняване на насипа: Преди да 
се започне тази операция е необходимо полагането на геотестил в контактната зона 
между насипа и габиона. Ще се осигури min 0,30 м загъване на геотекстила. Уплътняване 
на първия метър от насипа ще се извърши внимателно, за да се избегне евентуално 
въздействие върху обема на габиона. Уплътняването ще стане на пластове с дебелина до 
300 мм. Механично стабилизираните земни структури ще се изпълни от 
доброкачествени, сухи, чакълести или избрани почви, съобразени с проектните 
изследвания. Ще се използва фракция от 0,02 мм до 6 мм. Почви  неотговарящи на тези 
изисквания ще се използват само при условие, че са одобрени от инженер геолог. 
Уплътняване на земната мака ще се извършва до постигане на проектно уплътнение 
Кс=0,09/0,95. Предвижда се   изпълнението да стане от 15-я ден до 26-я ден. Техническа 
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обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: 
Строителната операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е отговорен 
за изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането на 
съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените 
указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта /строителния инженер/, 
който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи изпълнението и 
координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява непосредствена 
комуникация с останалите участници в строителния процес – възложител 
(инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички останали 
заинтересовани лица. Геодезиста с тотална станция определя мястото и нивото за 
полагане на модулния елемент. Изпълнява се от 2-ма работника, които разгъват и 
сглобавят елементите на модулната система „Terramesh”; поставят ги на определеното 
място; свързват отделните модулни елементи с пръстени и ги подготвят за запълване с 
трошен камък. 

o  Полагане на високоякостна армираща геомрежа – 780 м2. Технология, начин на 
изпълнение и срок: Армиращата геомрежа представлява моно-ориентирани гео ленти, 
състоящи се от сърцевина от високо модулни полиестерни влакна, покрити с устойчива 
полиетиленова обвивка. Геомрежите имат химична инертна структура която 
благодарение на определени технологични процеси, достига много висока якост на опън. 
Растера на мрежата позволява почвените частици да се заключат, като по този начин 
осигуряват оптимално странично затваряне, което ограничава движенията и увеличава 
съпротивлението на срязване. Армираща система – инсталационна процедура: Поставя 
се армировъчните геомрежи на хоризонтални пластове перпендикулярно на лицето и по 
дължина на вътрешното лице на стоманения кофраж, закотвя се мрежите за чакъла чрез 
U – образни скоби и временно ще се остави последната част на мрежата извън кофража. 
Последната порция от гео мрежата ще се равнява на общата опаковъчна дължина (около 
1,5 м), след което ще се положи чакъла върху гео мрежата като дебелината на пласта е 
приблизително 0,30 м . Прегъване финалната порция от мрежите оставени извън 
кофража към вътрешната част, леко ще се разтегли и прикове към чакъла чрез U-образни 
скоби. Повтаря се тази фаза няколко пъти до завършване на инсталацията. Предвижда се 
изпълнението да стане от 7-я до 18-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, 
ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: Строителната операция ще се 
ръководи от техническия ръководител, който е отговорен за изпълнението на технически 
и оперативни задачи свързани с изграждането на съоръжението, които им поставя 
главния ръководител на обекта. Той определя кои от изпълнителския състав и в какъв 
порядък следва да приведе в действие направените указания на управителя, съгласувано 
с ръководителя на обекта /строителния инженер/, който определя какво и до кога трябва 
да бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по цялото изпълнение 
на проекта, осъществява непосредствена комуникация с останалите участници в 
строителния процес – възложител (инвеститорски контрол), строителен надзор, 
проектант както и всички останали заинтересовани лица.Изпълнява се от 2-ма 
работника, които разгъват, поставят и закрепят със скоби геомрежата в армонасипа.  

o Фабричен габион - размер 2х1х0,5м – 20 бр.- размер 2х1х1м – 85 бр. Технология, начин 
на изпълнение и срок:  Оформяне и свързване на матраците: Изваждаме сгънатия 
елемент от опаковката и го полагаме върху равна и твърда основа. Отваряме габиона и го 
разгъваме до очакваната му форма. Изправяме задната, лицевата и двете крайни 
страници във вертикално положение, за начало ги свързваме с помощта на телените 
мустаци към всяка една от страниците.  Където е необходимо за получаване на добре 
оформен ръб ще използваме дъска или друга плоскост при прегъване на мрежата. 
Свързваме панелите последством пръстени или тел. Изправяме вътрешните диафрагми 
във вертикална позиция и ги свързваме с лицевата и задната страница. Процедура на 
свързване на пръстени: При използването на пръстени за свързване между отделните 
страници, както и между отделните габиони, в конструкцията от габиони, затварянето им 
става с помощта на ръчни или пневматимни клещи, които ще се доставят от фирмата 
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доставчик по време на монтажа. Първоначално за оформяне на обема на елемента е 
необходимо да използваме по един пръстен за свързване в средата на всяка от 
страниците, а диафрагмите ще захванем изцяло за страниците, при разстояние между 
отделните пръстени не по-голямо от 15 см. Подготовка на основата: Основата, върху 
която ще поставяме габионите ще оформим съгласно проектните коти зададени в 
проектната документация. Всякакви неравности, неподходяща почва и растителност ще 
отстраним. Инсталиране и запълване на матраците: След като подготвим основата, ще 
позиционираме сглобения габион и ще свържем краищата му със съседните елементи, 
така че да оформим непрекъсната, свързана, монолитна структура. Свързването ще 
извършим след подравняване на горните ръбове на съседните габиони, в посока от горен 
към долен ръб, през разстояние не по-малко от 15 см. или в места на сплитане на 
мрежата и обточната тел (в зоната на двойно усукване).  Размера на камъка използван за 
запълване на габионната част от модула  ще бъде от 100 до 200 mm. По-едра или по-
ситна фракция на камък, се допуска ако общия й обем не надвишава 5% от общия обем 
на използвания за запълване камък. В лицето камъкът ще го редим ръчно с цел оформяне 
на стройна каменна зидария, зад така оформеното лице се насипва останалата по-ситно 
фракция.  При габиони с височина 1 м камъните ще ти редим на пластове с дебелина от 
около 300 мм (около 1/3 от височината), а при габиони с височина 0,5м с дебелина около 
250 мм. След полагането на всеки пласт ще заложим обтегачи, които да свързват 
лицевата и задната страна на елемента. За ускоряване и механизиране на запълването на 
габионите с камък, ще използваме метални или дървени кофражни скари, които ще 
придържаме към лицевата страна на габиона с помощта на кофражна тел. Самото 
привъзване ще осъществим основно по лицевия ръб на свързване между съседните 
габиони, както и в местата на диафрагмите. Височината на запълнения обем на габиони 
не трябва да превишава с повече от 0,03 м съществуващата височина на  запълнения 
обем на съседен габион. По време на запълването ще внимаваме да не нараним 
антикорозионното покритие на телта и/или защитното PVC покритие. За целта е 
необходима при запълване на габиона  с камък височината, от която ще подаваме да 
запълнителя да е по 1 м. След като положим пласта от камъни, ще пренаредим ръчно с 
цел минимизиране на празнините и уплътняване. Ако полагаме повече от един ред 
габиони във височина, то те трябва да се препълнят с 35 до 50 мм, за да се осигури 
възможност да естествено слягане на запълнителя без това да доведе до деформация в 
лицето. Ще се уверим, че краищата на диафрагмите са достъпни за свързване. Затваряне: 
След като камъка го подравним и празнините ги минимизираме, прегъваме капака 
надолу  и свързваме с пръстените за свързване краищата на капака със стените на 
оформения и запълнен габион. Капакът ще го свържем здраво по цялата си дължина за 
всички краища, ръбове и диафрагми. Съседните капаци можем да ги свържем 
едновременно. Всички стърчащи краища на тела ще ги огънем и приберем в готовия 
габион. Предвиждаме  изпълнението да стане: габиони с размер 2х1х1 от 12-я ден до 18-я 
ден и габиони с размер 2х1х0,5 от 11-я до 12-я ден. Техническа обезпеченост, 
механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: Строителната 
операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е отговорен за 
изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането на 
съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените 
указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта /строителния инженер/, 
който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи изпълнението и 
координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява непосредствена 
комуникация с останалите участници в строителния процес – възложител 
(инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички останали 
заинтересовани лица. Геодезиста с тотална станция определя мястото и нивото за 
полагане на габионите. Изпълнява се от 2-ма работника за размер на гобиона 2х1х1 и от 
3-ма работника за размер на габиона 2х1х0,5, които разгъват и сглобавят елементите на 
габионите, поставят ги на определеното място; свързват отделните габиони с пръстени и 
ги подготвят за запълване с трошен камък.  
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o Доставка и монтаж на тръба ф 600 за водосток. Технология, начин на изпълнение и срок: 
Доставката и монтажа на тръба ф 600 ще се използва като водосток, преминаващ на 5-я 
метър на габионите и армо насипа и ще се свърже с преминаващия през уличното платно 
водосток, идващ от Гамакабел. Закотвянето на тръбата ще стане със скоби в армо насипа 
на 5-я ред на габионите в средата на подпорната стена. Следващите пластове на армо 
насипа ще покрият тръбата. Предвижда се изпълнението да стане  от 21-я до 22-я ден. 
Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на 
задачите: Строителната операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е 
отговорен за изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането 
на съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените 
указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта /строителния инженер/, 
който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи изпълнението и 
координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява непосредствена 
комуникация с останалите участници в строителния процес – възложител 
(инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички останали 
заинтересовани лица. Изпълнява се от 3-ма работника, които ръчно монтират тръбата. 

o Направа на обратен насип в зоната на армиращата опашка и уплътняване на насипа с 
валяк; несортиран, несвързан материал с мах.размер на зърно 75 мм – 1000 м3. 
Технология, начин на изпълнение и срок: Обратния насип от трошено каменна фракция 
със размер на зърното 75 мм в зоната на армиращите опашки на габионите ще започва от 
основата на армо насипната конструкция. Същата ще се поставя и валира на пластове от 
20 см до 30 см, до достигане височината на габиона, която е 1 метър. След достигане 
височината на габиона от 1 м ще се монтира или поставя армираща едноосна, 
високоякостна споена геомрежа.  Това ще се повтаря 7 пъти до достигане на 7 метра от 
армо насипната стена, както е предвидено в проекта. Предвижда се изпълнението да 
стане от 11-я до 23-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост 
и разпределение на задачите: Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна 
обезпеченост и разпределение на задачите: Строителната операция ще се ръководи от 
техническия ръководител, който е отговорен за изпълнението на технически и 
оперативни задачи свързани с изграждането на съоръжението, които им поставя главния 
ръководител на обекта. Той определя кои от изпълнителския състав и в какъв порядък 
следва да приведе в действие направените указания на управителя, съгласувано с 
ръководителя на обекта /строителния инженер/, който определя какво и до кога трябва да 
бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по цялото изпълнение на 
проекта, осъществява непосредствена комуникация с останалите участници в 
строителния процес – възложител (инвеститорски контрол), строителен надзор, 
проектант както и всички останали заинтересовани лица. Геодезиста с тотална станция 
определя нивото на армонасипната конструкция. Изпълнява се от 4-ма работника, които 
с ръчни инструменти разстилат, запълват и подравняват неравностите по хоризонталната 
повърхност и подготвят основата за валиране; валяк "BOMAG" - 1 бр.; валяк  3-5 т – 1 
бр.; булдозер "С-100" - 1 бр. 

o Камък за оформяне на лицето на конструкцията (фракция 150-230 мм, +-5%) – 160 м3. 
Технология, начин на изпълнение и срок: Лицето на габионите ще се запълни с едър 
камък 150 -230 мм, добит от здрави скали и устойчив на атмосферните влияния. За да се 
постигне естетичен вид на лицевите повърхности (например при декоративни стени) 
камъкът ще се редят ръчно, така че да се постигне вид на суха каменна зидария. 
Предвиждаме изпълнението да стане от 10-я до 12-я ден. Техническа обезпеченост, 
механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите Строителната 
операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е отговорен за 
изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането на 
съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Изпълнява се от 3-ма 
работника, които ръчно подреждат /суха камена зидария/ каменната фракция и оформят 
лицето на габиона. 
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o Камък за запълване на елементите зад оформеното лице (фракция 100 - 150 мм, +-5%) - 
340 м3. Технология, начин на изпълнение и срок: Армиращите елементи от 
конструкцията на габиона след полагане на камъка, оформящ лицевата част останалата 
част от габиона се запълва с каменна фракция 100-150 мм. Контактната зона между 
габионите и обратния насип обикновено ще се осигурява чрез геотекстил със сепарираща 
и филтрираща функция. Предвиждаме изпълнението да стане от 13-я до 26-я ден.  
Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на 
задачите: Строителната операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е 
отговорен за изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането 
на съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Подаването на 
каменната фракция към габиона ще става със багер "O&K-Compact MH5" – 1 бр. 
Изпълнява се от 6-ма работника, които ръчно запълват празнините след положения от 
багера камък.  

o Полагане на обратен насип и оформяне на откос над укрепване до ниво пътна 
конструкция – 630 м3. Технология, начин на изпълнение и срок: След направата на 
последния габион и поставената армирана гео мрежа – едноосна, ще се полага обратния 
насип от трошено каменна фракция с размер на зърното 75 мм за оформяне на откоса и 
основата на пътната конструкция. Обратния насип е с височина 2 метра и ще запълва и 
разрушения на пътното платно. Валирането му също ще става на пластове през 30 см. 
При достигане котата на нивото на съществуващото пътно платно в насипа преди 
бордюра ще се полага ЕПО 4.00 и съответния бордюр. Предвижда се изпълнението да 
стане от 24-я до 26-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост 
и разпределение на задачите: Строителната операция ще се ръководи от техническия 
ръководител, който е отговорен за изпълнението на технически и оперативни задачи 
свързани с изграждането на съоръжението, които им поставя главния ръководител на 
обекта. Той определя кои от изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе 
в действие направените указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта 
/строителния инженер/, който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи 
изпълнението и координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява 
непосредствена комуникация с останалите участници в строителния процес – 
възложител (инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички 
останали заинтересовани лица. Геодезиста с тотална станция определя горната кота на 
насипа към пътното платно. Изпълнява се от 4-ма работника, които с ръчни инструменти 
оформят и подравняват „шапката” на насипа и полагат хумусния пласт; валяк  3-5 т – 1 
бр.; булдозер "С-100" - 1 бр. 

o Полагане на подложка от трошено каменна фракция 16-32 мм за подравняване и 
оформяне на основата за укрепващата пътна конструкция – 55 м3. Технология, начин на 
изпълнение и срок: При възстановяване на уличната настилка трябва да се осигури 
нормални условия за движението на превозните средства и пешеходци. За целта ще се 
направи временна организация на обекта. Леглото, върху което ще се полага настилката 
ще се изгражда и приема като последен етап от земните работи. Преди неговото 
окончателно завършване ще се изгради и нарушените отводнителни съоръжения 
напречни и надлъжни канали, шахти, окопи и др. изграждането на настилката ще 
започне веднага след приемане на леглото, което предварително е подготвено – 
почистено и валирано. След извършване на всички поправки и възстановяване профила 
на леглото, след приемане от строителния надзор се разрешава писмено полагането на 
настилката. Под основния пласт според функцията който изпълнява е мразозащитен, 
дрениращ, противозамръзващ и подравняващ пласт и ще се изгражда с дебелината 
съгласно проекта. Уплътняването на под основния пласт ще се извършва с вибрационни 
и статични валяци при оптимално водно съдържание до постигане на проектна плътност. 
Пътната основа ще се приема от главния ръководител на обекта и от строителния надзор 
след което ще се разрешава възстановява асфалтобетоновата настилка. Предвиждаме 
изпълнението на стане на 27-я ден.  Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна 
обезпеченост и разпределение на задачите: Строителната операция ще се ръководи от 
техническия ръководител, който е отговорен за изпълнението на технически и 
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оперативни задачи свързани с изграждането на съоръжението, които им поставя главния 
ръководител на обекта. Той определя кои от изпълнителския състав и в какъв порядък 
следва да приведе в действие направените указания на управителя, съгласувано с 
ръководителя на обекта /строителния инженер/, който определя какво и до кога трябва да 
бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по цялото изпълнение на 
проекта, осъществява непосредствена комуникация с останалите участници в 
строителния процес – възложител (инвеститорски контрол), строителен надзор, 
проектант както и всички останали заинтересовани лица. Геодезиста с тотална станция 
определя нивата на земното легло и трошено каменната настилка. Изпълнява се от 2-ма 
работника, които с ръчни инструменти дооформят нивото на основата и нивото на 
трошено каменната настилка; грейдер за чакъл – 1 бр.(при габаритна невъзможност на 
грейдера разстилането на чакъла ще става ръчно); самосвал MAN – 2бр. 

o Доставка и полагане на асфалт - неплътен с дебелина 6 см – 9 т.- плътен с дебелина 4 см 
– 60 м2. Технология, начин на изпълнение и срок: Асфалтобетоновото покритие с 
конструкция съгласно проекта ще се изпълнява от асфалтобетонови смеси отговарящи на 
изискванията в БДС 4132. Направа на покритие от горещия асфалт бетонови смеси ще се 
извършва при температура на въздуха не по-ниска от +5 С. Не се допуска полагането на 
асфалтови смеси върху мокра, заледена и заскрежена повърхност. Температурата на 
сместа да не е по-ниска от + 150 С, като полагането и уплътняването на сместа ще се 
извършва бързо и без прекъсване. Съществуващата настилка, която се използва за основа 
ще бъде превалирана, готова за полагане изравнителен пласт от порйозна асфалтова смес 
– биндер. Полагането на асфалтовите смеси ще се извършва машинно с асфалторазтилач. 
При габаритна невъзможност ще се допуска по изключение и ръчно полагането само на 
малки обекти или участъци предвидени в проекта. При направа на асфалтова настилки от 
участъци на пътя с надлъжен наклон по-голям от 4 на 100 посоката за полагане и 
валиране на пластовете е от долу на горе. За осигуряване на по-добра връзка на съседни 
пластове, ръбът на положения пласт ще се загрява и покрива с гореща смес на ивица 15-
20 см. В този случай валирането ще се извършва при температура до 100 С на 
положената смес. Валирането ще става най-малко с два валяка – лек и тежък, като се 
започва с лекия валяк непосредствено след полагане на сместа с 4 до 6 минавания в 
точка и продължава с тежкия валяк до окончателното уплътняване с 10 до 20 минавания 
в точка. Предвиждаме изпълнението да стане от 28-я до 29-я ден. Техническа 
обезпеченост, механизация, ресурсна обезпеченост и разпределение на задачите: 
Строителната операция ще се ръководи от техническия ръководител, който е отговорен 
за изпълнението на технически и оперативни задачи свързани с изграждането на 
съоръжението, които им поставя главния ръководител на обекта. Той определя кои от 
изпълнителския състав и в какъв порядък следва да приведе в действие направените 
указания на управителя, съгласувано с ръководителя на обекта /строителния инженер/, 
който определя какво и до кога трябва да бъде направено, следи изпълнението и 
координира дейностите по цялото изпълнение на проекта, осъществява непосредствена 
комуникация с останалите участници в строителния процес – възложител 
(инвеститорски контрол), строителен надзор, проектант както и всички останали 
заинтересовани лица. Изпълнява се от 2-ма работника, които правят битомен разлив на 
ръба на съществуващия асфалт и с ръчни инструменти дооформят краищата на 
положения асфалт; асфалтополагач – 1 бр. (при габаритна невъзможност разстилането на 
асфалта ще става ръчно);  валяк "BOMAG" - 1 бр.; валяк  3-5 т – 1 бр.  

o Доставка и монтаж на предпазна еластична ограда ЕПО 4.00 – 30 м. Технология, начин 
на изпълнение и срок: След завършване на асфалтирането в зоната след бордюра ще се 
положат предпазна еластична ограда със забивни стълбчета. Стълбчето, което е с 
височина 1,70 м се забива 1м в армо насипната основа. За обекта се предвиждат 8 
забивни стълбчета, които ще се разположат през 4 метра. Към тези стълбчета ще се 
прикрепят шини с широчина 30,6 см и дължина 4 м. Свързването на двете шини, които 
идват от двете страни на стълбчето ще се прикрепят с болтове и гайки. От двете страни 
на шината към пътното платно се поставят рефлектиращи знаци. Предвижда се 
изпълнението да стане на 30-я ден. Техническа обезпеченост, механизация, ресурсна 
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обезпеченост и разпределение на задачите: Строителната операция ще се ръководи от 
техническия ръководител, който е отговорен за изпълнението на технически и 
оперативни задачи свързани с изграждането на съоръжението, които им поставя главния 
ръководител на обекта. Той определя кои от изпълнителския състав и в какъв порядък 
следва да приведе в действие направените указания на управителя, съгласувано с 
ръководителя на обекта /строителния инженер/, който определя какво и до кога трябва да 
бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по цялото изпълнение на 
проекта, осъществява непосредствена комуникация с останалите участници в 
строителния процес – възложител (инвеститорски контрол), строителен надзор, 
проектант както и всички останали заинтересовани лица. Изпълнява се от 2-ма 
работника, които ръчно еластичната пътна ограда. 

• Списък на предвидените за влагане материали, както следва: 
 
 
№ по 
ред 

Продукт/ материал по количествена 
сметка 

Производител/ 
доставчик 

Количество 

1 Трошен камък – фракция 0 - 75 мм БКС ЕООД – 
гр.Смолян  

1090 м3 

2 Трошен камък – фракция 16 - 32 мм БКС ЕООД – 
гр.Смолян  

55 м3 

3 Асфалтобетон не плътна смес  БКС ЕООД – 
гр.Смолян  

9 т 

4 Асфалтобетон плътна смес  БКС ЕООД – 
гр.Смолян  

5,6 т 

5 Метална еластична ограда  ТК Юпитер стомана 
ООД – гр.Пловдив  

30 м 

6 Модулен елемент 4х2х1 с антикорозионно 
покритие Gelmac поцинкована стомана (Zn-
5%Al-MM), съгласно EN 10244 – 2 CLASS A 
и PVC обвивка на тела, съгласно EN 10245 – 
2; растер на мрежата за модулни системи – 
тип 8х10 см; ф2.7/3.7 mm; якост на опъна 
380 – 550 N/mm2, съгласно EN 10223 – 3.  

Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

80 бр. 

7 Фабричен габион 2х1х1 от хексагонална, 
двойно усукана телена мрежа, 
сертифицирана по ЕТА – 08/0282; с 
антикорозионно покритие – Gelmac 
поцинкована стомана (Zn-5%Al-MM), 
съгласно EN 10244-2 и PVC обвивка на 
телта, съгласно EN 10245-1; растер на 
мрежата за фабрични габиони – тип 8х10 см, 
Ф2.7/3.7 mm, съгласно EN 10223 – 3:2013; 
якост на опън 350–550 N/mm2, съгласно EN 
10223 – 3:2013 

Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

85 бр. 
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8 Фабричен габион 2х1х0,5  от хексагонална, 
двойно усукана телена мрежа, 
сертифицирана по ЕТА – 08/0282; с 
антикорозионно покритие – Gelmac 
поцинкована стомана (Zn-5%Al-MM), 
съгласно EN 10244-2 и PVC обвивка на 
телта, съгласно EN 10245-1; растер на 
мрежата за фабрични габиони – тип 8х10 см, 
Ф2.7/3.7 mm, съгласно EN 10223 – 3:2013; 
якост на опън 350–550 N/mm2, съгласно EN 
10223 – 3:2013 

Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

20 бр. 

9 Фабричен Рено матрак 6х2х0,3 от 
хексагонална, двойно усукана телена мрежа, 
с вертикално габионо лице, сертифицирана 
по ЕТА – 13/0014; антикорозионно покритие 
– Gelmac поцинкована стомана (Zn-5%Al-
MM), съгласно EN 10244-2 CLASS А и PVC 
обвивка на телта, съгласно EN 10245-2; 
растер на мрежата за модулни системи – тип 
8х10 см; ф 2.7/3.7 мм; якост на опъна 380-
550 N/mm2, съгласно EN 10223 – 3 

Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

15 бр. 

10 Пръстени за свързване ф 3,0 мм 
(1600бр./кутия)  

Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

12 кутии 

11 Обтегачи ф 3,9 – 1,00 м  Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

1500 бр. 

12 Нетъкан иглонабит, геотекстил – 200 
гр./кв.м. 

Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

1080 м2 

13 Дренажен геокомпозит с твърда сърцевина  Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

420 м2 

14 Армираща високоякостна споена геомрежа – 
състояща се от споени помежду си ленти, 
със сърцевина от полиестерни влакна 
защитени с устойчива полиетиленова 
обвивка; UV защитена и небиоразградима; 
минимална проектна якост на опън 40kN 
(при 100 години експлотационен период)  

Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

780 м2  

15 Дренажна тръба ф 110  Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

30 м` 

16 Камък за оформяне на лицето на 
конструкцията (фракция 150-230 мм)  

БКС ООД – 
гр.Смолян 

160 м3 

17 Камък за оформяне на лицето на БКС ООД – 340 м3 
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конструкцията (фракция 100 - 150 мм)  гр.Смолян 

18 Стоманени профили за направа на кофражни 
елементи  

Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

5 бр.  

19 PVC тръба ф 600 Ви Джи Еф ООД – 
гр.София  

20 м 

 
• Организация и контрол при изпълнение на видовете дейности за изпълнение на поръчката, 

разпределение на задачите и отговорностите на останалите заинтересовани участници в 
строителния процес. 
o Планиране и контрол: Управителят планира и контролира дейността – разпределя 

задачите и ресурсите. Съвместно с техническия ръководител и Строителния инженер 
„Пътно строителство” определя необходимите бригади от работници, с подходяща 
квалификация и умения за изпълнението на  конкретните строително – монтажни работи. 
След подписване на договора следва правилното управление на проекта. Това включва 
анализи на изпълнените ключови етапи, време и фази на изразходваните материали и 
ресурси. 

o Организация: Според спецификата на работата, в зависимост от обемът на СМР и 
сроковете, на базата на изискванията на Възложителя и при наличието на необходимата 
механизация, материали и определянето на необходимия изпълнителски състав и налична 
работна ръка, под прякото ръководство на Техническия ръководител, съгласувано със 
Строителния инженер „Пътно строителство”, започва изпълнението на предвидените СМР 
за изпълнение на поръчката. 

o При изпълнение на обекта, организацията подчинява действията си на Наредба №3 
/31.07.2003 г. “Съставяне на актове и протоколи по време на строителството”, като 
подготвя съответни протоколи и актове. Същите се подготвят съвместно със Строителния 
надзор. 

o След приемането на проектната документация Управителят на организацията възлага на 
Ръководителя ПТО и на Техническият ръководител да извършат необходимите 
подготвителни работи: Сметна документация; количествена сметка или спецификация на 
необходимите материали, необходими ресурси, техника и др. 

o Управителят назначава със заповед Технически ръководител на обекта и Строителен 
инженер „Пътно строителство”. 

o Управителят съвместно с техническото ръководство определят ръководител  (бригадир) 
на строителния екип (строителната бригада). 

o Техническият ръководител попълва “Заявка” за доставка на материали и окомплектовка, 
необходими за започване работата на обекта, съгласно утвърдения линеен календарен 
график. Същата се предава на доставчика на материали и се утвърждава от Управителя. 

o Подготовката на строителството трябва да осигури всички необходими ресурси и условия 
за контролирано изпълнение на строителния процес, с цел постигане на съответствие с 
работния проект и договорените изисквания. 

o Въз основа на количествената сметка от работната документация на обекта, Техническият 
ръководител заявява необходимите материали и окомплектовка. 

o Техническият ръководител прави проверка на наличните инструменти и при 
необходимост изисква  ремонт или прави заявка за нови или дублиращи инструменти. 

o Техническият ръководител, съвместно със Строителния инженер „Пътно строителство” 
извършва преглед на необходимите машини и съоръжения, и при необходимост изисква 
необходимия ремонт, настройка и регулировка.  

o Техническият ръководител трябва да оцени квалификацията на персонала за изпълнението 
на важни за качеството производствени процеси и при необходимост сам да извърши или 
предложи допълнително обучение, да уточни критериите за добра работа чрез 
инструкции,  скици,  схеми, образци и др. 
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o За конкретната поръчка Техническият ръководител, съвместно със Строителния инженер 
„Пътно строителство” трябва да извърши преглед на възможностите на необходимото 
техническо оборудване и да предприеме необходимите действия за реализиране 
изискванията за качеството на извършваната работа и изпълнение на планираните 
количества работи в определения срок. 

o В процеса на подготовката на строителството Техническият ръководител, съвместно със 
Строителния инженер „Пътно строителство” (ако е необходимо) трябва да предприеме  
съответните  коригиращи  и  превантивни  действия. 

o Контрол на вложените в строителството материали: Контрольорът по качеството пряко ще 
следи доставените материали, както и съответните декларации за съответствие и 
сертификати за качество. 

o Контрол при доставката и транспортирането на материалите: Контролът при доставката и 
транспортирането на материалите се извършва от Контрольора по качеството на 
изпълненото строителство, Техническия ръководител и  Строителния инженер „Пътно 
строителство” на обекта; Техническият ръководител на обекта извършва входящ контрол 
на материалите доставени директно на обекта; Ако при контрола по време на 
строителството Контрольорът по качеството на изпълненото строителство установи 
отклонения и несъответствия в параметрите на процес или в характеристиките на 
доставените материали, уведомява техническото ръководство за спиране на работата и 
разпорежда за незабавно отстраняване на несъответствията. При необходимост се 
предприемат коригиращи и превантивни действия; Всички производствено – технически 
процеси трябва да се изпълняват съгласно предоставената работна документация и 
разработените технологични инструкции – задължение на техническото ръководство на 
обекта. 

• Мерки за подсигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
• Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на поръчката. 
• Управление и оценка на риска. 

� Линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на 
механизацията. 
 

 
 
5.2. 

 

 
„КРАСИН“ ООД 

ДОПУСТИМОСТ: 
В документите на участника не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор 
или с други изисквания и критерии на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор 
съгласно т.6 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 
Приложение № 3 към публичната покана, и същите са редовни.  
Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение № 3 към публичната покана. 
Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, 
определени от възложителя. 

ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
1. Срок  

за изпълнение  
на поръчката: 

130 /словом сто и 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 
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протоколи по време на строителството, 
издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 
от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна 

книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 

2. Гаранционен срок за 
изпълнените прилежащи 
съоръжения към ул. Хан 

Аспарух, гр. Смолян, в това 
число подпорна стена и 

водосток: 

121 / словом сто двадесет и един/ месеца. 

3. Цена за изпълнение 
на поръчката: 

258 761.11 лв. /словом двеста петдесет и осем 
хиляди седемстотин шестдесет и един лева и 

единадесет стотинки/ без ДДС. 
 
Съдържанието на Техническото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено 

съгласно образец № 2 и Подхода и програмата за изпълнение на поръчката, от офертата на 
участника „КРАСИН“ ООД е, както следва: 
� Техническо предложение, изготвено по образец съгласно приложение № 2.  
� Подход и програма за изпълнение на поръчката със следното съдържание: 

• Обща информация. 
• Описание на настоящото състояние на обекта, условията за изпълнение на строителството, 

които ще бъдат взети предвид. 
• Цел на поръчката. 
• Организация и изпълнение на строителните работи, включващо следните описания: 

o Първи етап – Подготвителен етап. 
o Втори етап – Изпълнение на СМР. 
o Трети етап – Предаване обекта на Възложителя. 
o Изисквания към материалите и спецификация. 
o Изисквания за сигурност. 
o Защита на собствеността. 
o Противопожарна защита. 
o Опазване на дърветата и зелените площи. 
o Временна организация и безопасност на движението. 
o Описание на мерките за опазване на околната среда. 
o Технологично решение -  Техническото решение за укрепваща конструкция условно ще 

бъде разгледана като комбинация от два типа: Армирана подпорна конструкция, чрез 
използване на фабрични модулни елементи от двойно усукана галванизирана (Zn-5%Al-
MM) телена мрежа, с най-висока степен на антикорозионна защита (допълнително PVC 
покритие на телта) и Защитна конструкция от фабрични Габиони и Матраци, от двойно 
усукана галванизирана (Zn-5%Al-MM) телена мрежа, с най-висока степен на 
антикорозионна защита (допълнително PVC покритие на телта). Двата типа конструкции 
работят съвместно и не могат да бъдат разглеждани като отделно действащи съоръжения 
за конкретното приложение. Армираната подпорна конструкция, чрез използване на 
фабрични модулни елементи, гарантира конструктивна свързаност между лицето на 
насипа и армиращите насипа опашки. Тази връзка е заложена още при производственият 
процес на модулите. Така представената система се характеризира с дълговечност и 
относително постоянни механични характеристики. Свежда до минимум негативните за 
конструкцията деформации (слягания), които са характерни при съоръжения работещи в 
речни условия. Армиращите елементи от конструкцията са с дължина 2м. Височината на 
отделните модули и дължината на армиращите насипа опашки, са определени в 
зависимост от натоварванията и приетите геоложки условия на основата и насипа 
(разгледани в статическите изчисления на конструкцията). Преди полагане на насипния 
материал върху опашките на модулните елементи ще се предвижда разстилане на 
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геотекстилно платно мин. 200 гр. /м2), като разделител между уплътняваният на 
пластове насипен материал и обема, оформен като габион на всеки фабричен модулен 
елемент. По отношение защитата на основната конструкция и терена под нея е 
предвидена облицовка от фабрични габиони и матраци. Разположението им спрямо нея 
има за цел ерозионна защита от неблагоприятно въздействие в петата, следствие 
подпочвени и повърхностни води. Предвид геоложките характеристики на терена, а 
именно обрушването на терена под влияние на високите води, се предвижда полагането 
на габион, с височина 1 м и запълване на обема зад него с дренажен материал, в 
зависимост от степента на изравяне на терена. Непосредствено над така оформената 
основа следва полагането на Модулните армиращи елементи, изграждащи основната 
армирана конструкция. Пред основната конструкция, по откоса ще се положат 
матраците, като защитна облицовка. Благодарение на своята гъвкавост, те се нагаждат 
спрямо образувалите се каверни и ги затварят. По този начин възпрепятстват 
понататъшното развитие на ерозията. Предвиждането на дренажна тръба Ø 110 в петата 
на откоса е препоръчително при възможност за заустването й в подходящо за целта 
място. Основата за фундиране на конструкцията ще се изпълнява съгласно проектните 
предписания. Оформяне на изкоп, с дълбочина съгласно напречните профили. След 
направа на изкопните работи и оформяне на терена в основата ще се предвижда полагане 
на геотекстилно платно (нетъкан иглонабит геотекстил, мин. 200гр./м2), под габионите и 
по откоса. Следва изпълнение на дренажна подложка, съгласно теренните особености. 
Върху така подготвената основа ще се полагат модулните елементи, зад оформеното им 
лице ще се разстила платно нетъкан иглонабит геотекстил – 200гр./м2 с последващо 
уплътняване на насипен материал, съгласно техническите изисквания. Съгласно вида на 
терена зад конструкцията, при изпълнението на изкопните работи ще е съобразен 
наклона на изкопния откос. В настоящият проект препоръчителният наклон е 1:1. Преди 
полагане на насипния материал  ще се предвижда разстилане на дренажен геокомпозит с 
цел отводняване на тялото на армирания насип. Полагането му е предвидено по целия 
откос зад конструкцията, както и в основата, непосредствено под дренажната подложка. 
Предвиждането на дренажна тръба Ø 110 в петата на откоса е препоръчително при 
възможност за заустването й в подходящо за целта място. 

o Основни параметри на армираната конструкция - Обща дължина – 30 m; Средна 
височина конструкция – 7.00 m, Армираща компонента – 4.0 m, Преоткосиране над 
укрепването 1:1.5. 

o Начин на изпълнение - Подпорната стена ще се изпълнява по следната принципна 
технология: Изпълнението на конструкцията ще се извършва, съгласно технологичните 
изисквания посочени в проекта и съобразно изисквания на съответните нормативи и 
стандарти. Преди започване на строителството техническите изпълнители и 
строителните работници ще бъдат запознавани с изискванията на правилниците и 
разпоредбите при изпълнението на различните видове строително-монтажни работи. 
При пресичане на предвидените за изпълнение съоръжения с елементи на техническата 
линейна инфраструктура като силно токови, слабо токови, оптични и др. кабели и 
проводи, своевременно ще бъдат информирани собствениците или представители на 
експлоатационните дружества и строителството да продължава след съответните 
съгласувателни процедури, а когато е необходимо и в присъствието на представител на 
съответното експлоатационно дружество. След засипване и уплътняване на насипа ще се 
извършва възстановяване на нарушените терени. 

o Основни изисквания по време на строителството. 
• Основни етапи при изпълнение на предмета на поръчката: 

o Подетап 1: Земни работи - Изкоп с багер в стръмен участък за временен път, Насип от 
чакъл /с превоз/ за временен път, Изготвяне на кофражни рамки от правоъгълен 
стоманен профил по детайл, Изземане на земни маси за оформяне основата на 
конструкцията, Натоварване на разбит бетон и земна маса на транспорт-механизирано, 
Превоз на земна маса до депо до 5 км, Подравняване и уплътняване на основата за 
конструкцията с трамбовка на пластове 20 см, Направа на насип от трошено каменна 
фракция за възстановяване на откоса и запълване на ровина, Полагане на подложка от 
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трошено каменна фракция 16-32мм за подравянване и оформяне на основата за 
укрепващата конструкции. 

o  Подетап 2: Доставка на материалите за изграждане на армиран насип,в комбинация с 
подпорни стени от фабрични габиони - Доставка на армиращи модулни системи от 
хексагонална, двойно усукана телена мрежа,с вертикално габионно лице, Доставка на 
фабрични габиони от хексагонална, двойно усукана телена мрежа, сертифицирана по 
ETA - 08/0282, Фабричен габион, Фабричен Рено матрак, Пръстени за свързване Ф 3,0 
мм (1600 бр./кутия), Обтегачи Ф 3,9 - 1,0 m, Нетъкан иглонабит, геотекстил -  
200гр./кв.м., Дренажен геокомпозит с твърда сърцевина, Армираща високоякостно 
споена геомрежа, Дренажна тръба / отводнителна канавка, Общо количество на 
необходимия за запълване модулите камък: "Камък за оформяне на лицето на 
конструкцията, "Камък за запълване на елементите зад оформеното лице. Доставката на 
материалите ще се извършва поетапно съгласно приложения линеен календарен график, 
където позициите представляващи само доставки са представени като събитие (доставка) 
с времетраене нула дни. От представените в графичната част на линейния график 
доставки е видно, че те ще бъдат налични на обекта преди започването на изграждането 
(монтирането) на дадена конструкция. С тази поетапност във времето на пристигане на 
материали и съоръжения, ще се гарантира избягването на натрупването им на работната 
площадка. 

o Подетап 3: Монтаж на материалите за армираната подпорна конструкция - Полагане на 
геотекстилно платно, Полагане на дренажен геокомпозит, Полагане на дренажна 
система, Доставка и монтаж на тръба Ф600 за водосток, Полагане на високоякостна 
армираща геомрежа, Монтаж на материалите за укрепващата конструкция: Фабричен 
габион, Фабричен Рено матрак, Модулен елемент, Направа на обратен насип, в зоната на 
армиращите опашки и уплътняване на насипа с валяк; несортиран несвързан материал с 
мах. размер на зърното 75мм, Полагане на обратен насип и оформяне на откос над 
укрепване до ниво пътна конструкция, Доставка и полагане на асфалт, неплътен с 
дебелина 6 см, Доставка и полагане на асфалт, плътен с дебелина 4 см, Доставка и 
монтаж на предпазна еластична ограда. 

• Описание на организацията на движението по време на изпълнението на обекта. 
• Описание на видовете СМР и последователността на предвидените дейности: 

 
ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

№ 
по 
ред 

Наименование мярка К-во дни Брой 
работници 

Брой 
механизация 

описание 

1. Организация на 
Изпълнителя, 
мобилизация 
работници и 
доставяне на 
инвентар, 
инструменти, 
предвижване на 
механизация 

*** *** 2 дни 5 бр. 
работници 

*** Мобилизиране на 
работници, 
доставяне на 
необходимите 
инструменти и 
материали 
необходими за 
изпълнението. 

2. Изкоп с багер в 
стръмен участък за 
временен път 

м3 300 3 дни Операторит
е са 

включени в 
механизаци

ята 

Багер – 1 бр.; 
Булдозер-1 

бр.; Самосвал-
2 бр. 

Изкопа с багер 
стръмен участък 
ще се извърши с 
багер 

3. Насип от чакъл /с 
превоз/ за 
временен път 

м3 200 6 дни 10 бр.  
Работници 

Компресор-1 
бр. 

Ще се извършва от 
работници 

4. Изготвяне на 
кофражни рамки от 

бр. 5 7 дни 2 бр. 
Работници 

*** Ще се извършва от 
работници 
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правоъгълен 
стоманен профил 
по детайл 

4 Почистване на 
терена (премахване 
на разрушена бет. 
Стена) 

куб.м. 90,00 1 ден Операторит
е са 

включени в 
механизаци

ята 

Булдозер- 1 
бр. 

Почистването на 
терена ще се 
извърши 
механизирано с 
булдозер 

5. Извземане на 
земни маси за 
оформяне основата 
на конструкцията 

куб.м. 1 735,00 17 
дни 

Операторит
е са 

включени в 
механизаци

ята 

Багер - 1 бр.; 
Булдозер – 1 

бр. 

Ще стане с багер и 
булдозер. 

6. Натоварване на 
разбит бетон и 
земна маса на 
транспорт - 
механизирано 

куб.м. 1 825,00 16 
дни 

Операторит
е са 
включени в 
механизаци
ята 

Багер - 1 бр.; 
Булдозер – 1 

бр. 

Натоварването на 
бетон и земна маса 
ще се извърши с 
багер и булдозер 

6.1 Превоз на земна 
маса до депо до 5 
км 

куб.м. 1 825,00 16 
дни 

Операторит
е са 
включени в 
механизаци
ята 

Самосвали – 2 
бр. 

Превоза на земни 
маси  
ще се извърши със 
самосвал 

7. Подравняване и 
уплътняване на 
основата за 
конструкцията с 
трамбовка на 
пластове 20 см 

куб.м. 66,00 1 ден 1 бр. 
работник,  
Оператора 
е  включен 
в 
механизаци
ята 

Булдозер -1 
бр.; 

Компресор – 1 
бр. 

Уплътняването на 
основата ще се 
извършва от 
работник, с 
помощта на 
компресор и 
булдозер 

8. Направа на насип 
от трошено 
каменна фракция 
за възстановяване 
на откоса и 
запълване на 
ровина 

куб.м. 90,00 2 дни 2 бр. 
работници, 
Оператора 
е  включен 
в 
механизаци
ята 

Валяк 
статичен – 1 

бр. 

Насипът ще се 
извършва от 
работници и  валяк 
статичен  

9. Полагане на 
подложка от 
трошено каменна 
фракция 16-32мм 
за подравянване и 
оформяне на 
основата за 
укрепващата 
конструкция 

куб.м. 55,00 1 ден 2 бр. 
работници, 
Оператора 
е  включен 
в 
механизаци
ята   

Валяк 
статичен – 

1бр. 

Подложката ще 
бъде направена от 
работници и  валяк 
статичен 

10. Полагане на 
геотекстилно 
платно 

кв.м. 1 080 3 дни 5 бр. 
работници 

*** Полагането ще се 
извърши от 
строителни 
работници - ръчно 

11. Полагане на 
дренажен 
геокомпозит 

кв.м. 420 2 дни 5 бр. 
работници 

*** Полагането ще се 
извърши от 
строителни 
работници - ръчно 

12. Полагане на 
дренажна система 

м' 30 1 ден 2 бр. 
работници 

*** Полагането ще се 
извърши от 
строителни 
работници - ръчно 

13. Доставка и монтаж 
на тръба Ф600 за 

м' 20 2 дни 5 бр. 
работници,  

Автокран – 1 
бр. 

Доставките ще 
бъдат придружени 
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водосток Оператора 
е  включен 
в 
механизаци
ята   

със сертификати за 
качество и ще се 
спазват 
технологичните 
изисквания на 
производитела при 
монтаж. Монтажа 
ще се извършва от 
квалифициран 
персонал с 
дългогодишен 
опит в тази 
дейност. 
Разтоварването и 
полагането ще се 
извърши с 
помощта на 
автокран. 

13.1. Фабричен габион 2 
х 1 х 0.5 m 

бр. 20 12 
дни 

2 бр. 
работници 

*** Полагането на 
габионите ще се 
извърши от 
строителни 
работници  

14. Фабричен Рено 
матрак 6х2х0.3 m 

бр. 15 11 
дни  

5 бр. 
работници 

*** Полагането на 
габионите ще се 
извърши от 
строителни 
работници 

15. Фабричен габион 2 
х 1 х 1 m 

бр. 85 15 
дни 

12 бр. 
работници 

*** Полагането на 
габионите ще се 
извърши от 
строителни 
работници 

16. Модулен елемент 
4х2х1 (0.8) m 

бр. 80 56 
дни 

12  бр. 
работници 

*** Полагането на 
габионите ще се 
извърши от 
строителни 
работници 

17. Направа на 
обратен насип, в 
зоната на 
армиращите 
опашки и 
уплътняване на 
насипа с валяк; 
несортиран 
несвързан 
материал с мах. 
размер на зърното 
75мм  

куб.м. 1 000,00 8 дни Операторит
е са  
включени в 
механизаци
ята   

Булдозер – 1 
бр; 

Самосвал – 2 
бр.; 

Валяк 
пневматичен – 

1 бр. 

Обратния насип ще 
се извършва 
механизирано с 
булдозер и 
пневматичен валяк, 
а превоза ще  се 
извършва със  
самосвали 

18. Полагане на 
обратен насип и 
оформяне на откос 
над укрепване до 
ниво пътна 
конструкция 

куб.м. 630,00 5 дни 2 бр. 
работници; 
Операторит
е са  
включени в 
механизаци
ята    

Булдозер – 1 
бр.; 

Самосвал – 
2бр.; 

Компресор – 
1бр. 

Полагането на 
обратния насип ще 
се извършва ръчно 
от работници и 
механизирано с 
булдозер и 
компресор, а 
превоза ще  се 
извършва със  
самосвали. 
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• Технология на извършване на дейностите: 
o Общи данни. 
o Подход за изпълнение на обекта – За удостоверяването на технологичната 

последователност при изпълнение на всички видове СМР ще се съставят необходимите 
документи, включително изготвяне и подписване на актове образец №12 за установяване 

на всички видове СМР，подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати 
изискванията на проекта, като всеки последващ вид работа започва след приемането на 
преходната такава, както и изготвянето и подписването на всички необходими актове и 
протоколи по време на строителството, в съответствие с изискванията на Наредба 
№3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Едновременна 

19. Доставка и 
полагане на 
асфалт, неплътен с 
дебелина 6 см. 

т 9,00 1 ден 1 бр. 
работник; 
Операторит
е са  
включени в 
механизаци
ята     

Асфалторазсти
лач – 1 бр.; 

Валяк 
пневматичен – 

1 бр.; 
Валяк 

статичен – 1 
бр. 

Доставките ще 
бъдат придружени 
със сертификати за 
качество и ще се 
спазват 
технологичните 
изисквания на 
производителя при 
доставката. 
Разстилането ще се 
осъществи с 
валяци – 
пневматичен и 
статичен.   

20. Доставка и 
полагане на 
асфалт, плътен с 
дебелина 4 см.  

кв.м. 60,00 1 ден 1 бр. 
работник; 
Операторит
е са  
включени в 
механизаци
ята     

Асфалторазсти
лач – 1 бр.; 

Валяк 
статичен – 1 

бр. 
Валяк 

пневматичен – 
1 бр.; 

 

Доставките ще 
бъдат придружени 
със сертификати за 
качество и ще се 
спазват 
технологичните 
изисквания на 
производителя при 
доставката. 
Разстилането ще се 
осъществи с 
валяци – 
пневматичен и 
статичен.   

21. Доставка и монтаж 
на предпазна 
еластична ограда 

м 30,00 2 дни 3 бр. 
работници;  
Оператора 
е включен в 
механизаци
ята 

Автомобил 
лекотоварен – 

1 бр. 

Доставките ще 
бъдат придружени 
със сертификати за 
качество и ще се 
спазват 
технологичните 
изисквания на 
производителя при 
монтажа. 
Строителни 
работници ще 
извършат 
монтирането на 
оградата. 

22. Почистване и 
издаване на обекта 

*** *** 2 дни 5 бр. 
работници 

*** Почистването ще 
се извърши от 
строителни 
работници 
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работа от еднотипен характер, когато е възможно и технологията го позволява. Стриктно 
спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от 
непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания. 
Прилагане на фирмена политика за високо качество на изпълнение на CMР при участие на 
всички работници и служители. Спазване на правилата за опазване на околната среда, 
ритмично почистване на обекта изхвърляне на отпадъците на съответното депо, като 
опасните такива се съхраняват и предават по съответния ред. Спазване на правилника за 
противопожарна безопасност на обекта със съответното оборудване, обезопасяване и 
начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене при аварийни ситуации.     
Строителните и монтажни работи ще бъдат извършени в съответствие с изработените и 
утвърдени инвестиционни проекти. Материалите които предлагаме препокриват 
изискванията към техническите характеристики на строителните продукти на 
Възложителя и изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на 
които следва да отговарят.  Доставката на всички материали, необходими за изпълнение 
на строителните и монтажните работи ще бъде извършена от нас. В строежите ще бъдат 
вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските 
и/или европейските стандарти. В случай, че в Инвестиционния проект конкретен материал 
е обозначен с посочване на марка, производител или патент, предложените материали 
могат да бъдат заменени с еквивалентни или по-добри технически характеристики. В 
случай на замяна, предварително ще се съгласуват с Възложителя всички влагани в 
строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна 
в одобрения проект ще бъде съгласувана и приета от Възложителя. Всички материали,  
които ще бъдат вложени в строежите ще са придружени със съответните сертификати за 
произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща 
съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените 
изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания 
към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допуска 
влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от 
строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.     
Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, 
работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до 
строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като 
Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за 
получаване на правото за такъв достъп. Всички работи ще се изпълняват в съответствие с 
техническите спецификации, Договора за изпълнение и в последователност 
предварително одобрена и съгласувана от Възложителя и компетентните специалисти: 
технически ръководител на обекта, инженер, геодезист, координатор по БТ и контролъор 
по качеството. Обекта се огражда, маркира и сигнализира. Достъпът до него се ограничава 
само за работници предварително обучени и инструктирани за изпълнение на 
специфичните видове дейности. Всички видове работи се изпълняват след предварителен 
инструктаж и постоянно наблюдение от специалистите - Ръководител на обекта и др. 

• Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР: 
o Организационен план на строителната площадка. 
o Изисквания към основата. 
o Изисквания към изпълнението на обратния насип към укрепващата конструкция. 
o Организационен план за изпълнението на изкопните работи. 
o Организация и изпълнение на строителните работи. 

• Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, 
включително за местата със специфични рискове. 
o Изкопни работи. 
o Товаро-разтоварни работи. 
o Технически ръководител. 
o Списък на инсталациите машините и съоръженията, подлежащи на контрол. 

• Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове. 
• Мерки за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. 
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• Описание на предвижданите за влагане материали, както следва: 
 

№ по 
ред 

Продукт/материал 
по количествена 

сметка 

Предложение на 
участника с 
описание на 

спецификациите 

Производител/ 
Доставчик 

Приложени 
сертификати и/или 

декларации за 
съотвествие и/или др. 

1.  Трошено каменна 
фракция 

Едър добавъчен 
материал, фракция 
20/63 мм, 0/63 мм 

Производител/ 
Доставчик: 
"Русков" ООД, гр. 
Рудозем, ул. 
"П.Берон" № 3, 
ТМСИ на р. Арда, 
кв. "Възраждане", 
гр. Рудозем 

Декларация за 
експлоатационно 
показатели № 001 CPR 
17.10.2015 г. 
Сертификат за 
производствен контрол 
1950-CPD-092-
2/01.10.2010 г. БДС EN 
13242 

2.  Асфалт, неплътен с 
дебелина 6 см 

Асфалтова смес за 
долен пласт на 
покритието (АС 16 
биндер 50/70) 

Производител/Дос
тавчик: 
"Инжстрой" АД, 
гр. Пловдив, ул. 
"Кукленско шосе" 
№ 12 

Декларация за 
съответствие 
Сертификат за 
произвоствен контрол 
2117-CPD-184 

3.  Асфалт, плътен с 
дебелина 4 см 

Асфалтова смес за 
износвавщ пласт на 
покритието (АС 11,2 
Изн. А 50/70) 

Производител/Дос
тавчик: 
"Инжстрой" АД, 
гр. Пловдив, ул. 
"Кукленско шосе" 
№ 12 

Декларация за 
съответствие 
Сертификат за 
производствен контрол 
2117-CPD-184 

4.  Предпазна еластична 
ограда 

JPL1 (4.0) N2W4 – 
Ограничителни 
системи за пътни 
превозни стредстав 
със сеществени 
характеристики съгл. 
БДС EN 1317-2:2010, 
с форми, размери, 
допуски съгл. 
техническа 
спецификация на 
производителя, 
предназначена за 
пътното 
строителство 
"JUPITER SPO97 
N2W5" – 
Ограничителни 
системи за пътни 
превозни стредства 
със същестени 
характеристики съгл. 
БДС EN 1317-2:2010, 
форми, размери, 
допуски съгл. 

Производител/Дос
тавчик: "Пасс-Ко" 
ООД, гр. 
Пловдив, 
Околовръстен 
път, кв. Коматево 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели  
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техническа 
спецификация на 
производителя, 
предназначени за 
пътното 
строителство.   

5.  Доставка на 
армиращи модулни 
системи от 
хексагонална, двойно 
усукана телена 
мрежа,с вертикално 
габионно лице,   
сертифицирана по 
ETA - 13/0014: 
- антикорозионно 
покритие - Galmac 
поцинкована стомана 
(Zn-5%Al-MM), 
съгласно EN 10244 - 2 
CLASS A 
и PVC обвивка на 
телта, съгласно  EN 
10245-2; 
- растер на мрежата за 
модулни системи - 
тип 8x10 см,  Ф 2.7/3.7 
mm;          
- якост на опън 380 - 
550 N/mm2, съгласно  
EN 10223 - 3 

Габион произведен 
от плетена 
двойноусукана 
телена мрежа 
Габиони, матраци и 
елементи от мрежа 
(капаци, тел за 
връзване, спирани, С 
пръстени). 
Армиране на почви, 
изграждане на 
укрепващи ситеми за 
стабилизиране на 
терени, укреване на 
реки, ерозионен 
контрол, звукови 
бариери и архитекни 
цели 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД, гр. 
София 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 
CPR/GABDT/0528/2013
0701 

6.  Фабричен габион 
2/1/1 м 
 

Системи Terramesh, 
Система зелен  
Terramesh, Сисема 
Duna 90/90,  Сисема 
Duna 90/70,  Сисема 
Duna 90/60,  Сисема 
Duna 60/60,  Сисема 
Duna 80/80 
Изграждане на 
укрепващи ситеми за 
стабилизиране на 
терени (вертикални, 
стени с оформено 
наклонено лице, 
устои на мостове, 
разилчин по вид 
защитни насипи) с 
различно оформена 
лицева част, 
свързана с 
армиращите 
елементи и 
задържаща почвения 
насип. 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД, гр. 
София 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 
CPR/TMS/0884/2013070
1 
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Армиране на 
стръмни откоси чрез 
изграждане на 
гъфкави преградни 
системи 
Изграждане на 
насипи (диги) 

7.  Фабричен габион 
2/1/0,5 м 

Системи Terramesh, 
Система зелен  
Terramesh, Сисема 
Duna 90/90,  Сисема 
Duna 90/70,  Сисема 
Duna 90/60,  Сисема 
Duna 60/60,  Сисема 
Duna 80/80 
Изграждане на 
укрепващи ситеми за 
стабилизиране на 
терени (вертикални, 
стени с оформено 
наклонено лице, 
устои на мостове, 
разилчин по вид 
защитни насипи) с 
различно оформена 
лицева част, 
свързана с 
армиращите 
елементи и 
задържаща почвения 
насип. 
Армиране на 
стръмни откоси чрез 
изграждане на 
гъфкави преградни 
системи 
Изграждане на 
насипи (диги) 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 
CPR/TMS/0884/2013070
1 

8.  Доставка на фабрични 
габиони от 
хексагонална, двойно 
усукана телена мрежа, 
сертифицирана по 
ETA - 08/0282: 
- антикорозионно 
покритие - Galmac 
поцинкована стомана 
(Zn-5%Al-MM), 
съгласно EN 10244 - 2 
(Табл.2, клас A)  
и PVC обвивка на 
телта, съгласно EN 
10245-1; 
- растер на мрежата за 
фабрични габиони - 

Габион произведен 
от плетена 
двойноусукана 
телена мрежа 
Габиони, матраци и 
елементи от мрежа 
(капаци, тел за 
връзване, спирани, С 
пръстени). 
Армиране на почви, 
изграждане на 
укрепващи ситеми за 
стабилизиране на 
терени, укреване на 
реки, ерозионен 
контрол, звукови 
бариери и архитекни 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД, гр. 
София 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 
CPR/GABDT/0528/2013
0701 
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тип 8x10 см,  Ф 2.7/3.7 
mm, съгласно  EN 
10223 - 3:2013  
- якост на опън 350 - 
550 N/mm2, съгласно  
EN 10223 - 3:2013 

цели 

9. Фабричен Рено 
матрак 6/2/0,3 м 

Габион произведен 
от плетена 
двойноусукана 
телена мрежа 
Габиони, матраци и 
елементи от мрежа 
(капаци, тел за 
връзване, спирани, С 
пръстени). 
Армиране на почви, 
изграждане на 
укрепващи ситеми за 
стабилизиране на 
терени, укреване на 
реки, ерозионен 
контрол, звукови 
бариери и архитекни 
цели 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД, гр. 
София 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 
CPR/GABDT/0528/2013
0701 

10. Доставка на 
армиращи модулни 
системи от 
хексагонална, двойно 
усукана телена мрежа, 
с вертикално 
габионно лице,        
сертифицирана по 
ETA - 13/0014: 
- антикорозионно 
покритие - Galmac 
поцинкована стомана 
(Zn-5%Al-MM), 
съгласно EN 10244 - 2 
CLASS A и PVC 
обвивка на телта, 
съгласно  EN 10245-2; 
- растер на мрежата за 
модулни системи - 
тип 8x10 см,  Ф 2.7/3.7 
mm;    
- якост на опън 380 - 
550 N/mm2, съгласно  
EN 10223 - 3 

Габион произведен 
от плетена 
двойноусукана 
телена мрежа 
Габиони, матраци и 
елементи от мрежа 
(капаци, тел за 
връзване, спирани, С 
пръстени). 
Армиране на почви, 
изграждане на 
укрепващи ситеми за 
стабилизиране на 
терени, укреване на 
реки, ерозионен 
контрол, звукови 
бариери и архитекни 
цели 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД, гр. 
София 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 
CPR/GABDT/0528/2013
0701 

11. Пръстени за свързване 
Ф 3,0 мм  

Габион произведен 
от плетена 
двойноусукана 
телена мрежа 
Габиони, матраци и 
елементи от мрежа 
(капаци, тел за 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД, гр. 
София 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 
CPR/GABDT/0528/2013
0701 
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връзване, спирани, С 
пръстени). 
Армиране на почви, 
изграждане на 
укрепващи ситеми за 
стабилизиране на 
терени, укреване на 
реки, ерозионен 
контрол, звукови 
бариери и архитекни 
цели 

12. Обтегачи Ф 3,9 - 1,0 m Габион произведен 
от плетена 
двойноусукана 
телена мрежа 
Габиони, матраци и 
елементи от мрежа 
(капаци, тел за 
връзване, спирани, С 
пръстени). 
Армиране на почви, 
изграждане на 
укрепващи ситеми за 
стабилизиране на 
терени, укреване на 
реки, ерозионен 
контрол, звукови 
бариери и архитекни 
цели 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД, гр. 
София 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 
CPR/GABDT/0528/2013
0701 

13. Нетъкан иглонабит, 
геотекстил -  
200гр./кв.м 

Нетъкан иглонабит 
полипропиленов 
геотекстил 

Производител: 
Магико, гр. 
Ксанти, Гърция; 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД, гр. 
София 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели 0338-CPR-
0689/S18 

14. Дренажен 
геокомпозит с твърда 
сърцевина 

Геокомпозит с 
твърда сърцевина 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД, гр. 
София 

Декларация за 
експлоатационни 
характеристики № 
MACDRAIN № 1041-
001DOP-0799-20140512 

15. Армираща 
високоякостна споена 
геомрежа       
- състояща се от 
споени помежду си 
ленти, със сърцевина 
от полиестерни влакна 
защитени с устойчива 
полиетиленова 
обвивка; UV защитена 
и небиоразградима; -
минимална проектна 
якост на опън 40kN 
(при 100 год 

Габион произведен 
от плетена 
двойноусукана 
телена мрежа 
Габиони, матраци и 
елементи от мрежа 
(капаци, тел за 
връзване, спирани, С 
пръстени). 
Армиране на почви, 
изграждане на 
укрепващи ситеми за 
стабилизиране на 
терени, укреване на 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД, гр. 
София 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 
CPR/GABDT/0528/2013
0701 
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експлоатационен 
период) 

реки, ерозионен 
контрол, звукови 
бариери и архитекни 
цели 

16. Дренажна 
тръба/отводнителна 
канавка ф 110 PVC 
гофрирана 

PE-HD-гофрирани 
тръби (дренажни) с 
търговска марка 
KONTI 
HIDROPLAST,предн
азначени за 
изграждане на 
извънсградни мрежи 
за канализация 
(дренаж), с клас SN 4 
и SN8 и размери: DN 
110 DN 1000 мм 

Производител: 
KONTI 
HIDROPLAST, 
Македония 
Доставчик: 
"Юроком 2000" 
ООД, гр. София, 
ул. "Никола 
Габровски" №1 

Декларация за 
съответствие 

17. Камък за оформяне на 
лицето на 
конструкцията 
(габиони)(фракция 
150 - 230 мм, ± 5%) 

Ломен камък за 
зидария 

Производител/Дос
тавчик: "Орлица-
6" ООД, гр. 
Смолян 

Декларация за 
съответствие 

18. Камък за запълване на 
елементите зад 
оформеното лице 
(габиони)(фракция 
100 - 150 мм, ± 5%) 

Ломен камък за 
зидария 

Производител/Дос
тавчик: "Орлица-
6" ООД, гр. 
Смолян 

Декларация за 
съответствие 

19. Модулен елемент Системи Terramesh, 
Система зелен  
Terramesh, Сисема 
Duna 90/90,  Сисема 
Duna 90/70,  Сисема 
Duna 90/60,  Сисема 
Duna 60/60,  Сисема 
Duna 80/80 
Изграждане на 
укрепващи ситеми за 
стабилизиране на 
терени (вертикални, 
стени с оформено 
наклонено лице, 
устои на мостове, 
разилчин по вид 
защитни насипи) с 
различно оформена 
лицева част, 
свързана с 
армиращите 
елементи и 
задържаща почвения 
насип. 
Армиране на 
стръмни откоси чрез 
изграждане на 
гъфкави преградни 
системи 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 
CPR/TMS/0884/2013070
1 
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• Техническа обезпеченост, в това число механизацията, която ще се използва при различните 

дейности - За да постигнем ниво на изпълнение на строителството надхвърлящо критериите 

Изграждане на 
насипи (диги) 

20. Фабричен габион Системи Terramesh, 
Система зелен  
Terramesh, Сисема 
Duna 90/90,  Сисема 
Duna 90/70,  Сисема 
Duna 90/60,  Сисема 
Duna 60/60,  Сисема 
Duna 80/80 
Изграждане на 
укрепващи ситеми за 
стабилизиране на 
терени (вертикални, 
стени с оформено 
наклонено лице, 
устои на мостове, 
разилчин по вид 
защитни насипи) с 
различно оформена 
лицева част, 
свързана с 
армиращите 
елементи и 
задържаща почвения 
насип. 
Армиране на 
стръмни откоси чрез 
изграждане на 
гъфкави преградни 
системи 
Изграждане на 
насипи (диги) 

Производител: 
Макафери, 
Словакия 
Доставчик: "Ви 
Джи Еф" ООД 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 
CPR/TMS/0884/2013070
1 

21. Тръба Ф600 за 
водосток 

Тръби от армиран 
бетон тип ТМ-У 
600х2500х100 БДС  
EN 1916:2003/ 
NА:2013 
За транспортиране 
на отпадъчни води в 
тръбопроводи, 
обикновено вкопани 

Производител/ 
Доставчик: СБКИ 
АД, гр.Пловдив, 
бул. " Ал. 
Стамболийски" 9а 

Декларация за 
експлоатационни 
показатели № 0440 
2015-10-29 

22. Чакъл Едър добавъчен 
материал, фракция 
20/63 мм, 0/63 мм 

Производител/ 
Доставчик: 
"Русков" ООД, гр. 
Рудозем, ул. 
"П.Берон" № 3, 
ТМСИ на р. Арда, 
кв. "Възраждане", 
гр. Рудозем 

Декларация за 
експлоатационно 
показатели № 001 CPR 
17.10.2015 г. 
Сертификат за 
производствен контрол 
1950-CPD-092-
2/01.10.2010 г. БДС EN 
13242 
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за качество поставени от Възложителя ще използваме оборудване за изпълнение от най-ново 
поколение: Механизация – разполагаме със земекопни машини багери еднокофов обем на 
кофата: 0,9м3 и 0,2м3, комбиниран багер/челен товарач снабден със чук, валяк за 
уплътняване на земни маси, транспортни единици камиони самосвали. Всички машини са 
ново поколение строителна техника гарантираща висока производителност и същевременно 
покриваща стандартите за вредни емисии и околна среда. Инвентар, инструменти - фирмата 
разполага с необходимия инвентар и инструменти съгласно предмета на поръчката:            
Цялото оборудване ще е в съотвествие с характера на предмета на поръчката. Необходимата 
техника е определена на базата на вида на строителните работи, технологията им на 
изпълнение и условията за работа на обекта. Не на последно място е и неговото географско 
разположение. Предвидената от нас строителна механизация и автотранспорт за изпълнение 
на работите е от най-ново поколение и използва технологии гарантиращи  с необходимите 
бройки, капацитет и мощност за постигане на темповете на напредък заложени в графика.       
В близост до обекта се намира Автобаза с гаражи на фирма „Красин“ ООД с адрес: 
ул.“Тракия“ №3, гр.Смолян, включваща следните обекти: поземлен имот с идентификатор 
№67653.923.515 по кадастриалната карта на гр. Смолян с площ от 7695 кв.м., с построените в 
имота сгради: Триетажна масивна сграда с идентификатор №67653.923.515.1 и площ от 211 
кв.м., едноетажна масивна сграда с идентификатор №67653.923.515.2. и площ от 514 кв.м., 
двуетажна масивна сграда с идентификатор №67653.923.515.3 и площ от 89 кв.м.,едноетажна 
масивна сграда с идентификатор №67653.923.515.4 и площ от 20 кв.м., едноетажна масивна 
сграда с идентификатор №67653.923.515.6 и площ от 30 кв.м., едноетажна масивна сграда с 
идентификатор №67653.923.515.7 и площ от 12 кв.м., едноетажна масивна сграда с 
идентификатор №67653.923.515.8 и площ от 45 кв.м., едноетажна масивна сграда с 
идентификатор №67653.923.515.9 и площ от 45 кв.м., представляващи Автогараж с 
механична работилница, с надстройки над гаража, включваща апартамент А, Б и В, котелно, 
КПП  и площадка за измиване на автомобили. Разположението на автогаража на фирмата 
благоприятства бързия достъп на автомобилите до обекта, като в същото време се избягва 
необходимостта от допълнителни разходи, които могат да се отразят върху крайната цена 
при осъществяването на дейността по изпълнението на обекта. Обезпечеността на фирмата 
със специализирани машини и съоръжения, предразполагат към надеждно,сигурно и 
качествено изпълнение на дейностите по изпълнението на обекта. Непосредствено до 
автобазата се разполага и складовата база на „Красин“ ООД намираща се на ул. Тракия, 
местност Трандевица, гр.Смолян, включваща следните обекти: Производствена сграда, 
обособена като самостоятелна сграда, включваща Обект с идентификатор №67653.923.53.1.1, 
представляващ първо ниво със застроена площ 263.22 кв.м. и Обект с идентификатор 
№67653.923.53.1.2, представляващ второ ниво със застроена площ 279.78 кв.м., построена в 
поземлен имот с кадастриален номер 67653.923.53 по кадастриалната карта на гр.Смолян, 
община Смолян, област Смолян с трайно предназначение - Урбанизирана територия с начин 
на трайно ползване - За складова база,с площ от 314 кв.м. Складовата база на фирмата е 
разположена на по-малко от 5,5 км от ул. Хан Аспарух, гр. Смолян.  Благоприятното 
разположение на складовата база позволява бърз и удобен достъп и незабавно реагиране в 
случай на извънредни ситуации при извършване на строителни и монтажни работи на обект: 
„Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Възстановяване на подпорна стена 
и водосток на ул. Хан Аспарух до Гамакабел в гр. Смолян“. На разположение на фирмата в 
складова база са: Ел.генератори, трамбовки, виброрейки, компресори, ударно-пробивни 
машини, апарати за електродъгово заваряване, фугорези, ъглошлайфове и др.; Техника за 
заготовка на арматура, подпорно тръбно и модулно алуминиево скеле, мазилкополагаща и 
торкретираща техника; Оптични нивелири, тирфори, тресчотки, патенти, макари и 
полиспасти, друг специализиран инвентар и текелаж за изграждане на въздушни и кабелни 
линии; Съоръжения за работа по височинен способ (алпийски инвентар - въжета, 
карабинери, самохвати, протриващи устройства). 
o Контрол на строителната механизация и на товароподемните съоръжения - Строителната 

ни механизация и транспортните средства се намират в Производствено техническата ни 
база, където за изправността им се грижат компетентни специалисти. На базата има 
изграден сервиз за леки аварийни ремонти, автомивка и др. Плановите ремонти се 
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извършват в специализираните сервизи за съответната техника (сервиз на „Киров", 
„Евромаркет", „Балканстар”, Договор за абонаментна поддръжка на повдигателни 
съоръжения с фирма „Дестинация България“  ЕООД и много други). Използва се само 
доказано технически изправна механизация и оборудване. Изпълнителят изисква от 
доставчиците на продукти/услуги използването от тях на само доказано технически 
изправна строителна механизация. Строителната механизация, използвана на обекта, се 
придружава с необходимите удостоверения за изправност и сервизно обслужване. Всяка 
машина на обекта се оборудва с аптечка с необходимите годни медикаменти. 
Отговорникът по безопасността и охрана на труда за обекта отговаря за машинистите и 
за използваната строителна механизация. Отговорникът по безопасността по охрана на 
труда за обекта отговаря съгласно заповед за безопасноста при работата на 
автокрановете, виличните повдигачи и другите товаро - подемни съоръжения на обекта. 
Отговаря за разполагането им на местата, показани в ситуационните планове от проекта 
„План по безопасност и здраве" (ПБЗ). Проверява: за актуалност документите за 
правоспособност на автокранистите. Работниците, който обслужват и управляват 
машините са с необходимата правоспособност и са обучени. Познават и притежават 
копие от инструкциите, съдържащи изискванията за безопасна експлоатация на 
машината, указанията на сигналната система, правилата за управление на машината, 
изискванията за допустимото натоварване и скорост на машината, ползването на които 
обуславя безопасната работа. 

o Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (план за действия по 
заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с 
ограничен или отнет достъп) - За бързо отстраняване на възникнали инциденти със 
строителна механизация, които възпрепятстват нормалното продължаване на 
строителния процес ще бъдат взети следните мерки за: Ще се следи за изправността на 
използваната механизация; Ще се създаде обектов сервиз за механизация, локализиран в 
базата на обекта. Това ще спести необходимото време за реакция и транспорт на 
машината до сервиза на изпълнителя в гр. Смолян; Сервизната база ще разполага с 
мобилен сервизен екип, който ще отстранява на място проблемите, които позволяват 
това; На сервизната база в близост до обекта ще се позиционира влекач с тежкотоварно 
ремарке, които при необходимост ще транспортира авариралата машина до сервиза; Ще 
се създаде такава организация и разпределение на механизацията, че основни дейности 
никога да не прекъсват поради ремонт. За целта ще се осигурят резервни машини. 
Периодично ще се подменя и поддържа механизация и оборудване на безопасния и 
оперативен стандарт, за да се минимизират рисковете от инциденти в строителството. 
Предвижда се, за да бъдат избегнати инциденти в строителството, причинени от 
неизправна строителна механизация и автотранспорт или ръчен механизиран 
инструмент, да бъдат взети необходимите мерки за безопасност на работниците, в това 
число: Всеки работник от предприятието, забелязал опасност, застрашаваща хората и 
съоръженията е задължен наред с вземането на мерки за отстраняването й незабавно да 
уведоми техническото ръководство. Строителни машини и автотранспорт ще бъдат 
управлявани само от лица с необходимите професионални умения и документ за 
правоспособност. 

o Техника за безопасност при работа с машини и съоръжения - Преди започване на работа 
да се проверява техническата изправност на строителните машини. Не се позволява да се 
оставя без контрол строителна машина с работещ двигател. При работа на строителна 
машина технологичните разстояния и инструкции да се спазват. Забранява се 
извършването на преглед, регулировки и смазване по време на движение и работа. При 
ремонт, смазване и регулировка на двигателя, същият трябва да бъде спрян. Забранява се 
оглеждаме и отстраняване на неизправности с влизане под машината, когато двигателят 
работи. При едновременна работа на строителни машини работещи един след друг, 
машинистите или операторите на машини са длъжни да спазват необходимата 
дистанция. 

o Техника на безопасност при работа със самосвали - Да се започне работа след като се 
установи техническата изправност на самосвала, като особено внимание се обърне на 
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спирачки и светлинни сигнали. Движението на самосвалите установените за целта 
пътища, със съобразена за дадения участък от пътя скорост следва да се маркира с 
необходимите пътни знаци. При движение самосвалите да се движат без изпреварване. 
При слаба видимост, хлъзгав път и стръмен терен скоростта на пълните и празните 
автосамосвали се съобразява с пътната обстановка. При натоварване на самосвала да се 
съблюдават следните правила: При липса на защитна козирка на кабината, водачът 
трябва да излезе от кабината. Натовареният автосамосвал потегля от товарната площадка 
само след сигнал на машиниста; При случай на движение на самосвала на заден ход се 
подават многократно звукови сигнали. Шофьорите са длъжни да спазват установения 
„Правилник за движение на МПС по всички пътища". Организацията на строителната 
площадка ще следва логиката и последователността на инвестиционния проект и ще 
спазва следното: Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна 
представа за провеждането на строителния процес на площадката от деня на съставянето 
на протокол образец №2а до деня на съставянето на констативен акт образец №15. При 
променя на проекта на строежа възложителят е длъжен да бъдат съгласувани по 
съответния ред без да нарушават изискванията ЗБУТ. Тази пълна представа е 
необходима и е насочена към възможно най- подробно изясняване на необходимите 
мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ). В договора ще се 
записва или дописва изрична клауза за изпълнение на нареждания, издавани от КБЗ със 
задачите му по контрола за ЗБУТ. Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията 
по ЗБУТ. Изпълнението на мероприята по ЗБУТ разделяме условно на етапи, без това 
разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки и др. 
подобни мероприятия.  

o Инструкции за безопасна работа - За изпълнение на всеки вид работа, свързан с 
опасностите, установени с оценката на риска, техническия ръководител ще изисква от 
изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция 
ще се поставя на видно място. Инструкциите ще се актуализират при всяка промяна и ще 
съдържат датите, на които са променени и утвърдени. Съдържанието на инструкциите по 
безопасност и здраве е указано в чл. 19(1) от Наредба №2. 

o Мерки за осигуряване качеството на материалите - Доставчиците се оценяват и 
предлагат за избор съобразно тяхната способност да задоволят изискванията на 
Възложителя, на нормативната база и на организацията, включително и изискванията за 
качество, безопасност и екологичност. При оценката на доставчиците по отношение 
задоволяването на изискванията се отчитат като основни критерии: нормативните и 
залегналите изисквания в техническите спесификации. От съществено значение са и 
възможността за доставка на необходимите количества в определения срок; условията на 
транспорт и цената. Първоначално се доставят: мостри на продукти по стандарта на 
производителя; листи и каталози на технически спецификации; сертификати за качество 
(декларации за съответствие, а при нормативно изискване - изпитвателни протоколи; 
свидетелства); резултати от направена инспекция на продукта или на базата на 
производителя, по искане на Възложителя и други. Изпълнява се пробен участък и се 
прави оценка на постигнатия резултат. Въз основа на оценката се продължава доставката 
на избрания материал или се търси друг, който да удовлетвори изискванията към 
крайния продукт. Закупуване на продукта. Оформяне на заявка/ договор за закупуване. 
За закупуване на основните продукти, необходими за строителството на обекта, се 
съставят договори или поръчки. Всички произвеждани в базите им продукти и други 
доставки, които се закупуват директно от търговските складови бази се доставят по 
подадена от обекта заявка. Заявката за закупуване (доставка) на традиционните продукти 
се подготвя и подава от техническия ръководител на обекта. Спазват се изискванията на 
в Организацията и работна инструкция. В инструкцията са дадени: реда на подаване на 
заявката до определен час, образец на заявката, указания за нейното попълване, 
съгласуването с ръководителя на проекта и специалиста ПТО на обекта. В случаите, 
когато липсва на обекта факс, интернет връзка, заявките се диктуват по телефона. 
Поради естеството на договора по важни указания за попълване на заявката са: попълват 
се отделните колони, съгласно изискванията на всяка от тях; в колона "забележка" се 
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описват евентуални изисквания за продукта, свързани с проекта, договора с 
Възложителя, нормативните актове и други: Заявки се подават ежедневно за изпълнение 
през следващите дни. За всички по характерни продукти, необходими за влагане на 
обекта, специалист ПТО на обекта подготвя проекто договор за доставка при изяснени 
всички изисквания. Трябва да бъдат включени изисквания за възможна проверка преглед 
и изпитване на продукта, проверка на производството му, в складовата база на 
доставчика и т. н. от представители на организацията, възложителя или други 
оторизирани лица. 

o Управление на несъответстващ продукт - Организацията изважда за своя сметка и 
отстранява всички материали и работи, които са били монтирани или донесени на обекта 
от нея или от одобрен доставчик и не са от полза за целите на проекта или не са в 
съответствие със спецификациите или разпоредбите на договора или на нормативните 
изисквания. Организацията за своя сметка изпълнява повторно работите, подменя 
материалите и ремонтира всякакви дефекти или пропуски, в рамките на приемен срок, 
който да не надвишава договорения срок за приключване на работите, съобразно 
определеното в план-графика време за изпълнение на работите. При установяване на 
несъответстващ продукт е нарушено някое или повече изисквания за: осигуряване 
съответствие с изискванията за качество; осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд или неблагоприятно въздействие върху околната среда на обекта. 

o Несъответствия, коригиращи и превантивни действия - Ръководителят на проекта или 
съответния отговорник попълва за служебно ползване форма на несъответствие като 
отговорно лице за отстраняване на несъответствието е техническия ръководител, 
предписанието е под ръководството на изпълнителния директор, отговарящ по 
техническите въпроси за обекта и контрол върху изпълнението се упражнява от 
съответния отговорник. При установяване на обекта или на складовата база, че 
доставеният продукт не отговаря на изискванията се пристъпва към коригиращи и 
превантивни действия. При входящия контрол на складовата база се спазва 
документооборота. Когато продуктите се доставят директно на обекта, входящ контрол 
се извършва от техническия ръководител, отговарящ за дадената доставка. Лицето, 
извършващо входящ контрол, спира от употреба продукта; маркира го; попълва 
информация за него в Дневник за входящ контрол като несъответстващ продукт и 
уведомява представителя на Изпълнителя и изпълнителния директор, отговарящ по 
техническите въпроси за обекта. В този дневник след проверка представителя на 
Изпълнителя и/или изпълнителният директор дават мнение как да се постъпи с 
несъответстващия продукт. Предложенията за решенията са: без изменение; с 
изменения; с променено предназначение и рекламиране на доставката. В случаите, 
когато предложенията за решенията са: без изменение; с изменение; с променено 
предназначение с намерение за влагането им на обекта, представителя на Изпълнителя и 
специалиста ПТО отправят писмено запитване до представителя на Възложителя за 
одобрение за влагане по новото предназначение. В случаите, когато несъответствието на 
продукта е установено по време или след влагането иа обекта, възможни решения са: без 
корекции; с предписание за корекции и премахване (разрушаване). В този случаи, когато 
са вложени на обекта след установяване на всички места на влагането и събиране на 
достатъчна по обем допълнителна техническа документация за вложения 
несъответстващ продукт, представителят на Изпълнителя и специалистът ПТО отправят 
писмемо запитване до Инженера и представителите на Възложителя за одобрение на 
някоя от формите на влагането или разпореждане за премахване. В случаите, когато при 
входящ контрол лицето, извършващо проверката, установя, че даден продукт при 
допълнителната проверка за съответствие по някаква причина не може да бъде проверен 
документално изцяло (например за момента липсва някакъв сертификат от одобрения 
доставчик, който е бил редовен при други партиди), то уведомява техническия 
ръководител за разпореждане. По неотложна производствена необходимост 
представителя на Изпълнителя може да се разпореди да се влага продукта. Лицето, 
извършващо проверката освобождава за влагане продукта, записва го в дневника, че е 
„не проверен“ и записва мястото на влагане на обекта. След отстраняване на 
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несъответствието (например: окомплектоване на документите) се записва, че продукта 
„отговаря“ и се снема от по- нататъшен запис на мястото на влагане. Ако това не стане се 
постъпва като в случаите, когато несъответствието на продукта е установено по време 
или след влагането на обекта и възможните решения са: без корекции; с предписание за 
корекции и изземване на останалото количество и премахване (разрушаване) на 
вложеното. Коригиращите действия се предприемат за да се отстранят причините за 
несъответствията и възможността от повторното им проявяване. Превантивните 
действия се предприемат, за да се отстранят причините за потенциални несъотвествия с 
цел да се предоврати появата им. Превантивните действия се избират да предхождат 
резултатите от потенциалните проблеми. Всички причини за възникване на 
несъотвествия, попълнените форми с предписания в тях и закриването им се обобщават 
и внасят за разглеждане при провежданото годишното съвещание за преглед на 
ръководството.Също се разглеждат на заседания. 

o Идентификация и проследимост - Идентифицирането на продукта става със записването 
му в документите, свързани с доставянето му (експедиционна бележка, искане и други) и 
заприходяването му на обекта счетоводно като се използват: единен регистър на 
продуктите; единен регистър на обектите и уникален печат на обекта. Всички 
строителни документи се създават с използването на точното наименование на обекта. За 
отделните продукти и партиди, включително свързаните с тях производствени детайли, 
се създават и съхраняват записи за съответствието с изискванията. Изисква се записите 
да са четливо написани, лесно разпознаваеми и достъпни. Осигурява се 
идентифицирането,съхранението,достъпността,защитата,актуализацията,продължително
стта на съхранение и унищожаване на записите. Проследимостта за дейността се 
осъществява от документирането й в съответни протоколи, актове и други документи 
съобразно изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. Потвърждава се всеки процес в строителството, 
чийто изходни елементи не могат да бъдат проверени чрез проследващо наблюдение или 
измерване. Отнася се за всички процеси, при които недостатъците се проявяват, след 
като продукта се вложи на обекта, включително през гаранционния период и през време 
на експлоатацията на сградата. Водят се записи. Изготвят се всички необходими актове и 
протоколи, съгласно изискванията на нормативните документи. В тяхното потвърждение 
за процесите, се показва способността им за постигане  на планираните резултати. 
Анализирането на процесите включва определянето на: критериите за преглед и 
подобряване на процесите; техническите средства и квалификацията на персонала; 
използваните специфични методи и процедури; необходимите записи; последвалото 
повторно потвърждение. Идентификацията и проследимостта на строителните 
документи за обекта се осъществява от: специалиста ПТО на обекта; техническия 
ръководител и всички, които създават записи, свързани с обекта. 

o Предпазване на продукта - Действията с продукта в складовите бази и на обекта са 
съобразени със следните изисквания: манипулирането на продуктите се извършва с 
подходящи подемни и транспортни машини при точно спазване на предвидените места 
за отделните материали; продуктите трябва да бъдат предпазвани от увреждане; 
складовите площи трябва да бъдат оразмерени така, че между складираните продукти да 
има достатъчно място за манипулирането им без увреждане; складирането на 
материалите и/или продуктите на строителната площадка или в склада се извършва, като 
се спазват изискванията на стандартите; отрасловите норми за всеки вид материал или 
изделие и в съответствие с Плана по безопасност и здраве. Складираните на открито 
продукти трябва да бъдат защитени по подходящ начин от допълнителни увреждания, 
причинени от атмосферни влияния; продукти, за които няма специални изисквания за 
съхранение, се складират при строго спазване на посочените от производителя 
инструкции. При манипулиране, съхранение, опаковане и експедиция на продукта се 
спазват изискванията на производителя и се оставят нужните разстояния между тях за 
безопасна и нормална работа с тях. Организацията носи отговорност за придобиването, 
надзора на производството, сертификацията, лицензирането, транспорта, внасянето, 
получаването, разтоварването и безопасното съхраняване на цялата механизация и 
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материали и други неща, изисквани за приключване на работите. Завършен участък също 
представлява готов продукт. Предпазването му от въздействие на протичащи в съседство 
строителни процеси е превантивна мярка за осигуряване на качеството. 

o Процедура по тестване - Управлението на техническите средства за контрол и измерване 
на обекта се отнася за използваните геодезическн инструменти (нивелир, теодолит и 
тотална станция). Отговорно лице за периодичен контрол и проверка на геодезическите 
инструменти е геодезиста на организацията. За направените проверки, включително от 
оторизирани фирми, води Дневник за управление на техническите средства. На обекта 
техническият ръководител при работа с нивелир, извършва проверка за изправността му 
преди започване на измерванията. Ползват се писани правила за проверка и поправка на 
инструмента, предоставени от производителя на инструмента. При ползване на 
проверените геодезически инструменти да не се допуска падане, причиняващо повреди. 
Ако има падане, техническият ръководител го маркира с табелка “Не се използва", след 
което се прави протокол за повреда и се изпраща на базата, където с помощта на 
геодезиста се вземат мерки за ремонт и/или проверка, преди да бъде използван отново. 
Съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съотвествието на строителните продукти се изпълняват необходимите 
тествания. 

o Документация и комуникация - Проектна документация и спецификации, Документация 
на системата за управление на качеството - Наръчник, процедури, инструкции, форми, 
Стандарти БДС и EN, Декларации за съответствие и сертификати, Строителни 
документи - заповедна книга,актове,протоколи,  Протоколи от проведено съгласуване 
при избор на материали, Входящо-изходяща документация- писма. 

o Одити - За да се провери до каква степен дейностите, свързани с контрол по време на 
строителството и резултатите от тях съответстват на предвидените (планираните) и за да 
се определи ефикасността на работата. 

• Ресурсна обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за изпълнението на 
обекта, включително описание на разпределението на задачите и отговорностите: 
o Работна ръка - На базата на разработения план – график са определени 

продължителността на строителните процеси и бройките на заетите в тях работници. 
Също така от точното определяне на вида на работите и технологията на тяхното 
изпълнение се определя и тяхната квалификация. Въз основа на тях е разработена  
Диаграма на работната ръка, която е приложена в нашата документация. От нея е видно 
какво е разпределението на работниците по месеци и с какъв брой работници трябва да 
се разполага във всеки един момент. Разпределението им по специалности показваме в 
приложение към Техническо предложение в „Диаграма за разпределение на работната 
ръка". За нуждите на изпълнението разполагаме с подходящи, квалифицирани 
специалисти, притежаващи съответната професионална квалификация и специфичния 
опит за изпълнение  на такъв вид строителство, видно от приложената документация. 
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. Предвиждаме на обекта да се работи 
със сравнително оптимален състав, както следва: Технически и ръководен състав:  
Главен ръководител на обекта – Строителен инженер - 1 бр., Технически ръководител на 
обекта – Строителен техник – 1 бр., Геодезист – 1 бр., Координатор по здравословни и 
безопасни условия на труд – 1 бр., Специалист по контрола на качеството – 1 бр. 
Изпълнителски състав: Общо 14 строителни работници. Екипът ще изпълни следните 
задачи: Установяване на връзки с Възложителя и Строителния надзор; Подготовка на 
цялата договорна документация; Изготвяне Програма за опазване на околната среда; 
Подготовка на План за безопасност и здраве; Подготовка, получаване и представяне на 
Банкови Гаранции за изпълнение на договора за обществена поръчка; Подготовка и 
издаване на Застраховка съгласно договора, Планиране и мобилизация; Организиране на 
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ресурсите за изпълнение на работите; Актуализиране и конкретизиране на Графика за 
изпълнение на СМР и доставки на материали, осъществяване на контрол при изпълнение 
на строителните дейности, напредъка им, разделяне на междинни фази и 
последователност при съобразяването с критичните дати за приключване. 
Идентифициране и коригиране на отклонения в графиците за изпълнение на работите и 
доставки на материали и оборудване, Планиране на демобилизацията на края на обекта. 
Работното време на обекта ще бъде от 08.00 часа до 17.00 часа при непрекъсната работна 
седмица и осигурена почивка на персонала съгласно Кодекса на труда /седемдневна 
работна седмица при петдневен режим на работа на персонала/. 

o Отговорности и разпределение на задачи на ръководството - Управленска отговорност 
(отговорно управление, декларация за управление на качеството, отговорности и 
пълномощия, организационна диаграма и др.). Планът по качеството ще идентифицира 
лицата в организацията, които във всеки конкретен случай имат отговорността: Да 
осигурят, че дейностите изисквани от системата за управление на качеството при 
изпълнението на договора са планирани, внедрени и управлявали и техният напредък се 
контролира; Да определят последователността и взаимодействие на процесите; Да 
информират за изискванията всички звена и представители на Възложителя и да 
разрешават проблемите, появили се при взаимовръзките между тях; Да преглеждат 
резултатите от всяка проверка; Да разрешават исканията за отклонения; Да управляват 
коригиращи и превантивни действия; Да преглеждат и разрешават изменения на плана 
по качеството. 

o Главен ръководител на обекта – Строителен инженер -  Работата на Главен ръководител 
на обекта изисква поемане на пряка отговорност, който ще подписва 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 Главния ръководител на обекта: Има право да контролира всеки вид 
работа на съответния строеж. Ще глобява всеки едни работник, който нарушава 
изискванията за безопасност на труда. Ще изисква по добро качество на свършената 
работа от работника. Ще предлага за уволнение всеки работник, който отказва да 
изпълнява поставените задачи. Задължение на Главния ръководител на обекта: Да 
подписва акт за приемане на строителната площадка и акт за осигурен фронт за работа; 
Да проверява и изучава подробно проектите по всички части; Да изучава нормативите, 
стандартите и справочната литература, неоходими за компетентно ръководене; Да 
участва и изпълнява задълженията си по установяване на количествата, съгласуване на 
мостри и съставяне на цени; Да участва и изпълнява задълженията си по 
взаимоотношенията си с техническия ръководители, инвеститорски контрол, надзора и 
работниците; Пряко да ръководи работническите екипи и да следи за безопасността и 
хигиена на труда; Да организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните 
и монтажните работи по обем, време и качество като дава постоянни указания; Да 
наблюдава работата на изпълнителите и им осигурява работа по графика; Да следи за 
изпълниението на работните проекти, стандартите и технологични спесификации и да не 
допуска каквито и да е отклонения от тях, без да има писмено съгласие или нареждане от 
лицата, които по договор имат право на това; Да води предвидените за съотвения вид 
работа дневници и съставя актове за видовете работи, които подлежат на закриване; Да 
участва при изпитанията и предаването на обекта в съответствие със задълженията му. 

o Технически ръководител на обекта – Строителен техник - Ще отстранява работещите, 
които няма да ползват осигурените им лични предпазни средства или не са в трезво 
състояние; Ще провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работници; Ще 
забранява работа със строителни машини,съоръжения и инструменти,които не отговарят 
на изискванията на ЗБУТ; Ще разпределя работещите по работни места съобразно 
тяхната квалификация, знание и опит. Контролира: Монтажа на материалите за 
армираната подпорна конструкция; Правилното подреждане и съхранение на 
строителната площадка на материалите, изделията и оборудването. Осигуряване: 
Прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка,строежа или 
работното място,когато има непосредствена опастност за здравето или живота или 
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когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; Ред и чистота на 
работните места и строителната площадка,за която отговаря. Определя: Лице, което да 
контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта 
на работното оборудване. При инструктажа работещите, които извършват СМР, ще се 
информират за задълженията да спазват: Изискванията за безопастност и здраве при 
изпълняваната от тях работа; Ще се явяват на работа в трезво състояние и да не 
употребяват алкохол през работно време; Ще спазват указанията за безопасно движение 
на територията на строителната площадка и на работните места; Няма да извършват 
СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация; Ще 
използват лични и други предпазни срества,когато това се изисква и след употреба ги 
връщат на съответното място. 

o Геодезист – Трасиране на обекта включва геодезическите работи, с които обектът може 
да бъде отложен върху терена толкова пъти, колкото е необходимо. Целта на 
трасирането е: Да се очертаят границите на земните работи ( При приемането на обекта 
); Да се проверяват достигнатите проектни размери и коти и, на тази база, да се изчислят 
изпълнените количества видове работи ( По време на строителството при отчитане на 
извършените работи ); Трасирането на обекта включва: Приемане и възстановяване на 
опорния полигон. Определение за опорен полигон: Мрежа от трайно стабилизирани 
полигонови точки с известни координати X, Y, Z ( Координатна система - 1970, 
височинна система - Балтийска ). Точките са разположени на подходящо защитено място 
в обхвата на пътя или близо до него, извън платното за движение и банкетите и извън 
зоната на предстоящите земни работи, с оглед запазването им при строителството и след 
него (в периода на експлоатацията). Приемане и възстановяване на мрежата от 
нивелачните репери. Стабилизирани точки с известни коти Z ( в Балтийската височинна 
система 1970), които се използват за определяне на достигнатата кота на която и да е 
точка от пътното тяло и теренната основа. Разполагат се на удобно и достъпно място, 
върху съоръжения и други неподвижни обекти, извън зоната на предстоящите земни 
работи. Проверка на котите на теренната основа, вкл. терена на площадките, определени 
за заимствен изкоп. Отлагане на осите, геометричните контури (петите/върховете на 
откосите) и зоните на изкопите и насипите на пътното тяло , в т.ч. на временните 
пътища. Отлагане на осите и фундаментите на съоръженията(водостоци, мостове, 
подпорни стени). Отлагане на осите на окопите.  

o Координатор по здравословни и безопасни условия на труд - вземане на технически 
и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на 
етапите и видовете СМР; оценяване на необходимата продължителност за извършване на 
етапите и видовете СМР; актуализира плана за безопасност и здраве и информацията при 
отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР; организира съвместната 
работа между строителите на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна 
информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и 
предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; координира контрола 
по правилното извършване на СМР; предприема необходимите мерки за допускане на 
строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството. 
Отговаря и изисква своевременно изготвяне на информационна табела преди началото 
на строителство на обекта. 

o  Специалист по контрола на качеството - Организира дейността по контрола на 
качеството; Проверка на спазването на технологията и производствената документация; 
Проследяване на отклоненията в качествените показатели на готовата продукция;  
Анализ на откритите несъответствия и вземане на мерки за тяхното отстраняване; 
Осигуряване нa контрола върху качеството на влаганите компоненти и материали;  
Контрол на изправността на измервателните уреди и апаратура; Изготвяне на доклади за 
открити несъответствия и препоръки за тяхното отстраняване. 

• Координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни. 
� Заверени копия на документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им. 
� Линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на 

механизацията. 
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 6. След като установи формалната допустимост на предложенията на участниците комисията 
пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти на участниците “АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД 
и „КРАСИН“ ООД съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 
 7. Указания за определяне на оценката по всеки показател. 

 
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя 

методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата 
комплексна оценка (КО): 
1. Цена за изпълнение (О1) -  тежест в комплексната оценка 25 %, максимум 25 точки.  
2. Гаранционен срок на изпълнените прилежащи съоръжения към улицата1 (О2) - тежест в 

комплексната оценка 10 %, максимум 10 точки. 
3. Срок за изпълнение (О3) - тежест в комплексната оценка 15 %, максимум 15 точки. 
4. Организация и изпълнение на строителните работи (О4) - тежест в комплексната оценка 50 

%, максимум 50 точки. 
 
УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 
 
1. Цена за изпълнение на поръчката (О1). 
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника, 

изготвено съгласно образец № 3. 
Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О1) е 

25 % /двадесет и пет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки 
по посочения показател е 25 /двадесет и пет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 
О1 = О1 мин.  x  25  , където 

О1 у 
 

- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката на оценявания участник 
- О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 
- О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 

 
2. Гаранционен срок на изпълнените прилежащи съоръжения към улицата (О2). 
Гаранционният срок на изпълнените прилежащи съоръжения към улицата се оферира в 

Техническото предложение на участника, изготвено съгласно образец № 2. 
Тежестта на показателя оценка на предложения Гаранционен срок на изпълнените 

прилежащи съоръжения към улицата (О2) е 10 % /десет процента/ от общата комплексна оценка 
(КО), като максималният брой точки по посочения показател е 10 /десет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 
О2 = О2 у  x  10 , където 

О2 макс. 
 

- О2 е оценката на гаранционния срок на изпълнените прилежащи съоръжения към улицата на 
оценявания участник 

- О2 у  е предложеният гаранционен срок на изпълнените прилежащи съоръжения към улицата от 
оценявания участник 

- О2 макс. е най-продължителният предложен гаранционен срок на изпълнените прилежащи 
съоръжения към улицата от участниците 

                                                 
1 Съоръжения към ул. хан Аспарух, гр. Смолян, в това число подпорна стена, водосток. 
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Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 

 
3. Срок за изпълнение на поръчката (О3). 
Срокът за изпълнение на поръчката се оферира в Техническото предложение на участника, 

изготвено съгласно образец № 2. 
Тежестта на показателя оценка на предложения Срок за изпълнение на поръчката (О3) е 15 

% /петнадесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой точки по 
посочения показател е 15 /петнадесет/ точки. 

Оценката по показателя се определя по формулата: 
 
О3 = О3 мин.  x  15  , където 

О3 у 
 

- О3 е оценката на срока за изпълнение на поръчката на оценявания участник 
- О3 мин. е най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката от участниците 
- О3 у  е предложеният срок за изпълнение на поръчката от оценявания участник 

Стойността на получената оценка по показателя се закръгля до втория знак след 
десетичната запетая. 

 
4.   Организация и изпълнение на строителните работи (О4). 
Тежестта на показателя  Организация и изпълнение на строителните работи (О4) е 50 % 

/петдесет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по 
посочения показател е 50 /петдесет/ точки. 

Оценката по показателя Организация и изпълнение на строителните работи (О4) се 
формира на базата на изготвените от всеки участник части на подход и програма за изпълнение на 
поръчката. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат на 
сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

 
ПОКАЗАТЕЛ Оценка 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ 

До 
50 точки 

 

. 

За направените предвиждания за организация и изпълнение на 
строителните работи са налице и петте обстоятелства: 

50 
точки 
 

- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, 
като декомпозирането им на отделни действия/задачи отразява 
коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи; предвижданията за организация и изпълнение покриват 
всички аспекти на извършваните дейности с отчитане на реалната 
производителност на предложените работна сила, технологично 
оборудване и механизация; на база на предложените материали, 
технологии за изпълнение и методи и техники на работа 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. 

- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове 
работи по количествената сметка, тяхната технологичната 
последователност, взаимозависимост, технологичното време за 
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изчакване между отделните видове работи и е изцяло съобразен с 
технологичните норми. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 
обезпечено с необходимото техническо оборудване, като 
разпределението му по всички видове строителни и монтажни работи 
е ясно и подробно представено. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен 
екип /ръководни и технически лица и работници/, като ясно и подробно 
e представенo разпределението на задачите и отговорностите на 
отделните лица от строителния екип по всички видове строителни и 
монтажни работи. 

- Налице е 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, диаграма на 
механизацията. 

 

. 

За изготвеното техническо предложение е налице едно от 
следните обстоятелства: 

 
30 

точки 

- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, 
като декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява 
коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи; отчетена е реалната производителност на 
предложените работна сила, технологично оборудване и механизация; 
предложено е ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 
възложителя; предложеният график отразява времетраенето на 
всички видове работи по количествената сметка, тяхната 
технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи и 
е съобразен с технологичните норми, но е налице следното: установени 
са несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в 
предвижданията за организация и изпълнение процеси, 
последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените 
срокове. 

- Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо 
оборудване, но разпределението му по някои видове строителни и 
монтажни работи не е представено. 

- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите 
човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 
работници/, но разпределението на отделните лица от строителния 
екип по някои видове строителни и монтажни работи не е 
представено и/или не е представенo разпределението на задачите и 
отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои 
видове строителни и монтажни работи. 

- Налице са отделни несъществени противоречия между 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, диаграма на механизацията. 

 
За изготвеното техническо предложение са налице две от  
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. следните обстоятелства: 15 
точки - Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 

количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, 
като декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява 
коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи; отчетена е реалната производителност на 
предложените работна сила, технологично оборудване и механизация; 
предложено е ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 
възложителя; предложеният график отразява времетраенето на 
всички видове работи по количествената сметка, тяхната 
технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи и 
е съобразен с технологичните норми, но е налице следното: установени 
са несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в 
предвижданията за организация и изпълнение процеси, 
последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените 
срокове. 

- Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо 
оборудване, но разпределението му по някои видове строителни и 
монтажни работи не е представено. 

- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите 
човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 
работници/, но разпределението на отделните лица от строителния 
екип по някои видове строителни и монтажни работи не е 
представено и/или не е представенo разпределението на задачите и 
отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои 
видове строителни и монтажни работи. 

- Налице са отделни несъществени противоречия между 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, диаграма на механизацията. 

 

. 

За изготвеното техническо предложение са налице повече от 
две /три или четири/ от следните обстоятелства: 

 
5 

точки 

- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка в съответствие с инвестиционния проект, 
като декомпозирането им на отделни дейности/задачи отразява 
коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи; отчетена е реалната производителност на 
предложените работна сила, технологично оборудване и механизация; 
предложено е ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 
възложителя; предложеният график отразява времетраенето на 
всички видове работи по количествената сметка, тяхната 
технологичната последователност, взаимозависимост, 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи и 
е съобразен с технологичните норми, но е налице следното: установени 
са несъществени несъответствия и/или пропуски в описаните в 
предвижданията за организация и изпълнение процеси, 
последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените 
срокове. 

- Изпълнението на поръчката е обезпечено с необходимото техническо 
оборудване, но разпределението му по някои видове строителни и 
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монтажни работи не е представено. 
- Изпълнението на поръчката е ресурсно обезпечено с необходимите 

човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 
работници/, но разпределението на отделните лица от строителния 
екип по някои видове строителни и монтажни работи не е 
представено и/или не е представенo разпределението на задачите и 
отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои 
видове строителни и монтажни работи. 

- Налице са отделни несъществени противоречия между 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, диаграма на механизацията. 

 
 
 
 
 
 
 

. 

За изготвеното техническо предложение е налице едно от 
следните обстоятелства: 

 
1 

точка 

- Не са описани видовете строителни и монтажни работи съгласно 
количествената сметка, а само предвижданията за организация и 
изпълнение на основните дейности, като описанието има общ 
принципен характер и не отразява спецификата на обекта по 
отношение на предвидените за изпълнение строителни и монтажни 
работи съгласно количествената сметка и инвестиционния проект 
и/или технологичната последователност на основни дейности е 
описана общо и не е възможно да се извърши проверка за 
съответствие между описаните в предвижданията за организация и 
изпълнение процеси, заложените срокове и правилната 
технологичната последователност според правилата, правилниците и 
наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

- Дейностите в линейния график не отразяват отделните видове 
работи по количествената сметка, а са окрупнени, в резултат на 
което не може да се извърши проверка за съответствие с 
технологичните норми, касаещи процеси и правилна последователност 
на изпълнение. 

- Предвижданията в организацията и изпълнението досежно 
техническата и/или ресурсната обезпеченост имат общ принципен 
характер, в резултат на което не може да се изведе категоричен 
извод за наличие на техническа и/или ресурсна обезпеченост при 
изпълнение на поръчката. 

 
Забележка: 
За целите на оценката под „ несъществени несъответствия и/или пропуски“  ще се разбират 

несъответствия и/или пропуски: при представянето на аспектите на изпълнение на поръчката 
съгласно техническите спецификации и приложенията към тях; при влагането на ресурси (човешки и 
технически); във времетраенето по отношение на технологичната последователност и 
взаимозависимост на процесите и влагането на ресурси (човешки и технически); в предлаганата 
технология и обезпечаването на технологията с ресурси (човешки и технически); в технологичното 
време за извършване на отделни дейности, които няма да повлияят върху изпълнението на проекта 
по отношение на качеството, срока и/или безопасността на труда. 
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За целите на оценката под „ съществени несъответствия и/или непълноти“  ще се разбират 
тези несъответствия и/или непълноти в техническото предложение, които го правят неотговарящо 
на изискванията на възложителя, посочени в изискванията към участнците и указанията за 
подготовка на офертите и техническите спецификации или на действащото законодателство, на 
съществуващите стандарти и технически изисквания, като например несъответствие между 
изискуеми параметри и предлагани такива и други подобни. При установени съществени 
несъответствия и/или непълноти в техническо предложение на участник офертата му следва да 
бъде предложена за отстраняване.  

За целите на оценката под „ разумна увереност“  ще се разбира степен на ниво на увереност, 
което изисква предложеният цялостен подход за реализиране на дейностите по обществената 
поръчка да обхваща всички ключови компоненти и характеристики на обществената поръчка 
съгласно Техническите спецификации. 

За целите на оценката под „ ефективност“  ще се разбира степен на постигане на целите на 
дейностите при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от изпълнението им. 

За целите на оценката под „ устойчивост на очакваните резултати“  ще се разбира очакван 
дългосрочен ефект, който реализирането на проекта ще има върху местната общност в дългосрочен 
план и в този смисъл устойчиво продължение и развитие на дейностите, целите и резултатите от 
проекта на местно ниво, устойчиво развитие на резултатите от проекта. 

За целите на оценката под „ подробно“  ще се разбира описанието, което освен, че съдържа 
отделни етапи, видове СМР, дейности, задачи, отговорности, предвиждания за техническа и 
ресурсна обезпеченост и други предвиждания не се ограничава единствено до тяхното просто 
изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на 
последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване 
качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации 
изисквания. 

За целите на оценката под „формално“  ще се разбира описанието, което не е насочено 
конкретно към предмета на поръчката. 

За целите на оценката под „ ясно“  ще се разбира изброяване, което недвусмислено посочва 
конкретния етап, конкретния вид СМР, дейност, задача и/или предвиждане по начин, по който 
същият/ата/ото да бъде индивидуализиран/а/о сред останалите предвидени етапи/съответно 
останалите предвидени видове СМР, дейности, задачи и/или предвиждания. 

За целите на оценката под „ общ принципен характер“ ще се разбира описание, което поради 
формалността и непълнотата си възпрепятства или прави невъзможно формирането на извод за 
постигнато съответствие с изискванията на възложителя. 

За целите на оценката под „ основни дейности“  ще се разбират дейностите по изпълнението 
на проекта, описани в техническите спецификации като видове работи - основни дейности. 

Участник, при който е налице липса в техническото предложение на съответна 
изискуема съставна част или при който е налице предложение, което не отговаря на 
техническите спецификации, следва да бъде предложен за отстраняване. 

 
4. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната 

формула: 
 
КО = О1 + О2 + О3 + О4 
 
Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 
Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място 

участникът, който е предложил по-ниска цена. 
При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този показател. 
Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител за обособената позиция между класираните 
на първо място оферти. 

Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената 
методика и показатели. 
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8. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 
 
Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Цена за изпълнение 

(О1), Гаранционен срок на изпълнените прилежащи съоръжения към улицата (О2), Срок за 
изпълнение (О3) и Организация и изпълнение на строителните работи (О4), както и така 
извършеното крайно оценяване на участниците “АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД и „КРАСИН“ ООД, 
са закрепени таблично, както следва: 
 

 
Оценяван участник 

 
“АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД  

 
„КРАСИН“ ООД 

 
 
 

Цена за изпълнение (О1) Брой точки: 
 

25 точки 

Брой точки: 
 

24.57 точки  

 
Гаранционен срок на 

изпълнените прилежащи 
съоръжения към улицата 

(О2) 

Брой точки: 
 

10 точки 

Брой точки: 
 

5.04 точки  

 
Срок за изпълнение (О3) Брой точки: 

 

15 точки 

Брой точки: 
 

3.46 точки  

 
Организация и изпълнение 
на строителните работи 

(О4) 

Брой точки: 
 

50 точки 

Брой точки: 
 

50 точки  

 
ОБЩА  

КОМПЛЕКСНА  
ОЦЕНКА 

(КО) 

 
100 точки  

 
83.07 точки  

 

Мотиви:  
Посочените оценки по показателите Цена за изпълнение (О1), Гаранционен срок на 
изпълнените прилежащи съоръжения към улицата (О2) и Срок за изпълнение (О3) са 
получени като резултат от прилагането на формулите за оценка по посочените показатели и 
предложения на оценяваните участници, описани в настоящия протокол. 
Оценка на офертата на участникa “АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД по показателя Организация и 
изпълнение на строителните работи (О4). 
По така посочения показател участникът “АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД получава максимална 
оценка на предложената Организация и изпълнение на строителните работи (О4) = 50.00 
точки. 
Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 
предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в настоящия протокол от 
работата на комисията. 
В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа последователно и 
подробно описание на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на 
поръчката, в това число последователно и подробно са описани всички групи дейности, 
необходими за изпълнението на поръчката – строителство с представяне на описанието на 
видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка, инвестиционния 
проект и техническите спецификации и тяхната последователност на изпълнение и на 
организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са адекватно разграничени 
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по етапи на изпълнение и отделни видове СМР.  Етапите за изпълнение на поръчката напълно 
обуславят изпълнението в пълния й обхват, като в необходимата последователност на 
изпълнение са описани, както следва: 
1.1. Първи етап – Подготвителни работи  
- Преди започване на строителството са предвидени да се извършат следните подготвителни 
работи: 
- Направа на геодезическо измерване на съществуващото положение и изгражданне 
на опорна геодезическа мрежа. 
- Изграждане на обектов склад и база 
- Изграждане на приобектово депо за материали 
- Мобилизация на машини и оборудване 
- Предварителна проверка на строителната документация 
- Временни съоръжения за преминаване, пътеки, перила и огради 
Отлагане върху терена 
При започване на работата си дружеството ще отложи всички допълнителни точки и изходни 
линии и нива. 
Ще бъде отделено необходимото внимание по време на строителните работи да не се променя 
мястото и нивото на допълнителните точки и изходните линии и нива, като във всеки един 
случай ще се търси одобрението на Инженера относно изчисленията и размерите на новите 
точки, изходни нива и линии. Няма да се допуска унищожаването на оригинални точки или 
изходни нива и линии без одобрението на Инженера. 
Преди започване на изкопните работи, се предвижда маркиране на краищата на изкопа, след 
предварителна проверка и одобрение от Инженера. Във връзка с маркирането на строителния 
участък ще бъде извършено цялостно и систематично фотографиране на ширината и зоната на 
подобекта, както и евентуално допълнителна работна зона. Това заснемане има за цел да 
документира съществуващите условия на Площадката, и да служи за справка при 
възстановяването й, след изграждането на армираната подпорна стена. 
Подземни инфраструктури 
Въпреки че, доколкото е било възможно, всички видими структури на повърхността на 
пътищата и налични данни за подземни инфраструктури са взети под внимание при 
проектирането, преди започване на каквито и да са изкопни работи, дружеството ще уговори 
със собствениците на подземни инфраструктури да покажат и/или открият същите, за да се 
предотвратят повреди по време на строителство, както и ще се иска писменото им одобрение. 
Ще бъде отделено необходимото внимание за адекватното укрепване на всички подземни 
инфраструктури по време на изкопните работи. 
Разчистване на площадката 
Обсегът на разчистване на площадката се състои в премахването на всички препятствия, 
които могат да засегнат изпълнението на съоръженията. Работата трябва да покрива цялата 
площадка. 
Разчистването и изкореняването ще се състои от премахване на дървета, храсти или 
растителност, коренища и други нежелателни материали. Рязането на дървета ще бъде 
изпълнявано само след получаването на разрешение от местните власти. 
Направа на временен път към строителна площадка с изкоп и настилка с трошен камък.  
1.2. Втори етап – Начало на реконструкцията на подпорна стена и водостока. Разбиване на 
пропадналата бетонова стена, натоварване на разбития бетон, изземане на земната маса за 
оформяне основата на конструкцията.  
1.3. Трети етап: Подготовка на основата на конструкцията за полагане на дренажен 
геокомпозит, рено матраци и трошенокаменна настилка за оформяне на основата и откоса на 
подпорната стена.  
1.4. Четвърти етап: Доставка на материали за изграждане на армирания насип.  
1. 5. Монтаж на материалите за изграждане на армиран насип в комбинация с подпорни стени 
от фабрични габиони, съгласно предвидената последователност в проекта.  
Като постоянни съпътстващи строителството дейности са заложени мерки по доставка, 
товарене, разтоварване и съхранение на материалите, временна организация и безопасност на 
движението (ВОБД), опазване на околната среда, безопасност на труда, здравословни условия 



                                       

51 

на труд, контрол на материалите и технологията. В рамките на представените от участника 
етапи за изпълнение на поръчката са изложени съответните подетапи, обхват, принципи и 
изисквания на работа. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на 
дейностите и задачите спрямо отделните видове СМР съгласно количествената сметка, като 
същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни 
дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, в 
съответствие с изискванията на възложителя, съобразно с разпоредбите на действащото 
законодателство и съществуващите технически стандарти, като е налице представяне на 
последователността и взаимообвързаността на изпълнението на операциите и технологията за 
изпълнение на всеки вид СМР, а именно: изчерпателно са описани всички видове дейности и 
тяхната последователност по време на изпълнение, при което последователно за всеки вид 
работа от Количествената сметка са представени вид и наименование на работата, 
продължителност, начало и край и ресурсното и обезпечаване с хора и техника. Отделно от 
това е налице подробно описание технологията на извършване на дейностите – изкопи, насипи, 
дренажи, габиони, като в рамките на всяка дейност са описани отделните дейности и задачи, 
включени в изпълнението й. Участникът е изложил както общи изисквания и предпоставки, 
свързани с подхода му за изпълнение на поръчката, така и последователност и 
взаимообвързаност на предвидените дейности в зависимост от технологичния подход за 
постигане на целите на договора - поотделно във всяка една от частите извършване на видове 
работи с последователност съгласно приложения описателен документ и линеен план график.  
Така избраният модел на организация и изпълнение се отличава с добра ресурсна и времева 
оптимизация, позволява технологично правилно изпълнение на дейностите, проследимост и 
управление на процеса. При представяне на технологията и организацията за изпълнение от 
участника са изведени и предимствата на подхода и организацията му, които комисията 
напълно възприема, като реално и логично вследствие на избрания и описан подход. 
Представените строителни процеси са напълно обусловени от и свързани с изпълнението на 
поръчката, като предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 
извършваните дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, с отчитане на 
времето за подготвителните дейности и дейностите по изпълнение на строително-
монтажните работи, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на 
поръчката. В съответствие с технологичните изисквания към изпълнението на  предмета на 
поръчката са всички предложени методи за организация и контрол и технологии.  
В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми. 
Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове 
работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи се в КС, като за всяка от работите 
са изложени предвидените мярка, количество, дни, начало и край, брой работници и човекодни. 
При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологична 
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. 
В подхода и програмата за изпълнение на поръчката е налице представяне на техническата 
обезпеченост. При анализ на представената информация като част от организация на 
ресурсите комисията счита, че направеното разпределение обхваща всички видове дейности 
съгласно КС, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС ще работи всяко отделно 
техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането 
на техническата обезпеченост. 
Налице е представяне на ресурсната обезпеченост и в приложената диаграма на работната 
ръка, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС какво е разпределението на 
лицата от строителния екип, което определя постигането на ресурсна обезпеченост.  
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, в 
това число и технологичната последователност на изпълнение, линеен график за изпълнение на 
поръчката, диаграми на работната ръка и на механизацията. Предвижданията между 



                                       

52 

отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на непротиворечиви 
подход и организация за изпълнение, като разпределението на дейностите по време е адекватно 
и аргументирано. 
При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната 
производителност на предложените работна сила и технологично оборудване/механизация, като 
е налице оптимално комбиниране между предвидените за използване технически и човешки 
ресурси. 
Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника са 
налице следните пет обстоятелства: 
• Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка в 

съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на отделни 
действия/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 
предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните 
дейности с отчитане на реалната производителност на предложените работна сила, 
технологично оборудване и механизация; на база на предложените материали, технологии за 
изпълнение и методи и техники на работа 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. 

• Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по количествената 
сметка, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното 
време за изчакване между отделните видове работи и е изцяло съобразен с технологичните 
норми. 

• Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е обезпечено с 
необходимото техническо оборудване, като разпределението му по всички видове 
строителни и монтажни работи е ясно и подробно представено. 

• Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно обезпечено с 
необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 
работници/, като ясно и подробно e представенo разпределението на задачите и 
отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни и 
монтажни работи. 

• Налице е 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, диаграма на механизацията. 

Ето защо, участникът получава 50 точки по настоящия показател. 
 
Оценка на офертата на участникa “КРАСИН“ ООД по показателя Организация и изпълнение на 
строителните работи (О4). 
По така посочения показател участникът “КРАСИН“ ООД получава максимална оценка на 
предложената Организация и изпълнение на строителните работи (О4) = 50.00 точки. 
Посочената оценка е получена на база действителното съдържание на техническото 
предложение на участника, което е обстойно и детайлно описано в настоящия протокол от 
работата на комисията. 
В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа последователно и 
подробно описание на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на 
поръчката, в това число последователно и подробно са описани всички групи дейности, 
необходими за изпълнението на поръчката – строителство с представяне на описанието на 
видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка, инвестиционния 
проект и техническите спецификации и тяхната последователност на изпълнение и на 
организацията и подхода на изпълнение, като конкретните дейности са адекватно разграничени 
по етапи на изпълнение и отделни видове СМР.  Етапите за изпълнение на поръчката напълно 
обуславят изпълнението в пълния й обхват, като в необходимата последователност на 
изпълнение са описани, както следва: 
Етап 1 – Подготвителен – Подготовка и организация 2  (два) календарни дни; 
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Етап 2 - Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект "Изпълнение на строителни и 
монтажни работи на обект:Възстановяване на подпорна стена и водосток на ул. Хан Аспарух 
до Гамакабел в гр.Смолян" 126 (сто двадесет и шест) календарни дни; 
Етап 3 – Почистване и издаване на обекта на Възложителя с продължителност 2 (два) 
календарни дни. 
Предвидените в обекта дейности от ЕТАП 2 ще се изпълнят по инвестиционен проект, който 
предвижда изпълнението на строителни и монтажни работи, разделено на отделни подетапи, 
както следва: 
Подетап 1: Земни работи 
• Изкопни работи:     
- Изкоп с багер в стръмен участък за временен път 
- Насип от чакъл /с превоз/ за временен път 
- Изготвяне на кофражни рамки от правоъгълен стоманен профил по детайл 
- Извземане на земни маси за оформяне основата на конструкцията 
- Натоварване на разбит бетон и земна маса на транспорт-механизирано 
- Превоз на земна маса до депо до 5 км 
- Подравняване и уплътняване на основата за конструкцията с трамбовка на пластове 20 
см 
• Направа на насипи: 
- Направа на насип от трошено каменна фракция за възстановяване на откоса и запълване 
на ровина  
- Полагане на подложка от трошено каменна фракция 16-32мм за подравянване и оформяне 
на основата за укрепващата конструкци  
Подетап 2: Доставка на материалите за изграждане на армиран насип,в комбинация с подпорни 
стени от фабрични габиони 
 Доставка на армиращи модулни системи от хексагонална, двойно усукана телена мрежа,с 
вертикално габионно лице,   
 "Доставка на фабрични габиони от хексагонална, двойно усукана телена мрежа, 
сертифицирана по ETA - 08/0282: 
 Фабричен габион 
 Фабричен Рено матрак 
 Пръстени за свързване Ф 3,0 мм (1600 бр./кутия)  
 Обтегачи Ф 3,9 - 1,0 m  
 Нетъкан иглонабит, геотекстил -  200гр./кв.м.  
 Дренажен геокомпозит с твърда сърцевина 
 Армираща високоякостно споена геомрежа 
 Дренажна тръба / отводнителна канавка   
 Общо количество на необходимия за запълване модулите камък:  
- "Камък за оформяне на лицето на конструкцията  
- "Камък за запълване на елементите зад оформеното лице 
 
Доставката на материалите ще се извършва поетапно съгласно приложения линеен календарен 
график, където позициите представляващи само доставки са представени като събитие 
(доставка) с времетраене нула дни. От представените в графичната част на линейния график 
доставки е видно, че те ще бъдат налични на обекта преди започването на изграждането 
(монтирането) на дадена конструкция. С тази поетапност във времето на пристигане на 
материали и съоръжения, ще се гарантира избягването на натрупването им на работната 
площадка. 
 
Подетап 3: Монтаж на материалите за армираната подпорна конструкция 
 Полагане на геотекстилно платно 
 Полагане на дренажен геокомпозит 
 Полагане на дренажна система  
 Доставка и монтаж на тръба Ф600 за водосток 
 Полагане на високоякостна армираща геомрежа 
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 Монтаж на материалите за укрепващата конструкция:  
- Фабричен габион 
- Фабричен Рено матрак 
- Модулен елемент 
 Направа на обратен насип, в зоната на армиращите опашки и уплътняване на насипа с 
валяк; несортиран несвързан материал с мах. размер на зърното 75мм   
 Полагане на обратен насип и оформяне на откос над укрепване до ниво пътна 
конструкция 
 Доставка и полагане на асфалт, неплътен с дебелина 6 см.  
 Доставка и полагане на асфалт, плътен с дебелина 4 см. 
 Доставка и монтаж на предпазна еластична ограда 
Като постоянни съпътстващи строителството дейности са заложени мерки по доставка, 
товарене, разтоварване и съхранение на материалите, временна организация и безопасност на 
движението (ВОБД), опазване на околната среда, безопасност на труда, здравословни условия 
на труд, контрол на материалите и технологията. В рамките на представените от участника 
етапи за изпълнение на поръчката са изложени съответните подетапи, обхват, принципи и 
изисквания на работа. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на 
дейностите и задачите спрямо отделните видове СМР съгласно количествената сметка, като 
същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни 
дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, в 
съответствие с изискванията на възложителя, съобразно с разпоредбите на действащото 
законодателство и съществуващите технически стандарти, като е налице представяне на 
последователността и взаимообвързаността на изпълнението на операциите и технологията за 
изпълнение на всеки вид СМР, а именно: изчерпателно са описани всички видове дейности и 
тяхната последователност по време на изпълнение, при което последователно за всеки вид 
работа от Количествената сметка са представени вид и наименование на работата, 
продължителност, начало и край и ресурсното и обезпечаване с хора и техника. Отделно от 
това е налице подробно описание технологията на извършване на дейностите – изкопи, насипи, 
дренажи, габиони, като в рамките на всяка дейност са описани отделните дейности и задачи, 
включени в изпълнението й. Участникът е изложил както общи изисквания и предпоставки, 
свързани с подхода му за изпълнение на поръчката, така и последователност и 
взаимообвързаност на предвидените дейности в зависимост от технологичния подход за 
постигане на целите на договора - поотделно във всяка една от частите извършване на видове 
работи с последователност съгласно приложения описателен документ и линеен план график.  
Така избраният модел на организация и изпълнение се отличава с добра ресурсна и времева 
оптимизация, позволява технологично правилно изпълнение на дейностите, проследимост и 
управление на процеса. При представяне на технологията и организацията за изпълнение от 
участника са изведени и предимствата на подхода и организацията му, които комисията 
напълно възприема, като реално и логично вследствие на избрания и описан подход. 
Представените строителни процеси са напълно обусловени от и свързани с изпълнението на 
поръчката, като предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на 
извършваните дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката, с отчитане на 
времето за подготвителните дейности и дейностите по изпълнение на строително-
монтажните работи, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на 
поръчката. В съответствие с технологичните изисквания към изпълнението на  предмета на 
поръчката са всички предложени методи за организация и контрол и технологии.  
В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми. 
Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове 
работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи се в КС, като за всяка от работите 
са изложени предвидените мярка, количество, дни, начало и край, брой работници и човекодни. 
При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологична 
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. 
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В подхода и програмата за изпълнение на поръчката е налице представяне на техническата 
обезпеченост. При анализ на представената информация като част от организация на 
ресурсите комисията счита, че направеното разпределение обхваща всички видове дейности 
съгласно КС, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС ще работи всяко отделно 
техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането 
на техническата обезпеченост. 
Налице е представяне на ресурсната обезпеченост и в приложената диаграма на работната 
ръка, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС какво е разпределението на 
лицата от строителния екип, което определя постигането на ресурсна обезпеченост.  
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, в 
това число и технологичната последователност на изпълнение, линеен график за изпълнение на 
поръчката, диаграми на работната ръка и на механизацията. Предвижданията между 
отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на непротиворечиви 
подход и организация за изпълнение, като разпределението на дейностите по време е адекватно 
и аргументирано. 
При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната 
производителност на предложените работна сила и технологично оборудване/механизация, като 
е налице оптимално комбиниране между предвидените за използване технически и човешки 
ресурси. 
Въз основа на горното, комисията установи, че в техническото предложение на участника са 
налице следните пет обстоятелства: 
• Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка в 

съответствие с инвестиционния проект, като декомпозирането им на отделни 
действия/задачи отразява коректно технологичната последователност според правилата, 
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи; 
предвижданията за организация и изпълнение покриват всички аспекти на извършваните 
дейности с отчитане на реалната производителност на предложените работна сила, 
технологично оборудване и механизация; на база на предложените материали, технологии за 
изпълнение и методи и техники на работа 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. 

• Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по количествената 
сметка, тяхната технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното 
време за изчакване между отделните видове работи и е изцяло съобразен с технологичните 
норми. 

• Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е обезпечено с 
необходимото техническо оборудване, като разпределението му по всички видове 
строителни и монтажни работи е ясно и подробно представено. 

• Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно обезпечено с 
необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и технически лица и 
работници/, като ясно и подробно e представенo разпределението на задачите и 
отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни и 
монтажни работи. 

• Налице е 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, диаграма на механизацията. 

Ето защо, участникът получава 50 точки по настоящия показател. 
 

 
 
Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно  
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Р Е Ш И : 
  
 

І. Класира участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка за 
строителство по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 
„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И ВОДОСТОК НА УЛ. ХАН АСПАРУХ ДО 
ГАМАКАБЕЛ В ГР. СМОЛЯН”, както следва: 
 
I място: “АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД,  
с получена обща комплексна оценка КО = 100 точки. 

 
II място: „КРАСИН“ ООД,  
с получена обща комплексна оценка КО = 83.07 точки. 
 
 

ІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по избор на изпълнител на 
обществена поръчка за строителство по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с 
предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА И ВОДОСТОК НА УЛ. ХАН АСПАРУХ ДО 
ГАМАКАБЕЛ В ГР. СМОЛЯН” , класирания на първо място участник, както следва: 

 
“АДВАНС СТРОЙ“ ЕООД 

 
като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от 
класирания на първо място участник в предложението му: 

 
1. 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, 
издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 
от 15.08.2003 г.)/ и заверка на заповедна 

книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за 
устройство на територията. 

2. Гаранционен срок за 
изпълнените прилежащи 
съоръжения към ул. Хан 

Аспарух, гр. Смолян, в това 
число подпорна стена и 

водосток: 

240 / словом двеста и четиридесет/ месеца. 

3. Цена за изпълнение 
на поръчката: 

254 341.08 лв. /словом двеста петдесет и четири 
хиляди триста четиридесет и един лева и осем 

стотинки/ без ДДС. 
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Комисията приключи работа на 25.11.2015 г., като предаде протоколите от своята работа на 
възложителя на 25.11.2015 г. в 13:00 ч.. 

 
Председател: Членове: 

инж. Васка Караджова  
 

/................................/ 

Стефка Росенова 
 

/................................/ 

Кристиян Николов 
 

/................................/ 
 
 
 
Дата: 25.11.2015 г. Утвърдил: ………….................…………… 
гр. Смолян НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 
 

 


