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ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

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

техническите предложения от офертите на допуснатите участници в процедура по 

възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава 

XXV от ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ 

/ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО/ НА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 

НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА СМОЛЯН“, чието изпълнение е разделено на 2 /две/ 

обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на уличната 

мрежа в  с. Смилян, община Смолян“; и Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на 

уличната мрежа в  гр. Смолян, община Смолян“, която обществена поръчка е открита с 

решение на възложителя № 22 от 15.10.2018 г., вписано заедно с одобреното с него 

обявление в Регистъра на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки 

под уникален идентификационен номер 00092-2018-0011 и публикувано заедно с одобрените 

с него обявление за обществена поръчка и документация на интернет сайта на 

възложителя – профил на купувача: https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2459   

 

 

Днес, 17.12.2018 г. от 10:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия 

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

12, в изпълнение на Заповед № ОП-43 от 15.11.2018г. на кмета на община Смолян се събра 

комисия в следния състав: 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция  „СИиОС“  в община Смолян; 

Членове: 

Златко Славчев Карамучев - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Стефка  Желева Росенова - главен специалист дирекция „СИиОС“ в община Смолян.  

  

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5, чл.104, ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и  чл.56, ал.1 и 2 

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

 

 1.  Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и 

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

методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 

 

 2. Преди да пристъпи по обособени позиции към оценяване на техническите оферти 

на участниците на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същите са 

подготвени и представени в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за участие в 

процедурата и техническите спецификации: 

 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2459
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Обособена позиция № 1: 

„Рехабилитация на уличната мрежа в  с. Смилян, община Смолян“. 
   

„БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД  
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

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

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, съдържащо подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в която са представени предвижданията на 

участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси, ведно с приложения, 

включващи Линеен график, Диаграма на работната ръка и Строителна програма; 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 

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

№ 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 

№ 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срокове за изпълнение: 

 Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране: 60 /словом 

шестдесет/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за 

изпълнение на обособената позиция. 

 Срок за изпълнение на строителството: 320 /словом триста и двадесет/ календарни 

дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

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

строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

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

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 

72 от 15.08.2003 г.)/. 

 Услуги по осъществяване на авторски надзор по време на строителството: за 

периода от началото на строителството на строителния обект, за което се извършва 

подписване на протокол за започване на строителството, до въвеждането на 

строителния обект в експлоатация, удостоверено с издаване на разрешение за 

ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията 

му. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Стратегия за изпълнение на обществената поръчка: 

 Обосновка. 

 Разбиране за същността на исканията на възложителя, представени в 

техническите спецификации и видовете работи, предмет на договора и 

характеристики на съществуващото положение. 

 Описание на отделните етапи за изпълнение на строителството. 

 Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране - Етапи на изпълнение 

на проектирането. 

 Встъпителен етап: 

 Мобилизация на екипа: 

o Дейността включва: 



                                                     

3 

 Окончателно разпределение на задачите между членовете 

на екипа и разработване на подробен работен график. При 

необходимост ще се ангажират и допълнителни 

специалисти по определени проблеми. 

 Установяване на система за вътрешни комуникации в 

екипа. 

 Преглед на Техническите спецификации и Предложението 

за изпълнение на поръчката, вкл. приложенията му. 

 Определяне на лицата за комуникация с Възложителя. 

 Създаване на облачна технология за съхраняване и обмен 

на данни. 

o Резултат от дейността: 

 Проведена първа среща на екипа по проекта. 

 Изготвен подробен работен план с разпределение на 

отговорностите между членовете на екипа. 

 Изготвен детайлизиран план-график за изпълнение на 

дейностите съобразно стартовата дата на договора. 

 Прецизирана система от мерки за управление на 

изпълнението и вътрешен контрол по изпълнението на 

Договора. 

 Създадена система за обмен на данни в Екипа. 

 Получаване на изходни данни: 

o Дейността включва: 

 Провеждане на встъпителна среща с Възложителя за 

представяне на екипа и възприетата организация на 

работа по изпълнението на обществената поръчка, както 

и установяване на принципи и механизми на 

взаимодействие и координация през цялостния процес на 

създаване на ИП. 

 Предоставяне на изходни данни от Възложителя - скица, 

съгласувана с експлоатационните дружества; 

геодезическата, картната, плановата и кадастралната 

основа, в т.ч. геодезическо заснемане, геодезически мрежи, 

респ. изходни точки и репери, които са необходими за 

проектирането и строителството и други изходни данни 

и документи, които се изискват с нормативен или 

административен акт. 

o Резултат от дейността: 

 Проведена встъпителна среща на екипа с Възложителя. 

 Създадена система за комуникация с Възложителя. 

 Създадена система за обмен на данни с Възложителя. 

 Получаване на изходни данни за проектиране. 

o Връзка с други етапи и дейности по проекта: Етапът създава 

организационно - управленската рамка за провеждане на 

„същинските“ разработващи дейности и през следващите етапи, 

в съответствие с нуждите, очакванията и изискванията на 

Възложителя и на договора за изпълнение. 

o Резултатът от етапа е създадена ясна и надеждна 

комуникационна и информационна среда за осъществяване на 

проекта. 

 Проектен етап: 
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 Анализ на изходните данни: 

o Проектантският екип на Участника ще извърши детайлен 

анализ на изходните данни. Те ще служат като основа за 

разработване на ИП. Ще се уточнят инвестиционните 

намерения, за да се предложи най-доброто решение на 

Възложителя. 

o Ще се анализира проектното решение като се вземат под 

внимание: 

 Изискванията към обекта. 

 Основни технически, икономически и технологични 

изисквания към обекта. 

o Екипът от проектанти ще анализира цялата информация, 

свързана с изискванията на Възложителя, относно изпълнението 

на настоящият проект. Ще се изяснят следните въпроси: 

 Какви са изискванията към проекта на Възложителя? 

 Какви са изискванията към проекта, които не са посочени 

от Възложителя? 

 Какви мерки трябва да се въведат за успешното 

изпълнение на дейностите по проекта? 

 Как да се покрият всички изисквания и очаквания на 

Възложителя? 

o След като се анализира обстойно, изводите ще се разпространят 

писмено (по електронната поща) до всички проектанти. 

o Най-функционално работата по проекта ще бъде 

усъвършенствана при непрекъснатия контакт, който ще се 

стремим да осъществим: между Възложител, Ръководителя на 

екипа на проектантите. Не на последно място е важно 

креативното мислене на Проектанта по част „Пътна”, който 

ще има за задача да проектира икономически, технически и 

функционално най - доброто решение, което да се одобри на 

Възложителя, и да отговаря на неговите виждания, изисквания и 

намерения. 

o Основна задача на екипа през тази дейност е да предложи най-

доброто решение. Всички членове на екипа ще обсъдят всички 

възможни варианти на инвестиционния проект, ще помогнем на 

Възложителя да изберете най-доброто решение, за да се получи 

проект с максимално оптимизирана цена, добра функционалност 

и контруктивна издържаност. 

o През този период ще се осъществяват множество вътрешни 

срещи - между членовете на екипа и външна среща - с 

Възложителя. 

o Резултатът от дейността е концептуално проектно решение. 

 Проектиране на всички части на инвестиционния проект (ИП): 

o Участват всички проектанти, ангажирани за изпълнение на 

проектирането на обществената поръчка. Всички те ще 

работят успоредно и едновременно във времето, съобразно 

своята отговорност, компетентност и поставени задачи. В 

процеса на изпълнение на работите по изготвянето на 

Инвестиционния проект се осигурява нужната съгласуваност 

между членовете на екипа, чрез провеждането на регулярни 

срещи, както и контрол на качеството на извършваните 
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дейности. 

o Проектантите са отговорни за законосъобразността на 

проектните решения, както и за пълнотата и приложимостта 

на изработените проекти, съгласно договорената фаза на 

проектиране. 

o Инвестиционния проект ще се разработи така, че да включва 

всички изисквания на Техническите спецификации. 

o С проекта: 

 Се изясняват конкретните проектни решения в степен, 

осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на 

предвидените видове СМР. 

 Се осигурява съответствието на проектните решения с 

изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. 

o Инвестиционният проект ще се разработи във фаза Работен 

проект и ще съдържа следните части: 

 Част „Пътна”. 

 Част „Геодезия”. 

 Част „Конструкции“.  

 Част „Временна организация и безопасност на 

движението“.  

 Част „Постоянна организация на движението“.  

 Част „План за безопасност и здраве“.  

 Част „План за управление на строителните отпадъци“.  

 Част „Пожарна безопасност“.  

 Част „Сметна документация“. 

o Обхватът на проектирането включва следните дейности: 

Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка; Изкърпване на 

дупки и деформации на настилката; Локални ремонти, 

включващи: разваляне на асфалтобетонова настилка; Полагане 

на трошенокаменна настилка (НТК) и/или битумизирана 

баластра; Полагане на неплътен асфалтобетон; Полагане на 

плътен асфалтобетон; Регулиране на нивото на 

дъждоприемните оттоци и ревизионните шахти; Подмяна на 

пътни бордюри, вкл. нови бордюри, където липсват; Подмяна на 

тротоарна настилка, вкл. нова тротоарна настилка, където 

липсва; Градински бордюри за тротоарите граничещи със зелени 

площи; Родпорни стени, монолитно изпълнени от стоманобетон 

или габиони с различни параметри; Предпазни парапети, където 

е необходимо; Възстановяване на съществуващите РГО точки; 

Вертикална сигнализация - пътни знаци; Хоризонтална 

маркировка; Строителни отпадъци; Временнна организация по 

безопасност на движението. 

o Подробно описание на дейностите по проектиране по отделните 

проектни части. 

o Резултат от дейността: Разработен инвестиционен проект. 

 Заключителен етап: 

 Размножаване, окомплектоване, подписване и подпечатване на 

проектите: 

o Ключов момент при изпълнението на тази задача е 

координирането и съгласуването, както и окомплектоването на 

инвестиционния проект по всички части, така че крайният 
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резултат да бъде законосъобразен, вътрешно непротиворечив, 

технически и икономически обоснован инвестиционен проект, въз 

основа на който безпроблемно да може да бъде реализиран 

проекта. 

o Оформяне и представяне на проектните материали: 

 Оригиналите на чертежите ще бъдат с подходящи 

размери. Всички текстове и цифри върху чертежите ще 

бъдат изписани с подходяща големина, така че да бъдат 

ясни и четливи. 

 Текстовата част на проекта да бъде изработена на 

български и ще бъде окомплектована в отделни папки, 

които съдържат: обяснителна записка; съгласувателни 

писма; всички таблици; количествени сметки и ведомости 

- подробни и обобщени за отделните проектни части. 

 Сметната документация ще съдържа обяснителна 

записка, обобщена количествена сметка и количествено-

стойностни сметки за всеки обект. 

o Резултатът от дейността: Окомплектован и подписан от 

съответния проектант инвестиционен проект. 

 Съгласуване на всички части на ИП от проектантите: 

o Изработването на Инвестиционен проект е многостранна 

дейност свързана с взаимодействие и съгласуване между екипите 

на отделните части. Поради интензивната работа по всяка 

проектна част съгласуването между проектантските екипи ще 

се извършва в работен порядък и ще се подпомага от 

Ръководителя на екипа на проектантите през целия период на 

проектиране. 

o Ръководителя на екипа на проектантите е отговорен и задължен 

за взаимното съгласуване и координация на всички части на 

инвестиционния проект. 

o Ключов момент при изпълнението на тези дейности е 

координирането и съгласуването на инвестиционния проект по 

всички части, така че крайният резултат да бъде 

законосъобразен, вътрешно непротиворечив, технически и 

икономически обоснован инвестиционен проект, въз основа на 

който безпроблемно да могат да се изпълнят заложените СМР. 

o По време на тази дейност ще се осъществява непрекъснат 

контрол за наличие на съгласуваност между отделните части на 

проекта. Той се осъществява от Ръководителя на екипа. 

Документирането му се осъществява чрез подписване на проекта 

по всяка част от всички останали проектанти. 

o Резултатът от дейността: Съгласуван инвестиционен проект 

от всички проектанти: отделните части на проекта са взаимно 

съгласувани. 

 Предаване на проекта на възложителя. Резултатът от дейността - 

Предаден на Възложителя Инвестиционен проект и подписан Приемо — 

предавателен протокол. 

 Съгласувания с експлоатационните дружества на засегнатите от проекта 

съоръжения. 

 Времево съвместяване на дейностите на проектирането. 

 Организация за изпълнение на авторски надзор по време на строителството – 
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подробно описание на дейностите по изпълнение. 

 Организация на работата по време на отделните етапи на изпълнение на СМР: 

 Организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на 

материали - подготвителен етап (подготвителни работи): 

 Предаване на строителната площадка от Възложителя на 

Изпълнителя. 

 Извършване на действията по разчистване на Строителната площадка 

и извършване на други подготвителни дейности за започване на 

строителството, включително на мерките за осигуряване на безопасни 

и здравословни условия на труд. 

 Дейности по откриване на строителната площадка - съставяне и 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В 

деня на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво, Възложителят е длъжен да 

въведе Изпълнителя на строителната площадка съгласно изискванията 

на нормативните актове, след като е извършил всички процедури и 

съгласувания по освобождаване на Строителната площадка и е взел 

разрешение за строеж за Строежа, както и всички други действия, 

произтичащи от статута на Възложител съгласно ЗУТ. 

 Изясняване на подземната инфраструктура. 

 Организиране на геодезичните работи. 

 Осигуряване на ресурси за основното строителство. 

 Организация в етапа строителни и монтажни работи на основното 

строителство в съответствие с одобрените проекти и техническите 

спецификации (изпълнение на СМР за реализирането на основното 

строителство предмет на поръчката): 

 Обхват – условно разделяне на подетапи на работите по основното 

строителство: 

o Подетап I - ул. „Висарион Смоленски“ от о.т.283 до 

кръстовището при о.т. 314, до кръстовището при о.т. 328, до 

кръстовището при о.т. 331, до кръстовището при о.т.361, до 

о.т.365 (тупик). 

o Подетап II - ул. „Хаджи Димитър“ от о.т. 292 до о.т.291, до 

о.т. 290, до о.т.332, до о.т.331, до о.т.338 (тупик). 

o Подетап III - ул. „Полковник Дичо Петров“ от о.т. 396 до 

кръстовището при о.т.406, до о.т.407, до о.т. 143 (при ул. „Васил 

Левски“), включително отклонка от о.т. 406 до о.т.391 при ул. 

„Васил Левски“. 

o Подетап IV - ул. „Първи май“ от о.т. 270, до о.т.221, до о.т.222, 

до о.т.84 при ул. “9-ти Септември“. 

 Описание на видове СМР, в съответствие с техническите 

спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и 

стандарти за изпълнение на строителството – изпълнение на 

строителни работи съгласно проектната документация с подробно 

описание на технологията на изпълнение с посочване на необходими 

материали, механизация и технически пособия и представяне на 

методите на работа за работите по изпълнение, както следва: 

o Фрезоване на съществуваща асфлатова настилка. 

o Изкърпване на дупки и деформации на настилката. 
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o Разваляне на асфалтобетонова настилка. 

o Изкоп. 

o Полагане на трошенокаменна настилка (НТК) и/или 

битумизирана баластра. 

o Асфалтови работи: 

 Първи битумен разлив. 

 Полагане на неплътен асфалтобетон. 

 Втори битумен разлив. 

 Полагане плътен асфалтобетон. 

o Регулиране на нивото на дъждоприемните оттоци и 

ревизионните шахти. 

o Монтаж на вертикална сигнализация. 

o Полагане на хоризонтална маркировка. 

o Демонтаж бетонови бордюри и пътни знаци и табели. 

o Демонтаж на тротоарна настилка. 

o Изкоп. 

o Монтаж бордюри, вкл. бетон за подложка. 

o Направа на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови 

тротоарни плочи, вкл. основа: Полагане на трошенокаменна 

настилка (НТК); Направа на тротоарна настилка от 

вибропресовани бетонови тротоарни плочи. 

o Изпълнение на пътни съоръжения - подпорна стена / габиони: 

 Земни работи – изкоп и обратен насип с трошен камък. 

 Кофражни работи. 

 Армировъчни работи. 

 Бетонови работи. 

 Хидроизолация. 

o Изпълнение на предпазни парапети (при необходимост). 

o Възстановяване на съществуващите РГО точки. 

o Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци. 

o Изпълнение на Временна организация на движението. 

 Заключителен етап (работи по предаване на обекта на възложителя - 

заключителни работи): 

 Възстановителни работи - благоустрояване и окончателно почистване 

на обекта, демобилизация. 

 Изпитвания. 

 Съставяне на НКС, актове и протоколи по време на строителството. 

 Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на 

целия обект съгласно закона за кадастъра и имотния регистър. 

 Установяване на годността за приемане на строежа и подписване на 

акт обр. 15 и констативен протокол за действително извършените 

СМР. 

 Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности. 

 Въвеждане на обекта в експлоатация. 

 Гаранционно поддържане съгласно договорните условия (дейност 4). 

 Методи/подход за изпълнение, организация и управление, с които участникът доказва 

възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на дейностите при 

изпълнението на поръчката: 

 Организация и подход на изпълнение на обекта. 

 Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в 

инвестиционния процес и вътрешен контрол на изпълнителя: 
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 Описание на взаимодействието с различните участници в процеса. 

 Списък на дейностите, необходими за постигане на целите на обекта и 

изискванията на техническите спецификации. 

 Организация за осигуряване на постоянна комуникация и 

взаимодействие с представителите на възложителя строителния 

надзор и други участници. 

 Подробно описание на начините за разпределение на дейностите и 

отговорностите между технически лица във връзка с изпълнението на 

дейностите с представяне на задачите и отговорностите на отделните лица, 

ангажирани за изпълнение на поръчката: 

 Екипа за изпълнение дейностите проектиране и авторски надзор. 

 Ръководния екип за изпълнение на строителството. 

 Лицата заети с изпълнението на дейностите предмет на договора. 

 Отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, между 

предлаганите от участника специалисти. 

 Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника 

ресурси – брой на лицата, механизация по екипи, материали за изпълнение: 

 Организация, мобилизация и разпределение на използваните от 

участника ресурси на етап - изработване на работен проект и 

упражняване на авторски надзор. 

 Организация, мобилизация и разпределение на използваните от 

участника ресурси на етап - изпълнение на СМР. 

 Организация на опазване на околната среда – предложени дейности, свързани с 

опазване на околната среда: 

 Обосновка. 

 План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната 

среда. 

 Заключение. 

 Мерки за безопасни и здравословни условия на труд съобразени с организацията 

за изпълнение на предмета на поръчката: 

 Инструкции за безопасна работа. 

 Личните предпазни средства видове и стандарти. 

 Класифициране на опасностите. 

 Мерки и изисквания за осигуряване на пожарна безопасност. 

 Пълно описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на 

договора за проектиране и строителство, както и описание на контрола за качество, 

който ще упражнява участника по време на изпълнението на договора: 

 Организация на контрола на качеството. 

 Изпълнение на поръчката при стриктно спазване на нормативната база. 

 Контрол в етапа на проектиране: 

 Мерки за спазване на нормативните изисквания. 

 Предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от проектанти. 

 Контрол в етапа на изпълнение на авторския надзор по време на 

строителството . 

 Описание на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при изпълнението 

на проекта по време на строителството и гаранционния период: 

 Методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнението 

на поръчката. 

 Методите, които участникът ще използва за контрол за качеството на 
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доставките на материалите и влагането им, необходими при изпълнение на 

строителството: 

 Описание на входящия контрол. 

 Контрол и качество на строителните материали.  

 Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите. 

 Контрол при съхранение на документацията. 

 Външен контрол от акредитирани органи за контрол. 

 Застраховка на отговорността на строителя в гаранционния срок. 

 Осъществяване на контрол върху времето на изпълнение като фактор, 

формиращ качеството на строителната услуга. 

 Мерки за вътрешен контрол при използването на техника и 

механизация. 

 Контрол върху изпълнението, отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията за качество. 

 Организиране на работния процес с цел непрекъсване на транспортната свързаност. 

 Мерки за намаляване на ограниченията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

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

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

възложителя. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на 

екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложените от него срокове. 

Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата цялост 

и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно 

изпълнение на проекта. В техническото предложение участникът е предложил организация 

за изпълнение на поръчката, обхващаща всички дейности в нейния обхват - проектиране, 

строителство и съпътстващите го дейности, в това число авторски надзор по време на 

строителството, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. 

Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

техническата документация и задание, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на 

възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на 

проектантския екип и на строителния екип, включително как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с 

възложителя и останалите участници в инвестиционния процес, координация и 

съгласуване на дейностите, вътрешен контрол на изпълнителя, мерки за осигуряване на 

качество и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената поръчка.  

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. Описан е процесът по изготвяне на работен проект по смисъла на чл. 2, ал. 1, 

т. 3 и ал. 2 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти - описание на общите условия, включително последователност и етапи при 

изготвяне на работния проект, разграничени, както следва: Встъпителен етап, през който 

се осъществява мобилизация на екипа и получаване на изходни данни с оглед създаване на 

комуникационна и информационна среда за осъществяване на проекта; Проектен етап, 

през който се осъществява анализ на изходните данни и проектиране на всички части на 

инвестиционния проект (ИП); и Заключителен етап, през който се осъществява 

размножаване, окомплектоване, подписване и подпечатване на проектите, съгласуване на 
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всички части на ИП от проектантите и предаване на проекта на възложителя с подписан 

приемо-предавателен протокол; Съгласувания с експлоатационните дружества на 

засегнатите от проекта съоръжения; Времево съвместяване на дейностите на 

проектирането. Последователно в детайли са представените дейностите по изпълнение до 

започване на строителството с представяне на целените резултати от всяка дейност и 

стъпките за постигането им. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно описание 

и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, 

в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно техническото 

задание и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода на 

изпълнение, като конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на 

изпълнение, както следва: Етап на подготовка на строителната площадка и доставка на 

материали - подготвителен етап (подготвителни работи), през който се извършват 

предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя, извършване на 

действията по разчистване на Строителната площадка и извършване на други 

подготвителни дейности за започване на строителството, включително на мерките за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, дейности по откриване на 

строителната площадка, изясняване на подземната инфраструктура, организиране на 

геодезичните работи и осигуряване на ресурси за основното строителство; Етап на 

строителни и монтажни работи на основното строителство в съответствие с одобрените 

проекти и техническите спецификации (изпълнение на СМР за реализирането на 

основното строителство предмет на поръчката), разделен на подетапи на работите по 

основното строителство, както следва: Подетап I - ул. „Висарион Смоленски“ от о.т.283 до 

кръстовището при о.т. 314, до кръстовището при о.т. 328, до кръстовището при о.т. 331, до 

кръстовището при о.т.361, до о.т.365 (тупик); Подетап II - ул. „Хаджи Димитър“ от о.т. 292 

до о.т.291, до о.т. 290, до о.т.332, до о.т.331, до о.т.338 (тупик); Подетап III - ул. 

„Полковник Дичо Петров“ от о.т. 396 до кръстовището при о.т.406, до о.т.407, до о.т. 143 

(при ул. „Васил Левски“), включително отклонка от о.т. 406 до о.т.391 при ул. „Васил 

Левски“; Подетап IV - ул. „Първи май“ от о.т. 270, до о.т.221, до о.т.222, до о.т.84 при ул. 

“9-ти Септември“, през който строителен етап в съответствие с техническите 

спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и стандарти за 

изпълнение на строителството се извършва изпълнение на строителни работи съгласно 

проектната документация, като участникът подробно е описал технологията на изпълнение 

с посочване на необходими материали, механизация и технически пособия и представяне 

на методите на работа за работите по изпълнение; Заключителен етап (работи по предаване 

на обекта на възложителя - заключителни работи), през който строителен етап се 

извършват възстановителни работи - благоустрояване и окончателно почистване на обекта, 

демобилизация, изпитвания, съставяне на НКС, актове и протоколи по време на 

строителството, изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на 

целия обект съгласно закона за кадастъра и имотния регистър, установяване на годността 

за приемане на строежа и подписване на акт обр. 15 и констативен протокол за 

действително извършените СМР; Въвеждане на обекта в експлоатация; Гаранционно 

поддържане съгласно договорните условия. В рамките на представената от участника 

етапност при изпълнението са изложени съответните подетапи, обхват и предвиждани 

дейности. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на 

дейностите и задачите спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническото 

задание, като същите са подробно описани, както следва: Фрезоване на съществуваща 

асфлатова настилка; Изкърпване на дупки и деформации на настилката; Разваляне на 

асфалтобетонова настилка; Изкоп; Полагане на трошенокаменна настилка (НТК) и/или 

битумизирана баластра; Асфалтови работи, включващи Първи битумен разлив, Полагане 

на неплътен асфалтобетон, Втори битумен разлив, Полагане плътен асфалтобетон; 
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Регулиране на нивото на дъждоприемните оттоци и ревизионните шахти; Монтаж на 

вертикална сигнализация; Полагане на хоризонтална маркировка; Демонтаж бетонови 

бордюри и пътни знаци и табели; Демонтаж на тротоарна настилка; Изкоп; Монтаж 

бордюри, вкл. бетон за подложка; Направа на тротоарна настилка от вибропресовани 

бетонови тротоарни плочи, вкл. основа: Полагане на трошенокаменна настилка (НТК); 

Направа на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови тротоарни плочи; Изпълнение 

на пътни съоръжения - подпорна стена / габиони, включващи Земни работи – изкоп и 

обратен насип с трошен камък, Кофражни работи, Армировъчни работи, Бетонови работи 

и Хидроизолация; Изпълнение на предпазни парапети (при необходимост); Възстановяване 

на съществуващите РГО точки; Събиране, натоварване и извозване на строителни 

отпадъци; Изпълнение на Временна организация на движението. 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, като е налице представяне на последователността на 

изпълнението на операциите за всеки вид дейност. По този начин участникът е представил 

описание за начина на изпълнение на всички видове строителни работи, като е отразена 

коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите 

за изпълнение и приемане на съответните видове работи. Предвижданията са приложими 

за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и 

особености. Налице е представяне на предвижданията на участника и за изпълнение на 

дейностите по осъществяване на авторски надзор по време на строителството в 

съответствие с изискванията на възложителя и проекта на договор. Представени са 

предвижданията за организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, 

обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от възложителя обект. 

Идентифицирана е необходимата строителна техника за отделните етапи съобразно 

технологията на строителния процес. Направено е разграничение между отговорностите и 

конкретните задачи на отделните екипи по изпълнението – както проектантски екип, така и 

строителен екип. Взаимната обвързаност в организационно отношение и последователност 

в технологично отношение са показани в представения календарен график. Отделните 

комплексни екипи работят в своята последователност, използвайки предимствата на 

предложения организационен метод. 

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

изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове 

работи, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са представени 

предвижданията на участника за продължителност, относителна дата за начало и край, 

необходимо техническо оборудване и механизация, план за доставка на техническо 

оборудване и механизация, брой и квалификация на предвидените за изпълнението лица, 

необходими материали и план за доставката им. Графикът представя строителната 

програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на 

документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка, като 

същият прецизира съответните дейности, съобразен е с технологичната последователност 

на предвидените работи и показва последователността, продължителността и 

разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число проектиране, 

строителство, доставка на материали и оборудване и др. Линейният календарен график 

отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и е придружен с 

Диаграма на работната ръка. В графика е посочено времето за изпълнение на всяка една 

предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани 

лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за 

изпълнение на поръчката са съобразени изискванията на техническите спецификации. В 

частта, касаеща изпълнението на СМР, графикът включва времето за изпълнение, 



                                                     

13 

последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между 

отделните етапи и демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в 

рамките на поставените крайни срокове, при минимални усложнения за населението в 

прилежащите територии.  При изследването на линейния график комисията също така 

счита, че визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и 

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

съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид 

работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 

(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния обект – предмет на поръчката. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 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. 

Заключение на комисията:  

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

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

Обособена позиция № 2: 

„Рехабилитация на уличната мрежа в  гр. Смолян, община Смолян“. 
   

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД  
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

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

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, съдържащо подход и 

програма за изпълнение на поръчката, в която са представени предвижданията на 

участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси, ведно с приложения, 

включващи Линеен график, Диаграма на работната ръка и Строителна програма; 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 

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

№ 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец 
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№ 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срокове за изпълнение: 

 Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране: 60 /словом 

шестдесет/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за 

изпълнение на обособената позиция. 

 Срок за изпълнение на строителството: 320 /словом триста и двадесет/ календарни 

дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

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

строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 

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

издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 

72 от 15.08.2003 г.)/. 

 Услуги по осъществяване на авторски надзор по време на строителството: за 

периода от началото на строителството на строителния обект, за което се извършва 

подписване на протокол за започване на строителството, до въвеждането на 

строителния обект в експлоатация, удостоверено с издаване на разрешение за 

ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация, в зависимост от категорията 

му. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Стратегия за изпълнение на обществената поръчка: 

 Обосновка. 

 Разбиране за същността на исканията на възложителя, представени в 

техническите спецификации и видовете работи, предмет на договора и 

характеристики на съществуващото положение. 

 Описание на отделните етапи за изпълнение на строителството. 

 Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране - Етапи на изпълнение 

на проектирането. 

 Встъпителен етап: 

 Мобилизация на екипа: 

o Дейността включва: 

 Окончателно разпределение на задачите между членовете 

на екипа и разработване на подробен работен график. При 

необходимост ще се ангажират и допълнителни 

специалисти по определени проблеми. 

 Установяване на система за вътрешни комуникации в 

екипа. 

 Преглед на Техническите спецификации и Предложението 

за изпълнение на поръчката, вкл. приложенията му. 

 Определяне на лицата за комуникация с Възложителя. 

 Създаване на облачна технология за съхраняване и обмен 

на данни. 

o Резултат от дейността: 

 Проведена първа среща на екипа по проекта. 

 Изготвен подробен работен план с разпределение на 

отговорностите между членовете на екипа. 

 Изготвен детайлизиран план-график за изпълнение на 

дейностите съобразно стартовата дата на договора. 

 Прецизирана система от мерки за управление на 

изпълнението и вътрешен контрол по изпълнението на 

Договора. 
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 Създадена система за обмен на данни в Екипа. 

 Получаване на изходни данни: 

o Дейността включва: 

 Провеждане на встъпителна среща с Възложителя за 

представяне на екипа и възприетата организация на 

работа по изпълнението на обществената поръчка, както 

и установяване на принципи и механизми на 

взаимодействие и координация през цялостния процес на 

създаване на ИП. 

 Предоставяне на изходни данни от Възложителя - скица, 

съгласувана с експлоатационните дружества; 

геодезическата, картната, плановата и кадастралната 

основа, в т.ч. геодезическо заснемане, геодезически мрежи, 

респ. изходни точки и репери, които са необходими за 

проектирането и строителството и други изходни данни 

и документи, които се изискват с нормативен или 

административен акт. 

o Резултат от дейността: 

 Проведена встъпителна среща на екипа с Възложителя. 

 Създадена система за комуникация с Възложителя. 

 Създадена система за обмен на данни с Възложителя. 

 Получаване на изходни данни за проектиране. 

o Връзка с други етапи и дейности по проекта: Етапът създава 

организационно - управленската рамка за провеждане на 

„същинските“ разработващи дейности и през следващите етапи, 

в съответствие с нуждите, очакванията и изискванията на 

Възложителя и на договора за изпълнение. 

o Резултатът от етапа е създадена ясна и надеждна 

комуникационна и информационна среда за осъществяване на 

проекта. 

 Проектен етап: 

 Анализ на изходните данни: 

o Проектантският екип на Участника ще извърши детайлен 

анализ на изходните данни. Те ще служат като основа за 

разработване на ИП. Ще се уточнят инвестиционните 

намерения, за да се предложи най-доброто решение на 

Възложителя. 

o Ще се анализира проектното решение като се вземат под 

внимание: 

 Изискванията към обекта. 

 Основни технически, икономически и технологични 

изисквания към обекта. 

o Екипът от проектанти ще анализира цялата информация, 

свързана с изискванията на Възложителя, относно изпълнението 

на настоящият проект. Ще се изяснят следните въпроси: 

 Какви са изискванията към проекта на Възложителя? 

 Какви са изискванията към проекта, които не са посочени 

от Възложителя? 

 Какви мерки трябва да се въведат за успешното 

изпълнение на дейностите по проекта? 

 Как да се покрият всички изисквания и очаквания на 
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Възложителя? 

o След като се анализира обстойно, изводите ще се разпространят 

писмено (по електронната поща) до всички проектанти. 

o Най-функционално работата по проекта ще бъде 

усъвършенствана при непрекъснатия контакт, който ще се 

стремим да осъществим: между Възложител, Ръководителя на 

екипа на проектантите. Не на последно място е важно 

креативното мислене на Проектанта по част „Пътна”, който 

ще има за задача да проектира икономически, технически и 

функционално най - доброто решение, което да се одобри на 

Възложителя, и да отговаря на неговите виждания, изисквания и 

намерения. 

o Основна задача на екипа през тази дейност е да предложи най-

доброто решение. Всички членове на екипа ще обсъдят всички 

възможни варианти на инвестиционния проект, ще помогнем на 

Възложителя да изберете най-доброто решение, за да се получи 

проект с максимално оптимизирана цена, добра функционалност 

и контруктивна издържаност. 

o През този период ще се осъществяват множество вътрешни 

срещи - между членовете на екипа и външна среща - с 

Възложителя. 

o Резултатът от дейността е концептуално проектно решение. 

 Проектиране на всички части на инвестиционния проект (ИП): 

o Участват всички проектанти, ангажирани за изпълнение на 

проектирането на обществената поръчка. Всички те ще 

работят успоредно и едновременно във времето, съобразно 

своята отговорност, компетентност и поставени задачи. В 

процеса на изпълнение на работите по изготвянето на 

Инвестиционния проект се осигурява нужната съгласуваност 

между членовете на екипа, чрез провеждането на регулярни 

срещи, както и контрол на качеството на извършваните 

дейности. 

o Проектантите са отговорни за законосъобразността на 

проектните решения, както и за пълнотата и приложимостта 

на изработените проекти, съгласно договорената фаза на 

проектиране. 

o Инвестиционния проект ще се разработи така, че да включва 

всички изисквания на Техническите спецификации. 

o С проекта: 

 Се изясняват конкретните проектни решения в степен, 

осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на 

предвидените видове СМР. 

 Се осигурява съответствието на проектните решения с 

изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. 

o Инвестиционният проект ще се разработи във фаза Работен 

проект и ще съдържа следните части: 

 Част „Пътна”. 

 Част „Геодезия”. 

 Част „Конструкции“.  

 Част „Временна организация и безопасност на 

движението“.  
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 Част „Постоянна организация на движението“.  

 Част „План за безопасност и здраве“.  

 Част „План за управление на строителните отпадъци“.  

 Част „Пожарна безопасност“.  

 Част „Сметна документация“. 

o Обхватът на проектирането включва следните дейности: 

Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка; Изкърпване на 

дупки и деформации на настилката; Локални ремонти, 

включващи: разваляне на асфалтобетонова настилка; Полагане 

на трошенокаменна настилка (НТК) и/или битумизирана 

баластра; Полагане на неплътен асфалтобетон; Полагане на 

плътен асфалтобетон; Регулиране на нивото на 

дъждоприемните оттоци и ревизионните шахти; Подмяна на 

пътни бордюри, вкл. нови бордюри, където липсват; Подмяна на 

тротоарна настилка, вкл. нова тротоарна настилка, където 

липсва; Градински бордюри за тротоарите, граничещи със зелени 

площи; Подпорни стени, монолитно изпълнени от стоманобетон 

или габиони с различни параметри; Предпазни парапети, където 

е необходимо; Възстановяване на съществуващите РГО точки; 

Вертикална сигнализация - пътни знаци; Хоризонтална 

маркировка; Строителни отпадъци; Временна организация по 

безопасност на движението. 

o Подробно описание на дейностите по проектиране по отделните 

проектни части. 

o Резултат от дейността: Разработен инвестиционен проект. 

 Заключителен етап: 

 Размножаване, окомплектоване, подписване и подпечатване на 

проектите: 

o Ключов момент при изпълнението на тази задача е 

координирането и съгласуването, както и окомплектоването на 

инвестиционния проект по всички части, така че крайният 

резултат да бъде законосъобразен, вътрешно непротиворечив, 

технически и икономически обоснован инвестиционен проект, въз 

основа на който безпроблемно да може да бъде реализиран 

проекта. 

o Оформяне и представяне на проектните материали: 

 Оригиналите на чертежите ще бъдат с подходящи 

размери. Всички текстове и цифри върху чертежите ще 

бъдат изписани с подходяща големина, така че да бъдат 

ясни и четливи. 

 Текстовата част на проекта да бъде изработена на 

български и ще бъде окомплектована в отделни папки, 

които съдържат: обяснителна записка; съгласувателни 

писма; всички таблици; количествени сметки и ведомости 

- подробни и обобщени за отделните проектни части. 

 Сметната документация ще съдържа обяснителна 

записка, обобщена количествена сметка и количествено-

стойностни сметки за всеки обект. 

o Резултатът от дейността: Окомплектован и подписан от 

съответния проектант инвестиционен проект. 

 Съгласуване на всички части на ИП от проектантите: 
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o Изработването на Инвестиционен проект е многостранна 

дейност свързана с взаимодействие и съгласуване между екипите 

на отделните части. Поради интензивната работа по всяка 

проектна част съгласуването между проектантските екипи ще 

се извършва в работен порядък и ще се подпомага от 

Ръководителя на екипа на проектантите през целия период на 

проектиране. 

o Ръководителя на екипа на проектантите е отговорен и задължен 

за взаимното съгласуване и координация на всички части на 

инвестиционния проект. 

o Ключов момент при изпълнението на тези дейности е 

координирането и съгласуването на инвестиционния проект по 

всички части, така че крайният резултат да бъде 

законосъобразен, вътрешно непротиворечив, технически и 

икономически обоснован инвестиционен проект, въз основа на 

който безпроблемно да могат да се изпълнят заложените СМР. 

o По време на тази дейност ще се осъществява непрекъснат 

контрол за наличие на съгласуваност между отделните части на 

проекта. Той се осъществява от Ръководителя на екипа. 

Документирането му се осъществява чрез подписване на проекта 

по всяка част от всички останали проектанти. 

o Резултатът от дейността: Съгласуван инвестиционен проект 

от всички проектанти: отделните части на проекта са взаимно 

съгласувани. 

 Предаване на проекта на възложителя. Резултатът от дейността - 

Предаден на Възложителя Инвестиционен проект и подписан Приемо — 

предавателен протокол. 

 Съгласувания с експлоатационните дружества на засегнатите от проекта 

съоръжения. 

 Времево съвместяване на дейностите на проектирането. 

 Организация за изпълнение на авторски надзор по време на строителството – 

подробно описание на дейностите по изпълнение. 

 Организация на работата по време на отделните етапи на изпълнение на СМР: 

 Организация в етапа на подготовка на строителната площадка и доставка на 

материали - подготвителен етап (подготвителни работи): 

 Предаване на строителната площадка от Възложителя на 

Изпълнителя. 

 Извършване на действията по разчистване на Строителната площадка 

и извършване на други подготвителни дейности за започване на 

строителството, включително на мерките за осигуряване на безопасни 

и здравословни условия на труд. 

 Дейности по откриване на строителната площадка - съставяне и 

подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. В 

деня на съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия и ниво, Възложителят е длъжен да 

въведе Изпълнителя на строителната площадка съгласно изискванията 

на нормативните актове, след като е извършил всички процедури и 

съгласувания по освобождаване на Строителната площадка и е взел 

разрешение за строеж за Строежа, както и всички други действия, 
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произтичащи от статута на Възложител съгласно ЗУТ. 

 Изясняване на подземната инфраструктура. 

 Организиране на геодезичните работи. 

 Осигуряване на ресурси за основното строителство. 

 Организация в етапа строителни и монтажни работи на основното 

строителство в съответствие с одобрените проекти и техническите 

спецификации (изпълнение на СМР за реализирането на основното 

строителство предмет на поръчката): 

 Обхват – условно разделяне на подетапи на работите по основното 

строителство: 

o Подетап I - ул. „Георги Сава Раковски“ от о.т. 497 до о.т.499, 

от о.т.499 до о.т. 544, о.т.544 до връзка с ул. „Миньорска“. 

o Подетап II - ул. „Острица“ от о.т. 1383 до кръстовище при 

о.т.1368, до о.т.1350, до о.т. 1326 (ул. „Миньорска“). 

o Подетап III - ул. „Васил Априлов“ от о.т. 1349 до кръстовище с 

ул. „Миньорска“. 

o Подетап IV - ул. „Поп Нико“ от о.т. 799 (кръстовище с ул. 

„Коста Аврамиков“) до о.т. 814 (кръстовище с ул. „Зора“). 

o Подетап V – ул. „Зора“ от о.т. 823 до о.т. 815. 

o Подетап VI – ул. „Искра“ от о.т. 815 до о.т. 797 (кръстовище с 

ул. „Коста Аврамиков“). 

o Подетап VII – ул. „24-ти май“ от о.т. 607 до о.т. 611 и от о.т. 

609 (при ул. „Славееви гори“) до о.т. 621. 

o Подетап VIII – ул. „Деспот Слав“ от о.т. 383 до о.т. 379, до о.т. 

386, до о.т. 388, до о.т. 1084. 

o Подетап IX – ул. „Станевска“ от о.т. 1465 до края на 

регулацията след кръстовище с ул. „Орфееви скали“. 

 Описание на видове СМР, в съответствие с техническите 

спецификации, възприетите строителни методи, техническите норми и 

стандарти за изпълнение на строителството – изпълнение на 

строителни работи съгласно проектната документация с подробно 

описание на технологията на изпълнение с посочване на необходими 

материали, механизация и технически пособия и представяне на 

методите на работа за работите по изпълнение, както следва: 

o Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка. 

o Изкърпване на дупки и деформации на настилката. 

o Разваляне на асфалтобетонова настилка. 

o Изкоп. 

o Полагане на трошенокаменна настилка (НТК) и/или 

битумизирана баластра. 

o Асфалтови работи: 

 Първи битумен разлив. 

 Полагане на неплътен асфалтобетон. 

 Втори битумен разлив. 

 Полагане плътен асфалтобетон. 

o Регулиране на нивото на дъждоприемните оттоци и 

ревизионните шахти. 

o Монтаж на вертикална сигнализация. 

o Полагане на хоризонтална маркировка. 

o Демонтаж бетонови бордюри и пътни знаци и табели. 

o Демонтаж на тротоарна настилка. 
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o Изкоп. 

o Монтаж бордюри, вкл. бетон за подложка. 

o Направа на тротоарна настилка от вибропресовани бетонови 

тротоарни плочи, вкл. основа: Полагане на трошенокаменна 

настилка (НТК); Направа на тротоарна настилка от 

вибропресовани бетонови тротоарни плочи. 

o Изпълнение на пътни съоръжения - подпорна стена / габиони: 

 Земни работи – изкоп и обратен насип с трошен камък. 

 Кофражни работи. 

 Армировъчни работи. 

 Бетонови работи. 

 Хидроизолация. 

o Изпълнение на предпазни парапети (при необходимост). 

o Възстановяване на съществуващите РГО точки. 

o Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци. 

o Изпълнение на Временна организация на движението. 

 Заключителен етап (работи по предаване на обекта на възложителя - 

заключителни работи): 

 Възстановителни работи - благоустрояване и окончателно почистване 

на обекта, демобилизация. 

 Изпитвания. 

 Съставяне на ПКС, актове и протоколи по време на строителството. 

 Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на 

целия обект съгласно закона за кадастъра и имотния регистър. 

 Установяване на годността за приемане на строежа и подписване на 

акт обр. 15 и констативен протокол за действително извършените 

СМР. 

 Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности. 

 Въвеждане на обекта в експлоатация. 

 Гаранционно поддържане съгласно договорните условия (дейност 4). 

 Методи/подход за изпълнение, организация и управление, с които участникът доказва 

възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на дейностите при 

изпълнението на поръчката: 

 Организация и подход на изпълнение на обекта. 

 Комуникацията между изпълнителя и останалите участници в 

инвестиционния процес и вътрешен контрол на изпълнителя: 

 Описание на взаимодействието с различните участници в процеса. 

 Списък на дейностите, необходими за постигане на целите на обекта и 

изискванията на техническите спецификации. 

 Организация за осигуряване на постоянна комуникация и 

взаимодействие с представителите на възложителя строителния 

надзор и други участници. 

 Подробно описание на начините за разпределение на дейностите и 

отговорностите между технически лица във връзка с изпълнението на 

дейностите с представяне на задачите и отговорностите на отделните лица, 

ангажирани за изпълнение на поръчката: 

 Екипа за изпълнение дейностите проектиране и авторски надзор. 

 Ръководния екип за изпълнение на строителството. 

 Лицата заети с изпълнението на дейностите предмет на договора. 

 Отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, между 

предлаганите от участника специалисти. 
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 Организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника 

ресурси – брой на лицата, механизация по екипи, материали за изпълнение: 

 Организация, мобилизация и разпределение на използваните от 

участника ресурси на етап - изработване на работен проект и 

упражняване на авторски надзор. 

 Организация, мобилизация и разпределение на използваните от 

участника ресурси на етап - изпълнение на СМР. 

 Организация на опазване на околната среда – предложени дейности, свързани с 

опазване на околната среда: 

 Обосновка. 

 План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната 

среда. 

 Заключение. 

 Мерки за безопасни и здравословни условия на труд съобразени с организацията 

за изпълнение на предмета на поръчката: 

 Инструкции за безопасна работа. 

 Личните предпазни средства видове и стандарти. 

 Класифициране на опасностите. 

 Мерки и изисквания за осигуряване на пожарна безопасност. 

 Пълно описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на 

договора за проектиране и строителство, както и описание на контрола за качество, 

който ще упражнява участника по време на изпълнението на договора: 

 Организация на контрола на качеството. 

 Изпълнение на поръчката при стриктно спазване на нормативната база. 

 Контрол в етапа на проектиране: 

 Мерки за спазване на нормативните изисквания. 

 Предложени мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от проектанти. 

 Контрол в етапа на изпълнение на авторския надзор по време на 

строителството . 

 Описание на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при изпълнението 

на проекта по време на строителството и гаранционния период: 

 Методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнението 

на поръчката. 

 Методите, които участникът ще използва за контрол за качеството на 

доставките на материалите и влагането им, необходими при изпълнение на 

строителството: 

 Описание на входящия контрол. 

 Контрол и качество на строителните материали.  

 Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите. 

 Контрол при съхранение на документацията. 

 Външен контрол от акредитирани органи за контрол. 

 Застраховка на отговорността на строителя в гаранционния срок. 

 Осъществяване на контрол върху времето на изпълнение като фактор, 

формиращ качеството на строителната услуга. 

 Мерки за вътрешен контрол при използването на техника и 

механизация. 

 Контрол върху изпълнението, отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията за качество. 

 Организиране на работния процес с цел непрекъсване на транспортната свързаност. 
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 Мерки за намаляване на ограниченията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

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

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

възложителя. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на 

екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета на 

поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията 

на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложените от него срокове. 

Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата цялост 

и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно 

изпълнение на проекта. В техническото предложение участникът е предложил организация 

за изпълнение на поръчката, обхващаща всички дейности в нейния обхват - проектиране, 

строителство и съпътстващите го дейности, в това число авторски надзор по време на 

строителството, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати. 

Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в 

техническата документация и задание, на действащото законодателство, на 

съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на 

възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на работата на 

проектантския екип и на строителния екип, включително как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, методите за осъществяване на комуникацията с 

възложителя и останалите участници в инвестиционния процес, координация и 

съгласуване на дейностите, вътрешен контрол на изпълнителя, мерки за осигуряване на 

качество и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно 

изпълнение на възложената поръчка.  

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. Описан е процесът по изготвяне на работен проект по смисъла на чл. 2, ал. 1, 

т. 3 и ал. 2 от Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти - описание на общите условия, включително последователност и етапи при 

изготвяне на работния проект, разграничени, както следва: Встъпителен етап, през който 

се осъществява мобилизация на екипа и получаване на изходни данни с оглед създаване на 

комуникационна и информационна среда за осъществяване на проекта; Проектен етап, 

през който се осъществява анализ на изходните данни и проектиране на всички части на 

инвестиционния проект (ИП); и Заключителен етап, през който се осъществява 

размножаване, окомплектоване, подписване и подпечатване на проектите, съгласуване на 

всички части на ИП от проектантите и предаване на проекта на възложителя с подписан 

приемо-предавателен протокол; Съгласувания с експлоатационните дружества на 

засегнатите от проекта съоръжения; Времево съвместяване на дейностите на 

проектирането. Последователно в детайли са представените дейностите по изпълнение до 

започване на строителството с представяне на целените резултати от всяка дейност и 

стъпките за постигането им. 

В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно описание 

и на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението на поръчката, 

в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно техническото 

задание и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода на 

изпълнение, като конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на 

изпълнение, както следва: Етап на подготовка на строителната площадка и доставка на 

материали - подготвителен етап (подготвителни работи), през който се извършват 

предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя, извършване на 

действията по разчистване на Строителната площадка и извършване на други 



                                                     

23 

подготвителни дейности за започване на строителството, включително на мерките за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, дейности по откриване на 

строителната площадка, изясняване на подземната инфраструктура, организиране на 

геодезичните работи и осигуряване на ресурси за основното строителство; Етап на 

строителни и монтажни работи на основното строителство в съответствие с одобрените 

проекти и техническите спецификации (изпълнение на СМР за реализирането на 

основното строителство предмет на поръчката), разделен на подетапи на работите по 

основното строителство, както следва: Подетап I - ул. „Георги Сава Раковски“ от о.т. 497 

до о.т.499, от о.т.499 до о.т. 544, о.т.544 до връзка с ул. „Миньорска“; Подетап II - ул. 

„Острица“ от о.т. 1383 до кръстовище при о.т.1368, до о.т.1350, до о.т. 1326 (ул. 

„Миньорска“); Подетап III - ул. „Васил Априлов“ от о.т. 1349 до кръстовище с ул. 

„Миньорска“; Подетап IV - ул. „Поп Нико“ от о.т. 799 (кръстовище с ул. „Коста 

Аврамиков“) до о.т. 814 (кръстовище с ул. „Зора“); Подетап V – ул. „Зора“ от о.т. 823 до 

о.т. 815; Подетап VI – ул. „Искра“ от о.т. 815 до о.т. 797 (кръстовище с ул. „Коста 

Аврамиков“); Подетап VII – ул. „24-ти май“ от о.т. 607 до о.т. 611 и от о.т. 609 (при ул. 

„Славееви гори“) до о.т. 621; Подетап VIII – ул. „Деспот Слав“ от о.т. 383 до о.т. 379, до 

о.т. 386, до о.т. 388, до о.т. 1084; Подетап IX – ул. „Станевска“ от о.т. 1465 до края на 

регулацията след кръстовище с ул. „Орфееви скали“, през който строителен етап в 

съответствие с техническите спецификации, възприетите строителни методи, техническите 

норми и стандарти за изпълнение на строителството се извършва изпълнение на 

строителни работи съгласно проектната документация, като участникът подробно е описал 

технологията на изпълнение с посочване на необходими материали, механизация и 

технически пособия и представяне на методите на работа за работите по изпълнение; 

Заключителен етап (работи по предаване на обекта на възложителя - заключителни 

работи), през който строителен етап се извършват възстановителни работи - 

благоустрояване и окончателно почистване на обекта, демобилизация, изпитвания, 

съставяне на НКС, актове и протоколи по време на строителството, изготвяне на 

екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно закона за 

кадастъра и имотния регистър, установяване на годността за приемане на строежа и 

подписване на акт обр. 15 и констативен протокол за действително извършените СМР; 

Въвеждане на обекта в експлоатация; Гаранционно поддържане съгласно договорните 

условия. В рамките на представената от участника етапност при изпълнението са изложени 

съответните подетапи, обхват и предвиждани дейности. В предложението на участника е 

налице и адекватно разпределение на дейностите и задачите спрямо отделните видове 

строителни работи съгласно техническото задание, като същите са подробно описани, 

както следва: Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка; Изкърпване на дупки и 

деформации на настилката; Разваляне на асфалтобетонова настилка; Изкоп; Полагане на 

трошенокаменна настилка (НТК) и/или битумизирана баластра; Асфалтови работи, 

включващи: Първи битумен разлив, Полагане на неплътен асфалтобетон, Втори битумен 

разлив и Полагане плътен асфалтобетон; Регулиране на нивото на дъждоприемните оттоци 

и ревизионните шахти; Монтаж на вертикална сигнализация; Полагане на хоризонтална 

маркировка; Демонтаж бетонови бордюри и пътни знаци и табели; Демонтаж на тротоарна 

настилка; Изкоп; Монтаж бордюри, вкл. бетон за подложка; Направа на тротоарна 

настилка от вибропресовани бетонови тротоарни плочи, вкл. основа: Полагане на 

трошенокаменна настилка (НТК); Направа на тротоарна настилка от вибропресовани 

бетонови тротоарни плочи; Изпълнение на пътни съоръжения - подпорна стена / габиони, 

включващи Земни работи – изкоп и обратен насип с трошен камък, Кофражни работи, 

Армировъчни работи, Бетонови работи и Хидроизолация; Изпълнение на предпазни 

парапети (при необходимост); Възстановяване на съществуващите РГО точки; Събиране, 

натоварване и извозване на строителни отпадъци; Изпълнение на Временна организация на 

движението. Декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи 
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отразява коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и 

наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е налице 

представяне на последователността на изпълнението на операциите за всеки вид дейност. 

По този начин участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички 

видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната последователност 

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

видове работи. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на 

поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Налице е представяне на 

предвижданията на участника и за изпълнение на дейностите по осъществяване на 

авторски надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на възложителя 

и проекта на договор. Представени са предвижданията за организация и мобилизация на 

използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на 

определения от възложителя обект. Идентифицирана е необходимата строителна техника 

за отделните етапи съобразно технологията на строителния процес. Направено е 

разграничение между отговорностите и конкретните задачи на отделните екипи по 

изпълнението – както проектантски екип, така и строителен екип. Взаимната обвързаност в 

организационно отношение и последователност в технологично отношение са показани в 

представения календарен график. Отделните комплексни екипи работят в своята 

последователност, използвайки предимствата на предложения организационен метод. 

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

изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове 

работи, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са представени 

предвижданията на участника за продължителност, относителна дата за начало и край, 

необходимо техническо оборудване и механизация, план за доставка на техническо 

оборудване и механизация, брой и квалификация на предвидените за изпълнението лица, 

необходими материали и план за доставката им. Графикът представя строителната 

програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на 

документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка, като 

същият прецизира съответните дейности, съобразен е с технологичната последователност 

на предвидените работи и показва последователността, продължителността и 

разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число проектиране, 

строителство, доставка на материали и оборудване и др. Линейният календарен график 

отразява всички посочени в Техническата спецификация дейности и е придружен с 

Диаграма на работната ръка. В графика е посочено времето за изпълнение на всяка една 

предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани 

лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за 

изпълнение на поръчката са съобразени изискванията на техническите спецификации. В 

частта, касаеща изпълнението на СМР, графикът включва времето за изпълнение, 

последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между 

отделните етапи и демонстрира умението да се организира изпълнението на СМР в 

рамките на поставените крайни срокове, при минимални усложнения за населението в 

прилежащите територии. При изследването на линейния график комисията също така 

счита, че визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и 

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

съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид 

работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 

(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния обект – предмет на поръчката. 
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При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

Въз основа на изложеното комисията счита, че техническото предложение на участника 

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му. На база на 

направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за изпълнение 

на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно 

техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че 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. 

Заключение на комисията:  

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

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 3. При разглеждането на техническите оферти не се установи необходимост от искане 

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

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

  

 4. След като беше определено съответствието на представените оферти, както с 

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

техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи по обособени позиции към 

оценка на допуснатите оферти на участниците съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите: 
 

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Срок за 

изпълнение на проектирането (О2) и Срок за изпълнение на строителството (О3) са 

закрепени таблично, както следва: 
 

Обособена позиция № 1: 

„Рехабилитация на уличната мрежа в  с. Смилян, община Смолян“. 
 

„БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД 
 

Оценка по показател: 

Срок за изпълнение на проектирането (О2) 30 точки 

Срок за изпълнение на строителството (О3) 20 точки 
 

Обособена позиция № 2: 

„Рехабилитация на уличната мрежа в  гр. Смолян, община Смолян“. 
 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД 
 

Оценка по показател: 

Срок за изпълнение на проектирането (О2) 30 точки 

Срок за изпълнение на строителството (О3) 20 точки 
 

Мотиви: Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за 

оценка по посочените показатели и предложения на участниците по обособените 

позиции, описани в настоящия протокол. 
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Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно  

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

I. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовите им 

предложения по обособени позиции следните участници: 

 

1. Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на уличната мрежа в  с. Смилян, 

община Смолян“:  

„БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД. 

 

2. Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на уличната мрежа в  гр. Смолян, 

община Смолян“: 

„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД. 
 

 

II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 20.12.2018 

г. от 08:30 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната 

сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за която дата и час 

участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в профила на 

купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 17.12.2018 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова : /подпис/* 

 

 

Членове Златко Карамучев : /подпис/* Стефка Росенова: /подпис/* 

 

 

 

Дата: 18.01.2019 г.   Утвърдил: : /подпис и печат/* 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

   Кмет на община Смолян  

 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от 

възложителя, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и  

чл. 23 от Закона за защита на личните данни. 

 


