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П Р О Т О К О Л 
 

по чл.181, ал.4 от ЗОП 

 

 

за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на 

офертите 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 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОН „СМОЛЯН“ В ГРАД 

СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с решение на възложителя № 11 от 

31.07.2019 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените 

поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер  

00092-2019-0007 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/2745 

 

 

Част I: Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на 

комисията. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и 

заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът й. 

 

1. За извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите със 

заповед на кмета на община Смолян № ОП-22 от 22.08.2019 г. е назначена комисия 

(наричана по-долу за краткост „Комисия/Комисията“) в следния състав: 

Председател:  

Златко Карамучев -   старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

Членове: 

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

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

 

2. В хода на работа на Комисията не са правени промени в състава й. 

 

3. От възложителя не е/са издавана/и заповед/и, с която/които се изменят сроковете и  

задачите на Комисията. 

 

Част II: Участници в процедурата. 

 

В срока за подаване на оферти са регистрирани 3 /три/ оферти, както следва: 
 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2745
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№ по 

ред 

 

 

Наименование на участника 

 

Рег. номер, дата и 

час на получаване 

на офертата 

 

 

 

 

1. 

 

„ИСА 2000“ ЕООД 

(ЕИК: 831040520) 

адрес: гр. София 1111, район Слатина, жк Гео Милев, ул. 

Николай Коперник № 25; тел.: 02/8079550, 02/8079570; 

факс: 02/9733178; електронна поща: sofia@isa2000.bg 

 

 

 

 

вх. № ДЛ007911 

от 21.08.2019 г., 

11:30 ч. 

 

 

 

 

2. 

 

„АРТСТРОЙ“ ООД 

(ЕИК: 120564924) 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 6, бл. 15, вх. 

Б, ап. 41; тел.: 0878/715936; електронна поща: 

artstoismolian@abv.bg 

 

 

 

 

Вх. № ДЛ007932 

от 21.08.2019 г., 

15:27 ч. 

 

 

 

3. 

 

„БАРИН АЛП“ ЕООД 

(ЕИК: 202151992) 

адрес: гр. Смолян 4700, ул. Минрьорска № 1, ет.4, ап.16; 

тел.: 0892/220535; 

електронна поща: barin_alp@mail.com 

 

 

 

 

вх. № ДЛ 007934 

от 21.08.2019 г., 

16:11 ч. 

 

 

Част III: Кратко описание на работния процес, описващ предложенията на комисията 

за вземане на решение от възложителя. Действия, свързани с отваряне, разглеждане и 

оценяване на всяка от офертите, когато е приложимо. Класиране на участниците, 

когато е приложимо. Предложение за отстраняване на участници, когато е приложимо. 

Мотиви за допускане или отстраняване на всеки участник, когато е приложимо. 

Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за 

прекратяване на процедурата със съответното правно основание, когато е приложимо. 

Описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо. 

 

Съгласно предварително изготвен от председателя на Комисията и одобрен от 

членовете й график се  проведоха заседания от работата на Комисията, резултатите от които 

са обективирани, както следва: 

 

Първо заседание. 

 

 На 22.08.2019 г., в 11:00 ч., в заседателна зала № 343 на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 

от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.1-6 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне, констатиране на наличието 

и редовността на офертите и оповестяване на тяхното съдържание, при което бяха 

извършени следните действия: 

 

mailto:sofia@isa2000.bg
mailto:artstoismolian@abv.bg
mailto:barin_alp@mail.com
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 1. Получените оферти се предадоха на председателя на комисията, за което се състави 

протокол, съдържащ по отношение на всяка оферта данни за: подател; номер, дата и час на 

получаване; причините за връщане, когато е приложимо. Протоколът се подписа от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 

  

 2. Комисията започна работа след получаване на представените оферти и протокола 

по предходния пункт. 

  

 3. На база на съставения протокол по т.1, съдържащ списък на участниците в 

процедурата, и представените оферти всеки от членовете на комисията представи декларация 

по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

4. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации: 
 

4.1. Регистрирани предложения – 3 /три/ оферти. 
 

4.2. Подадените оферти са постъпили в определения от възложителя срок съобразно 

изискванията на чл.47, ал.1 и 2 от ППЗОП. 

 

5. При отварянето на офертата присъстваха следните представители на участници: 

Людмила Линчева – пълномощник на управителя на „АРТСТРОЙ“ ООД; и Кристина 

Дилова - пълномощник на управителя на „БАРИН АЛП“ ЕООД, като представители на 

останалия участник и на средствата за масово осведомяване не присъстваха. Обстоятелствата 

във връзка присъстващи лица бяха удостоверени в Списък на участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово 

осведомяване, присъстващи при отварянето на офертите.  

 

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

предложенията на участниците. Офертите се отваряха по реда на постъпването им в 

деловодството на общината, като за всяка от тях се изпълниха следните действия: 

председателят на комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести 

съдържанието на офертата и провери за наличието на отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри“, като такъв се установи в офертата; трима от 

членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, като комисията предложи по един от присъстващите представители на 

другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани 

ценови параметри“, което право беше използвано, както следва: представителят на участника 

„БАРИН АЛП“ ЕООД подписа техническото предложение (с изключение на Декларацията, 

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

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

Образец № 3) и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участника „АРТСТРОЙ“ 

ООД; представителят на участника „АРТСТРОЙ“ ООД подписа техническото предложение 

(с изключение на Декларацията, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3) и плика с надпис „Предлагани ценови 

параметри“ на участниците „ИСА 2000“ ЕООД и „БАРИН АЛП“ ЕООД. 

 

7. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си 

в закрито заседание.  
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Второ заседание. 

 

 На 23.08.2019 г., в 11:00 ч., в заседателна зала № 343 на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5, 

чл.104, ал.1, 4 и 6 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.54, ал.7-11 от Правилника 

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

документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП от офертите на участниците за съответствие с 

изискванията към личното състояние и критериите за подбор, при което бяха извършени 

следните действия: 

  

 1. Комисията пристъпи към разглеждане на офертите на участниците за съответствие 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, включително установяване 

на наличието на липси, непълноти или несъответствия на информацията, както и 

нередовности или фактически грешки: 
 

 

1.1.  

 

 

„ИСА 2000“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи (на 

хартиен носител) и Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание), като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени 

в т.3 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не 

са налице обстоятелствата за отстраняване по т.3 на Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка 

на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в 

Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

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

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
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преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 и 3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, 

общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения), III категория (строежи по 

чл.137, ал.1, т.3, буква „в” от Закона за устройство на територията – съоръжения 

за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с 

капацитет от 200 до 1000 места за посетители) съгласно Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - в Част 

ІV, раздел А, т.1 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята годност 

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

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

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

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

водене на Централния професионален регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I 

група /строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, 

промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от I до V категория съгласно Удостоверение №  I 

- TV 013249); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 (словом: пет) години от датата на 

подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности, свързани с 

изграждане, реконструкция или основен ремонт (респ. други 

подобни/еквивалентни дейности) на сграда или съоръжение за обществено 

обслужване в областта на спорта или на друга подобна (еквивалентна) 

сграда/друго подобно (еквивалентно) съоръжение – в Част ІV, раздел В, т.1а от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал опит при осъществяване на строителни дейности, идентични и 

сходни с тези по поръчката, свързани с: Изграждане на съвременно средищно 

училище с професионална насоченост „Земеделие“ в с. Маноле, находящо се в 

УПИ І-589 училище /ПИ-501.1091/, кв. 48, по плана на с. Маноле, обл. Пловдив, 

в изпълнение на който обект са изградени и: физкултурен салон от метална 

конструкция и стенни панели с пълнеж от минерална вата с дебелина 10 см, 

трибуни и спортна настилка; комбинирано игрище за физкултурни занимания, 

волейбол и баскетбол, като обектът е предаден на община Марица с Акт обр. 15 

от 09.09.2015 г.; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

http://register.ksb.bg/
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от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) Специалист 

по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за преминато 

обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 

контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 

изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за чуждестранните 

участници съгласно законодателството на държавата членка, в която са 

установени) - в Част ІV, раздел В, т.2 и 6 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за техническите 

лица при извършване на строителството, включително тези, отговарящи за 

контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно предвидения за 

изпълнение на строителството ръководен състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Конструктивна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, 

специалност строителство на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско 

строителство или еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта 

на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната 

професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 

квалификации /ЗППК/; б) Проектант по част „Транспортно/пътно строителство“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома 

за завършено висше образование, образователна степен магистър или 

еквивалентна, специалност транспортно строителство, пътно строителство или 

еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; в) Проектант по част „Геодезия“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност 

геодезия или еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата 

от възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 
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/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност 

електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/ - в Част ІV, раздел В, т.2 и 6 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за проектантите 

при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения 

за изпълнение на поръчката проектантски състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя (за 

което и от комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите с пълна 

проектантска правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_31.03.2019.pdf); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: а) пътна фреза – 1бр.; б) 

асфалтополагаща машина – 1бр.; в) пневматичен валяк – 1бр.; г) двубандажни 

валяци – 2бр.; д) бетоновоз – 1бр.; е) автобетонпомпа – 1бр.; ж) иглен вибратор – 

1бр.; з) багер – 1бр.; и) самосвал – 1бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил 

данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или техническото 

оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, 

като за декларираното оборудване е посочена подробна информация, която го 

индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други отличителни 

технически и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията 

на възложителя; 

 Доказал е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 

качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по 

стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени 

валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство - в Част ІV, раздел Г от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за наличие на сертификати, удостоверяващи покриването 

на стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление, като точно се е позовал на съответните документи с посочване за 

всеки сертификат на данни за вид, номер, валидност, обхват на сертификация, 

уеб адрес, орган или служба, издаващ сертификата, в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице 

предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 
 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_31.03.2019.pdf
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1.2.  

 

 

„АРТСТРОЙ“ ООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи (на 

хартиен носител) и Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание), като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени 

в т.3 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 

част от документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не 

са налице обстоятелствата за отстраняване по т.3 на Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка 

на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в 

Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

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

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 и 3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, 

общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения), III категория (строежи по 

чл.137, ал.1, т.3, буква „в” от Закона за устройство на територията – съоръжения 

за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с 

капацитет от 200 до 1000 места за посетители) съгласно Правилника за реда за 
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вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - в Част 

ІV, раздел А, т.1 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята годност 

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

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

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

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

водене на Централния професионален регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I 

група /строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, 

промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от I до V категория съгласно Удостоверение №  I 

- TV 013073); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 (словом: пет) години от датата на 

подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности, свързани с 

изграждане, реконструкция или основен ремонт (респ. други 

подобни/еквивалентни дейности) на сграда или съоръжение за обществено 

обслужване в областта на спорта или на друга подобна (еквивалентна) 

сграда/друго подобно (еквивалентно) съоръжение – в Част ІV, раздел В, т.1а от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал опит при осъществяване на строителни дейности, идентични и 

сходни с тези по поръчката, свързани с: 1. Строителство на спортно игрище - гр. 

Мадан, кв.53, УПИ IV - за спортна зала и стадион по ПУП на гр. Мадан по 

проект с наименование „По добри условия за спорт в община Мадан“ по ПРСР 

2007-2013г., изпълнено в периода 05.03.2015 г. – 10.08.2015г. за СНЦ „СПОРТ 

ЗА ВСИЧКИ - МАДАН“; 2. Реконструкция и модернизация на сектор А на 

стадион Георги Аспарухoв, изпълнена в периода 17.02.2015г. – 20.04.2016г.; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) Специалист 

по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за преминато 

обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 

контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 

изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за чуждестранните 

участници съгласно законодателството на държавата членка, в която са 

установени) - в Част ІV, раздел В, т.2 и 6 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за техническите 

лица при извършване на строителството, включително тези, отговарящи за 

http://register.ksb.bg/
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контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно предвидения за 

изпълнение на строителството ръководен състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Конструктивна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, 

специалност строителство на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско 

строителство или еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта 

на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната 

професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 

квалификации /ЗППК/; б) Проектант по част „Транспортно/пътно строителство“, 

който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома 

за завършено висше образование, образователна степен магистър или 

еквивалентна, специалност транспортно строителство, пътно строителство или 

еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; в) Проектант по част „Геодезия“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност 

геодезия или еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата 

от възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност 

електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/ - в Част ІV, раздел В, т.2 и 6 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за проектантите 

при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения 

за изпълнение на поръчката проектантски състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя (за 

което и от комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите с пълна 

проектантска правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_31.03.2019.pdf); 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_31.03.2019.pdf
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 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: а) пътна фреза – 1бр.; б) 

асфалтополагаща машина – 1бр.; в) пневматичен валяк – 1бр.; г) двубандажни 

валяци – 2бр.; д) бетоновоз – 1бр.; е) автобетонпомпа – 1бр.; ж) иглен вибратор – 

1бр.; з) багер – 1бр.; и) самосвал – 1бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил 

данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или техническото 

оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, 

като за декларираното оборудване е посочена подробна информация, която го 

индивидуализира с посочване на марка, модел и/или други отличителни 

технически и/или функционални характеристики в съответствие с изискванията 

на възложителя; 

 Доказал е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 

качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по 

стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени 

валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство - в Част ІV, раздел Г от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за наличие на сертификати, удостоверяващи покриването 

на стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление, като точно се е позовал на съответните документи с посочване за 

всеки сертификат на данни за вид, номер, валидност, обхват на сертификация, 

уеб адрес, орган или служба, издаващ сертификата, в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице 

предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 
 

 

1.3.  

 

 

„БАРИН АЛП“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Участникът е представил надлежно изготвени Опис на представените документи (на 

хартиен носител) и Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ (в 

електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 

документи за участие в процедурата, във формат, който не позволява редактиране на 

неговото съдържание), като поради неприложимостта им не са представени документи за 

доказване на предприетите мерки за надеждност и копие от документ за създаване на 

обединение. 

 Участникът с представения Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) e удостоверил: 

 Съответствието си с изискванията към личното състояние на участниците, закрепени 

в т.3 на Раздел VI.3 от обявлението за обществената поръчка и т.1 и 2 от Раздел II 

„Изисквания към участниците – лично състояние“ от Указания за подготовка на 

офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна 
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част от документацията за обществена поръчка, като изрично е декларирал в 

съответните указани раздели на Част III от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), че за него не е налице никое от обстоятелствата за 

отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП; 

 Липсата на основанията за изключване, които са предвидени в националното 

законодателство и документацията за обществената поръчка, а именно, че за него не 

са налице обстоятелствата за отстраняване по т.3 на Раздел VI.3 от обявлението за 

обществената поръчка и т.7 и 8 от Раздел I „Участници“ от Указания за подготовка 

на офертата и ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, 

неразделна част от документацията за обществена поръчка, като изрично е посочил в 

Част III, Раздел Г от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП), че за него не се прилагат специфичните национални основания за 

изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, включващи  липса на свързаност с друг участник в процедурата и на 

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

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и 

за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

 Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в Раздел III.1.1 и поле 

„Изисквано минимално/ни ниво/а“ от раздел III.1.3 от обявлението за обществената 

поръчка и т.1 и 3 от Раздел III „Изисквания към участниците – критерии за подбор 

(минимални изисквания за допустимост)“ от Указания за подготовка на офертата и 

ред за провеждане на процедурата, представляващи Книга IІ, неразделна част от 

документацията за обществена поръчка, а именно: 

 Доказал е, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя за 

изпълнение на строежи от I група (строежи от високото строителство /жилищно, 

общественообслужващо, промишлено/, прилежащата му инфраструктура, 

електронни съобщителни мрежи и съоръжения), III категория (строежи по 

чл.137, ал.1, т.3, буква „в” от Закона за устройство на територията – съоръжения 

за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с 

капацитет от 200 до 1000 места за посетители) съгласно Правилника за реда за 

вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя - в Част 

ІV, раздел А, т.1 от Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) участникът е попълнил информация за вписването си в Централния 

професионален регистър на строителя, с което е удостоверил своята годност 

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

комисията е извършена справка в Централния професионален регистър на 

строителя на интернет страницата на Камарата на строителите в България - 

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

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

водене на Централния професионален регистър на строителя /ПРВВЦПРС/ – от I 

група /строежи от високото строителство (жилищно, общественообслужващо, 

промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни 

мрежи и съоръжения/, строежи от III до V категория съгласно Удостоверение №  

I - TV 014634); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 (словом: пет) години от датата на 

подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности, свързани с 

изграждане, реконструкция или основен ремонт (респ. други 

http://register.ksb.bg/
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подобни/еквивалентни дейности) на сграда или съоръжение за обществено 

обслужване в областта на спорта или на друга подобна (еквивалентна) 

сграда/друго подобно (еквивалентно) съоръжение – в Част ІV, раздел В, т.1а от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

декларирал опит при осъществяване на строителни дейности, идентични и 

сходни с тези по поръчката, свързани с: 1.Ремонт на два физкултурни салона в 

РПЦ – София, места за настаняване кв. „Враждебна и кв. Военна рампa, 

изпълнен в периода 05.05.2016 г. – 30.06.2016г. за Държавна агенция за 

бежанците при Министерския съвет; 2. Изграждане и озеленяване на зони за 

отдих и детски площадки на територията на Община Габрово, по Обособена 

позиция №1 „Изграждане на спортна площадка и кът за отдих в село Стоевци, 

Община Габрово, изпълнени в периода 19.08.2016г. – 18.10.2016г. за община 

Габрово; 

 Доказал е, че разполага с ръководен състав, който ще изпълнява строителството, 

включващ минимум трима специалисти, както следва: а) Технически 

ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл.163а, ал.4, изр.1 

от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен инженер, 

архитект или строителен техник; б) Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, който да притежава необходимия валиден 

сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията 

„координатор по здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/“ (или 

еквивалентен документ за чуждестранните участници съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени); в) Специалист 

по контрола на качеството, който да притежава удостоверение за преминато 

обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за 

контрол на съответствието на строителните продукти със съществените 

изисквания за безопасност (или еквивалентен документ за чуждестранните 

участници съгласно законодателството на държавата членка, в която са 

установени) - в Част ІV, раздел В, т.2 и 6 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за техническите 

лица при извършване на строителството, включително тези, отговарящи за 

контрола на качеството, като е индивидуализирал поименно предвидения за 

изпълнение на строителството ръководен състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че разполага с проектантски екип, който ще изпълнява проектирането 

и авторския надзор по време на строителството, включващ минимум четирима 

специалисти, както следва: а) Проектант по част „Конструктивна“, който да 

отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома за 

завършено висше образование, образователна степен магистър или еквивалентна, 

специалност строителство на сгради и съоръжения, промишлено и гражданско 

строителство или еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта 

на изискуемата от възложителя професионална квалификация да притежава 

пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и 

инженерите в инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната 

професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални 

квалификации /ЗППК/; б) Проектант по част „Транспортно/пътно строителство“, 
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който да отговаря на следните минимални изисквания: - да притежава диплома 

за завършено висше образование, образователна степен магистър или 

еквивалентна, специалност транспортно строителство, пътно строителство или 

еквивалентна, квалификация строителен инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; в) Проектант по част „Геодезия“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност 

геодезия или еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата 

от възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/; г) Проектант по част „Електрическа“, който да отговаря на следните 

минимални изисквания: - да притежава диплома за завършено висше 

образование, образователна степен магистър или еквивалентна, специалност 

електротехника, електроснабдяване, електрообзавеждане, електроенергетика или 

еквивалентна, квалификация инженер; - в областта на изискуемата от 

възложителя професионална квалификация да притежава пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране /ЗКАИИП/, респ. призната професионална 

квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации 

/ЗППК/ - в Част ІV, раздел В, т.2 и 6 от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е декларирал данни за проектантите 

при изпълнение на поръчката, като е индивидуализирал поименно предвидения 

за изпълнение на поръчката проектантски състав и е представил подробна 

информация за притежавана от всеки специалист образователна и 

професионална квалификация в съответствие с изискванията на възложителя (за 

което и от комисията е извършена справка в Регистъра на инженерите с пълна 

проектантска правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране – http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_31.03.2019.pdf); 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на 

поръчката, в минимален изискуем обем, включващ: а) пътна фреза – 1бр.; б) 

асфалтополагаща машина – 1бр.; в) пневматичен валяк – 1бр.; г) двубандажни 

валяци – 2бр.; д) бетоновоз – 1бр.; е) автобетонпомпа – 1бр.; ж) иглен вибратор – 

1бр.; з) багер – 1бр.; и) самосвал – 1бр. – в Част ІV, раздел В, т.9 от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е посочил 

данни за разполагаемост с инструментите, съоръженията или техническото 

оборудване, които ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора, 

в съответствие с изискванията на възложителя; 

 Доказал е, че прилага в строителната си дейност системи за управление на 

качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по 

стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени 

валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство - в Част ІV, раздел Г от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участникът е 

попълнил информация за наличие на сертификати, удостоверяващи покриването 

на стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_31.03.2019.pdf
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управление, като точно се е позовал на съответните документи с посочване за 

всеки сертификат на данни за вид, номер, валидност, обхват на сертификация, 

уеб адрес, орган или служба, издаващ сертификата, в съответствие с 

изискванията на възложителя. 

Водена от горната констатация, на основание чл.54, ал.8 ППЗОП комисията 

единодушно прие, че по отношение на критериите за подбор и изискванията към 

личното състояние на участника не е установена липса, непълнота или несъответствие 

на информацията, включително не е налице нередовност или фактическа грешка, 

представените документи от участника са налични и редовни, в съответствие с 

предварително обявените условия на възложителя, поради което не са налице 

предпоставките за представяне от участника на комисията на нов единен европейски 

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) и/или други документи, които съдържат 

променена и/или допълнена информация. 

 

 2. При извършването на предварителния подбор 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. 

 

 3. С това работата на комисията по първоначално разглеждане на документите за 

съответствие с изискванията за лично състояние и критериите за подбор от офертите на 

участниците в процедурата за избор на изпълнител приключи. 

 

Въз основа на направените констатации и извършени справки в публични 

регистри, в това число: в Търговския регистър при Агенция по вписванията към 

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

строителя при Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния 

професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България - 

http://register.ksb.bg/, и в Регистъра на инженерите с пълна проектантска 

правоспособност при Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – 

http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_31.03.2019.pdf, комисията единодушно 

реши: 

 

На основание чл.56, ал.1 от ППЗОП допуска до разглеждане на техническите 

предложения в подадените оферти участниците, както следва: 

1. „ИСА 2000“ ЕООД. 
2. „АРТСТРОЙ“ ООД. 

3. „БАРИН АЛП“ ЕООД. 

 

Трето заседание. 

 

 На 27.08.2019 г., в 11:00 ч., в заседателна зала № 343 на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и 

чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1-3 и чл.57, ал.2 и 3 от 

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

разглеждане, проверка за съответствие на предложенията с предварително обявените 

условия и оценка на параметрите от техническите предложения от офертите на допуснатите 

участници, при което бяха извършени следните действия: 

 

http://brra.bg/
http://register.ksb.bg/
http://www.kiip.bg/documents/register/2_PPP_31.03.2019.pdf
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1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

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

на критериите за подбор, и извършване на оценяване на параметрите от техническите 

предложения съгласно одобрената от възложителя методика за определяне на комплексната 

оценка на офертите.  

 

2. Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферти на участниците на 

основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери дали същите са подготвени и 

представени в съответствие с предварително обявените условия: 
  

 

2.1.  

 

 

„ИСА 2000“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

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

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

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

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

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

участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси (под формата на описателен 

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

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

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

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3. 

Оферта по същество: 

Оферирани срокове: 

 Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране: 35 /словом: 

тридесет и пет/ календарни дни, считани от датата на подписване на договора за 

изпълнение на обществената поръчка. 

 Срок за изпълнение на строителството: 62 /словом: шестдесет и два/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

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

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

на актове и протоколи по време на строителството). 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

Приложена е организация за изпълнение на строителните работи, дейностите и ресурсите – 

строителна програма, както следва: 

 Подход и програма за изпълнение на поръчката: 

 Описание на обекта на поръчката: 

 Технология и организация за извършване на дейностите по проектиране и 

съпътстващи ги дейности в етапа преди започване на строителството: 

o Описание и цел на проекта: 

 Изготвяне на работен инвестиционен проект. 

 Основни изисквания към проекта. 

 Необходими проектни части: 

 Част „Геодезия“. 

 Част „Пътна“. 
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 Част „Конструкции“. 

 Част „Вертикална планировка и Ремонт на 

лекоатлетическа писта”. 

 Част „Отводняване на спортни съоръжения”. 

 Част „Електро и видеонаблюдение”. 

 Част „Постоянна организация на движението”. 

 Част „План за безопасност и здраве“. 

 Част „План за управление на строителните отпадъци”. 

 Съгласувания с експлоатационните дружества на 

засегнатите от проекта съоръжения 

 Обхват на проекта – описание на дейностите по изпълнение 

и изискванията в рамките на всяка проектна част. 

 Основни изисквания към проекта. 

 Екип за изготвяне на проектна документация: 

 Организационна схема на проектантския екип. 

 Разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните проектанти и експерти от проектантския 

екип: 

 Проектант по част „Конструктивна“: 

- Описание на длъжността. 

- Обобщено описание. 

- Трудови задачи. 

- Изисквания. 

- Подчиненост, комуникация, вземане на 

решения: 

- Подчиненост и комуникация. 

- Вземане на решения. 

- Отговорности на длъжността: 

- Материални и финансови. 

- По безопасност на труда. 

- По опазване на фирмена тайна и 

поверителност на информацията. 

- Професионална и трудова 

дейност – отговорности. 

- Изисквания за длъжността. 

- Изисквания, свързани с внедрената 

система за управление. 

 Проектант по част „Транспортно/пътно 

строителство“: 

- Описание на длъжността. 

- Обобщено описание. 

- Трудови задачи. 

- Изисквания. 

- Подчиненост, комуникация, вземане на 

решения: 

- Подчиненост и комуникация. 

- Вземане на решения. 

- Отговорности на длъжността: 

- Материални и финансови. 

- По безопасност на труда. 
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- По опазване на фирмена тайна и 

поверителност на информацията. 

- Професионална и трудова 

дейност – отговорности. 

- Изисквания за длъжността. 

- Изисквания, свързани с внедрената 

система за управление. 

 Проектант по част „Геодезия“: 

- Описание на длъжността. 

- Обобщено описание. 

- Трудови задачи. 

- Изисквания. 

- Подчиненост, комуникация, вземане на 

решения: 

- Подчиненост и комуникация. 

- Вземане на решения. 

- Отговорности на длъжността: 

- Материални и финансови. 

- По безопасност на труда. 

- По опазване на фирмена тайна и 

поверителност на информацията. 

- Професионална и трудова 

дейност – отговорности. 

- Изисквания за длъжността. 

- Изисквания, свързани с внедрената 

система за управление. 

 Проектант по част „Електрическа“: 

- Описание на длъжността. 

- Обобщено описание. 

- Трудови задачи. 

- Изисквания. 

- Подчиненост, комуникация, вземане на 

решения: 

- Подчиненост и комуникация. 

- Вземане на решения. 

- Отговорности на длъжността: 

- Материални и финансови. 

- По безопасност на труда. 

- По опазване на фирмена тайна и 

поверителност на информацията. 

- Професионална и трудова 

дейност – отговорности. 

- Изисквания за длъжността. 

- Изисквания, свързани с внедрената 

система за управление. 

o Отговорности, свързани с проектната документация. 

o Система за осигуряване на качеството: 

 План за осигуряване на качеството при проектирането: 

 Определя как ще бъде осигурено проектиране в 

съответствие с изискванията на Договора и как ще 
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бъде извършван неговия контрол.  

 Планът за качество на проектирането ще включва: 

 Програма за проектиране. 

 План за преглед и одобрение на проекта, който 

ще се изготви с конкретни срокове, персонал и 

отговорности за всеки от етапите на 

проектирането: 

- В този план ще бъде определен начина 

за вътрешен контрол, чрез проверка на 

проектните материали от проектанти от 

екипа, не взели участие в конкретен 

етап/част от проекта. 

- Процедурата за преглед и одобрение на 

проекта ще отговаря на изискванията на 

Възложителя и ще преминава през 

следните фази: 

- Изработване на проекта. 

- Проверка от Изпълнителя - 

Всички проектни разработки - 

доклади, записки и чертежи ще 

бъдат проверявани от отделен 

проектант (проверяващ) от 

Персонала на Изпълнителя. 

Проверката ще представлява 

цялостен преглед на проекта и е 

с цел потвърждаване, че 

проектната разработка отговаря 

на изискванията на нормативната 

база и Изискванията на 

Възложителя. Проверката ще 

потвърди и че резултатите от 

проведените изчисления са 

правилно / точно 

интерпретирани в чертежите към 

проекта. Проверката на проекта 

ще се извърши независимо, без 

да се обменят данни 

(изчислителни файлове) или 

подобна информация. 

Проектантският екип и 

проверяващият е допустимо да 

се консултират помежду си, за да 

се гарантира, че резултатите, 

които са получени, са сравними. 

Процедурата за проверка може 

да започне преди да приключат 

работите по проектиране, като 

двете дейности може да 

продължат паралелно, доколкото 

това е практично. 
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Проверяващият ще направи 

всички проверки и разглеждания, 

които професионален и 

благоразумен проектант 

обикновено би направил за вида 

работа, която се проектира. 

- Отношения и взаимовръзки 

между експертите от екипа и с 

останалите участници в проекта - 

За постигането целите и задачите 

на проекта е необходимо 

постоянно и ефективно 

взаимодейства отговорните 

проектанти по различните 

специалности, свързани с 

проектирането. В процеса 

проектиране ръководителят на 

проекта ще е в постоянен 

контакт с водещите проектанти 

по отделните специалности. 

Съвместно с тези специалисти 

ще се определят основните 

параметри на проекта, като всеки 

един от тях, във всеки един 

момент, ще е в течение на 

всички решения и текущи 

промени. 

- Отношения и взаимовръзки с 

Възложителя: По въпроси 

свързани с евентуално 

разширяване на заданието в 

обхвата на проекта ще се налага 

взаимодействие с Възложителя, 

което ще се осъществява в 

писмен вид или по електронна 

поща. Във връзка с някои 

проблеми по съгласуване на 

проекта, по екологични 

проблеми, и др. въпроси, ще се 

налага контакт с общинските 

власти. Този контакт също ще се 

осъществява от Проектанта с 

евентуално съдействие на 

Възложителя. По време на 

работа по проекта, ще се 

изготвят седмични и месечни 

доклади за напредъка на 

Работите по проектирането до 

Възложителя. В периода на 

разглеждане на проекта от 
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Възложителя, Ръководителя на 

проекта и съответните 

Отговорни проектанти ще бъдат 

изцяло на разположение на 

Възложителя, ще докладват 

проекта на срещите с 

Възложителя. 

 Авторски надзор: Изпълнителят ще упражнява авторски надзор по време 

на строителството по всички части на инвестиционния проект съгласно 

одобрената проектна документация и нормативната уредба посредством 

проектантите или упълномощени от тях лица, при условие, че 

упълномощените лица притежават същата професионална квалификация и 

пълна проектантска правоспособност. Авторският надзор ще бъде 

упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектанта на 

обекта е наложително. 

 Етапи на изпълнение на СМР 

o I етап: въвеждане на интегрирана система за управление, 

включваща и мерки за здравословни и безопасни условия на труд, 

опазване на околната среда и контрол на качеството, както следва: 

 Интегрирана система за управление. Наръчник на 

Интегрирана система за управление. 

 Приложими стандарти. 

 Фирмен профил. 

 Глобална цел на дружеството. 

 Процеси и структура: 
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 Управление на процесите. 

 Насоченост към клиента. 

 Оперативно планиране и управление на аспектите на 

околната среда. 

 Идентифициране на опасностите, оценка на риска и 

контролни мерки. 

 Законови и други изисквания. 

 Планиране на интегрираната система за управление. 

 Мерки за здравословни и безопасни условия на труд. 

Противопожарна защита. 

 Мерки за опазване на околната среда. 

 План за управление на строителните отпадъци. 

 Мерки за контрол на качеството: 

 План за осигуряване на качеството – съдържание: 

 Обхват на приложение на плана за осигуряване 

на качеството. 

 Организация и отговорен персонал за 

действието на план. 

 Контрол на документацията - възможност за 

проследяване. 

 Доставки и пр. 

 Изпълнение и контрол на изпитването. 

 Стъпки: 

 Определяне на нуждите на пазара и 

взаимодействие с клиенти. 

 Определяне на изисквания за продукта. 

 Преглед на изискванията за продукта. 

 Закупуване – документиране на процеса на 

закупуване и оценка на доставчиците в ПУ 07-

02 „Закупуване и оценка на доставчици”; 

наличие на определени подходящи критерии за 

избор на доставчик; критерии, по които се 

оценяват получените оферти от доставчиците: 

качество на СМС, условия и срокове за 

изпълнение на доставката/услугата, цена, 

условия на плащане (отстъпки, срок и начин на 

плащане), екологичност на СМС; здравословни 

и безопасни условия на труд и ориентираност 

към клиента; внимателен подбор на 

доставчици и осъзнато влияние на закупените 

продукти върху крайния продукт; 

осъществяване на входящ контрол при 

приемането на закупените суровини и 

материали, инструменти, оборудване и др., с 

което гарантира, че закупеният продукт 

удовлетворява определените от нея изисквания 

за закупуване; процес на проверка, 

регламентиран в разработената документирана 

процедура ПУ 07-03 "Приемане и входящ 

контрол на СМС, манипулиране, съхранение и 
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експедиция”; манипулиране (товаро-

разтоварни дейности), съхранение и защита на 

превозваното оборудване, материали, 

суровини и продукти се изпълнява съгласно 

изискванията на производителя и 

регламентираните правила в процедура ПУ 07-

03 „Приемане и входящ контрол на СМС, 

манипулиране, съхранение и експедиция ”. 

 Производство на строителни продукти и 

изпълнение на строителни поръчки: 

- Правилата и отговорностите, свързани с 

процеса на производство на строителни 

продукти. 

- Процесите се осъществяват на базата на 

направени заявки от клиентите.  

- Процесите включват и осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на 

труд, управление на аспектите на ОС, 

пожарна и аварийна безопасност, 

съгласно нормативните изисквания в 

страната. 

- Оперативният контрол по време на 

производствения процес по отношение 

на ЗБУТ, ОС и контрол на качеството се 

осъществява съгласно утвърдени 

процедури по управление. 

- В документираните процедури по 

управление на производството на 

строителни продукти са описани 

технологичните процеси на съответните 

производства, отговорностите на 

длъжностните лица, провеждането на 

производствен контрол и изискванията 

по отношение на качеството, 

безопасността на труда и опазване на 

околната среда. 

- Строителният процес е продължителен 

и отговорен процес, при който се 

извършват различни видове строително 

монтажни работи. Целта на процеса е да 

се осъществят инвестиционните 

намерения на възложителя и се изгради 

строителен обект, който да отговаря на 

съществените изисквания на строежите. 

Участниците в инвестиционния процес 

- Възложител, Строител, Проектант, 

Консултант в процеса на 

строителството съставят актове и 

протоколи, с които се удостоверява 

качественото извършване на 
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строителните видове работи съгласно 

нормативните актове. 

- Изпълнението на строителните поръчки 

е процес, които е свъзан с 

предварителен анализ и обработка на 

голям обем от информация свързана с 

разработването на основни 

организационни и технологични 

решения, който може да се определи 

като подготвителен етап. На база на 

дефинирани цели, утвърдени работни 

проекти, изчисления за необходимите 

ресурси на обекта, се разработва 

организационно-технологичен вариант 

за изпълнение на строителните работи. 

Преди започване на отделните 

технологични процеси в 

строителството, Техническия 

ръководител се предвижда да прави 

заявка за необходимите ресурси - 

материали, работници, механизация, 

автотранспорт. След извършването на 

организационните видове работи се 

извършват поетапно строително-

монтажните работи и се изгражда 

обекта. 

- Управление на несъответстващи 

продукти съгласно ПУ 08-01 

„Управление на несъответстващ 

продукт“. 

- Потвърждаване/валииране на процеси 

за производство на строителни 

продукти и изпълнение на строителни 

поръчки. 

- Потвърждаване на производствените 

процеси се осъществява ежедневно чрез 

попълването на регламентираните 

записи по управление в съответните 

процедури и работни инструкции. 

- Специфичните технологични процеси 

задължително се обезпечават с: 

технологични инструкции за работа, 

работни инструкции и др. документи 

при необходимост, където се 

регламентират параметрите на процеса, 

начина на протичане, методите и 

средствата за следене на процеса. 

- Процесите на изпълнение на 

строителни поръчки са подробно 

описани в работни инструкции за: 
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работа със строителна механизация, 

довършителни работи, инсталации, 

изкопи, мазилки, автомобили, ръчни 

инструменти, товаро-разтоварни 

работи, покривни конструкции, 

изпълнение на зидарии, оказване на 

първа долекарска помощ и т.н. 

- Одобряването на техническите средства 

за наблюдение и измерване е 

регламентирано в ПУ 07-12 

“Управление на средствата за 

наблюдение и измерване”. 

- Рекламации. 

- Гаранционни срокове. 

 Идентификация и проследимост: 

- Чрез спазването на процедурите и 

документите от Интегрираната система 

за управление и стриктното попълване 

на документите по управление, се 

гарантира лесна проследимост в прав и 

обратен ред на всички протичащи 

процеси във фирмата. 

- Редът за достъп, завеждане, 

разпространяване, съхранение, 

архивиране и унищожаване на 

документите и записите е съгласно ПУ 

075-01 „Управление на 

документираната информация” и ПУ 

075-02 „Управление на записите”. 

- Закупените материали и суровини и 

произвежданите във фирмата продукти 

се идентифицират по подходящ начин, с 

което се осигурява проследяването на 

наличността и състоянието им 

/проверен- непроверен, годен-негоден, 

брак и т.н./ през целият процес на 

създаването на продукта. Така при 

възникване на проблеми може да се 

реагира адекватно и да се потърсят, 

установят и анализират причините за 

тези проблеми. 

- Указанията за идентификация и 

проследимост се съдържат в 

съответните процедури за управление 

на различните производства на 

продукти - ПУ 085-04 „Производство на 

асфалтови смеси”, ПУ 085-06 

„Производство на скални/добавъчни 

материали в ТМСИ Ягодово”, ПУ 

085-09 „Производство на бетон”, ПУ 
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085-11 „Производство на катионна 

битумна емулсия”, ПУ 085-08 

„Производство на добавъчни/скални 

материали в ТСИ ’’ТИКАЛЕ”, ПУ 085-

04-1 „Производство на асфалтови смеси 

АБ ’’ТИКАЛЕ” край Смолян”, ПУ 085-

10 „Производство на бетон БЦ в 

гр.Смолян” и ПУ 084-02 „Приемане и 

входящ контрол н СМС, манипулиране, 

съхранение и експедиция”. 

- Методите за постигане на проследимост 

на процесите и продуктите се определят 

от Ръководството чрез изградената 

система за взаимен контрол, 

комуникация, идентификация и 

документооборот. 

 Собственост на клиента: Организацията 

управлява и се грижи и за собствеността на 

клиента, която се използва под една или друга 

форма от нея, като терени, оборудване, 

материали и т.н. 

 Предпазване на продукта: 

- Мерки за предпазване на 

произвежданите продукти по време на 

доставката до предвиденото 

местоназначение, за да се гарантира 

съответствието с изискванията и по 

този начин да се удовлетворят 

клиентите. Мерките са описани 

подробно в съответните процедури. 

Управление на техническите средствата 

за наблюдение и измерване. 

- Използване на редица измервателни 

уреди, необходими за строителния 

бранш, като тяхното калибриране се 

извършва по Календарен план-график 

за проверка на средствата за 

наблюдение и измерване /ДУ 07-12-02/, 

съобразен със съответните законови 

разпоредби. Процесът по управлението 

на средствата за наблюдение и 

измерване във фирмата е документиран 

в ПУ 07-12 „Управление на средствата 

за наблюдение и измерване”. 

- Новодоставени СНИ преди 

въвеждането им в експлоатация се 

подлагат на първоначална проверка и се 

завеждат в ДУ 07-12-01 „Регистър на 

налични СНИ”. 

- Планирането и заявяването на СНИ се 
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извършва по реда за доставки, посочен 

в ПУ 07¬02 „Закупуване и оценка на 

доставчици” след проверка за 

наличност. 

- Средствата за наблюдение и измерване, 

които се използват за мониторинга и 

редовното измерване на ключовите 

характеристики на операциите, които 

могат да имат значимо въздействие 

върху околната среда и здравословните 

и безопасни условия на труд, се 

поддържат и калибрират от външните 

организации извършващи 

измерванията, като същите съхраняват 

свързаните с това записи. 

 Измерване, анализ и подобряване – въведен 

документиран ред за контрол и измерване, 

набиране и анализ на данни, с оглед 

установяване и потвърждаване на качеството 

на продуктите/услугите, управлението на 

качеството, здравословните и безопасни 

условия на труд и околна среда и състоянието 

и ефективността на интегрираната система за 

управление и нейното непрекъснато 

подобряване. 

 Удовлетворяване на клиента – събиране на 

обратна информация от своите клиенти, 

относно степента на тяхната удовлетвореност 

от предлаганите продукти/услуги чрез: 

установяване на контакт с клиента - събиране 

на референции след изпълнението на всяка 

поръчка; попълване на Анкетни карти от 

клиента за оценка на неговата 

удовлетвореност; постъпващи рекламации от 

клиенти, които се регистрират в ДУ 08-01-02 

“Дневник за рекламации” съгласно ПУ 08-01 

“Управление на несъответстващ продукт” - 

отчитане на периодичността, характера и 

изследване на причините; оценка по 

отношение на удовлетвореността на клиентите 

се прави и при прегледите на ИСУ от 

Ръководството. 

 Наблюдение и измерване на процесите -в 

процеса на извършване на строителните 

дейности и производството на строителни 

продукти, ръководството упражнява контрол 

върху управлението на всички процеси, по 

отношение спазване изискванията на 

българското и международното 

законодателство; в организацията ежегодно се 
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изготвя Доклад за оценяване на съответствието 

с приложимите законови изисквания. 

 Наблюдение и измерване на продукта: 

- Регламентираните дейности, 

отговорности, пълномощия и 

документи, свързани с наблюдението и 

измерването на продукта трябва да 

осигурят проверка на изпълнението на 

определените изисквания към продукта 

във всички фази на производствения 

процес. 

- Входящ контрол на СМС - на входящ 

контрол подлежат всички основни 

материали влизащи в производството. 

Основните дейности при осъществяване 

на входящия контрол се провеждат 

съгласно ПУ 07-03 “Приемане и входящ 

контрол на СМС, манипулиране, 

съхранение и експедиция” и 

съответните процедури за производство 

на строителни продукти. 

- Проведеният контрол спомага за 

своевременно откриване и 

предотвратяване на отклонения при 

предоставянето на продуктите. 

 Управление на несъответстващ продукт: 

- Контролът, отговорностите и 

пълномощията по разпореждането с 

несъответстващи продукти са 

определени в документираната ПУ 08-

01 „Управление на несъответстващ 

продукт”. В нея са обхванати процесите 

от установяване на несъответстващи 

продукти, идентифициране, решение за 

разпореждане с тях, изпълнение на 

решението и документиране на 

предприетите действия. 

- При доказано несъответствие на 

продукт/услуга след употреба от 

клиент, фирмата предприема всички 

поети задължения съгласно 

предоставените гаранции за премахване 

на негативните последетвижрт 

несъответствието. 

- Реагиране при извънредни ситуации. 

 Анализ на данните. 

 Подобряване: С цел непрекъснато подобряване 

на функционалността на Интегрираната 

система за управление на висшето Ръководство 

предприема действия по: постоянна 
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актуализация на политиките и целите на 

фирмата; преглед на резултатите от 

периодичните проверки - вътрешни одити и 

преглед на Ръководството, както и 

направените анализи на данните; 

предприемане на превантивни и необходимите 

коригиращи действия; Оттук подобренията се 

отразяват на основните процеси, носещи 

финансов резултат и постоянно качество на 

продуктите; принципите, които участникът се 

опитва да следва при управлението на 

качеството, околната среда и безопасните и 

здравословни условия на труд са: 

Ангажираност и заинтересованост на 

ръководството; Открито общуване и работа в 

екип; Текущо обучение и подготовка на 

служителите по въпросите свързани със ЗБУТ, 

ОС и качеството; Установяване и поддържане 

на ефективна комуникация между 

служителите. 

 Коригиращи действия: 

- Цел - отстраняването на 

несъответствията, целящи да открият 

причините за тяхното възникване и да 

се предотврати повторението им. 

- Коригиращи действия се прилагат за 

всички несъответствия установени: по 

време на планиране на изпълнение на 

услугата; по време на проведени 

вътрешни одити; по време на прегледи 

на системата; при рекламации на 

клиентите, предписания и становища на 

компетентните органи и т.н. 

- Разработена и внедрена процедура за 

управление на коригиращите действия - 

ПУ 08-04 „Коригиращи действия”. 

 Материали: 

- Всички материали, доставени и 

вложени на обекта, ще бъдат 

съпроводени с декларации за 

съответствие, съответните сертификати 

за качество. 

 Вземане на проби, изпитвания и съставяне на 

актове и протоколи. 

 Стандарти. 

 Проверка и измерване на работите. 

o II етап - Подготвителен етап, който включва: подписване на 

протокол обр. 2а и подготвителни дейности за започване на 

строителството и мобилизация: организация на основна и временна 

база за нуждите на строителството; мобилизация на строителна 
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техника и човешки ресурси; въвеждане на временна организация на 

движението: 

 Организация на строителната площадка. 

 Мобилизация. 

 Доставка и складиране на материали и оборудване. 

 План за използване на материали – добив, производство, 

транспорт, съхранение. 

 Техника за изпълнение на поръчката – таблично представяне 

на техниката по основни видове строителни работи. План за 

реакция при отказ/инциденти със строително оборудване. 

 Координация между участниците в строителния процес. 

 Управление на комуникационните процеси. 

 Административна спецификация. Контрол на 

документацията. 

  Структура и организация на човешките ресурси 

отговорности и пълномощия на инженерно-техническия 

екип: 

 Отговорности на техническото ръководство на 

строежа. 

 Технически ръководител на обекта: 

 Описание на длъжността. 

 Подчиненост, комуникация, вземане на 

решения. 

 Отговорности на длъжността. 

 Изисквания на длъжността. 

 Изисквания, свързани с внедрената 

интегрирана система за управление. 

 Специалист по контрола на качеството: 

 Описание на длъжността. 

 Отговорности на длъжността. 

 Изисквания, свързани с внедрената 

интегрирана система за управление. 

 Координатор по ЗБУТ: 

 Описание на длъжността. 

 Отговорности на длъжността. 

 Изисквания, свързани с внедрената 

интегрирана система за управление. 

 Работна ръка за изпълнение на поръчката – таблично 

представяне на разпределението на работната ръка по 

видове дейности. 

o III етап - Изграждане на временни отбивни пътища, съгласно 

изискванията на ТС и възстановяване на пътищата ползвани по 

време на строителството. 

o IV етап - Изпълнение на СМР, който включва изпълнение на всички 

видове строителни дейности и под-дейности в пълния си обем, в 

технологична последователност съгласно изготвения Линеен 

календарен график: 

 Организация на работа. 

 Описание на видовете работи и тяхната последователност и 

взаимовръзка – таблично представяне на взаимовръзката 
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между видовете дейности и ресурсите за изпълнение на 

всяка от тях. 

 Технологии на изпълнение на СМР. 

 Почистване и премахване. 

 Земни работи: 

 Условия за започване. 

 Общи изисквания. 

 Приемане. 

 Спиране. 

 Изкопи: 

 Механизиран изкоп. 

 Обхват на работа.  

 Изкоп на подходящ материал. 

 Изкоп на неподходящ материал. 

 Изкоп на скален материал. 

 Неподходящ материал в изкоп. 

 Технология на изкопните работи. 

 Отводняване на изкопи за основи. 

 Контрол. 

 Обратна засипка. 

 Изкоп на канали. 

 Обезводняване на канали. 

 Контрол при изпълнение. 

 Механизирано засипване на изкоп. 

 Контрол при изпълнение на насипи. 

 Асфалтови пластове: 

 Общи положения. 

 Контрол на материалите. 

 Изисквания за материалите. 

 Строителни изисквания при изпълнение на 

асфалтови пластове: 

- Подготовка на повърхността. 

- Производство на смеси. 

- Транспортиране. 

- Полагане. 

- Уплътняване. 

- Изпитване и приемане. 

 Основно оборудване. 

 Полагане на бордюри. 

 Тротоарни настилки. 

 Кофражни работи. 

 Бетонови работи – смеси, полагане. 

 Армировка. 

o Спецификация на материалите. 

o Система за управление на риска. 

o V етап - Предаване на Възложителя 

o VI етап - Гаранционно обслужване. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е 
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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 инвестиционния проект, включително 

последователност и етапи при изготвянето му, разграничени, както следва: Основни 

изисквания към проекта; Проектни части: Част „Геодезия“, Част „Пътна“, Част 

„Конструкции“, Част „Вертикална планировка и Ремонт на лекоатлетическа писта”, Част 

„Отводняване на спортни съоръжения”, Част „Електро и видеонаблюдение”, Част 

„Постоянна организация на движението”, Част „План за безопасност и здраве“ и Част „План 

за управление на строителните отпадъци”, като в обхвата на проекта са описани процесите 

по изпълнение в рамките на всяка проектна част и по съгласувания с експлоатационните 

дружества на засегнатите от проекта съоръжения. Съществено внимание е отделено на 

плана за осигуряване на качеството при проектирането, който включва програма за 

проектиране и план за преглед и одобрение на проекта, в който план се определя начинът за 

вътрешен контрол чрез проверка на проектните материали от проектанти от екипа, невзели 

участие в конкретен етап/част от проекта и се регламентират процедури за преглед и 

одобрение на проекта с описание на техните фази. 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: I етап: въвеждане на интегрирана система за управление, включваща и мерки за 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и контрол на 

качеството; II етап - Подготвителен етап, който включва: подписване на протокол обр. 2а и 

подготвителни дейности за започване на строителството и мобилизация: организация на 

основна и временна база за нуждите на строителството; мобилизация на строителна техника 

и човешки ресурси; въвеждане на временна организация на движението; III етап - 

Изграждане на временни отбивни пътища и възстановяване на пътищата ползвани по време 
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на строителството; IV етап - Изпълнение на СМР, 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; V етап 

- Предаване на Възложителя; VI етап - Гаранционно обслужване. 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: почистване и премахване, земни работи (условия за започване, 

изисквания, приемане, спиране), изкопи (в това число механизиран изкоп, обхват на работа, 

изкоп на подходящ материал, изкоп на неподходящ материал, изкоп на скален материал, 

неподходящ материал в изкоп, технология на изкопните работи, отводняване на изкопи за 

основи, контрол, обратна засипка, изкоп на канали, обезводняване на канали, контрол при 

изпълнение, механизирано засипване на изкоп, контрол при изпълнение на насипи), 

асфалтови пластове (в това число контрол на материалите, изисквания за материалите, 

строителни изисквания при изпълнение на асфалтови пластове: подготовка на повърхността, 

производство на смеси, транспортиране, полагане, уплътняване, изпитване и приемане, 

основно оборудване), полагане на бордюри, тротоарни настилки, кофражни работи, 

бетонови работи – смеси, полагане, армировка. Декомпозирането на процеса на изпълнение 

на отделни дейности/задачи (включително и на полагането на асфалтови смеси) 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 
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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 и Диаграма на 

механизацията. 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 строителните работи, графикът включва времето за 

изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност 

между отделните етапи и демонстрира умението да се организира изпълнението на 

строителството 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. Липсват несъответствия при предвижданията за 

периодите на изпълнение на дейностите по поръчката. 

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

противоречия между всички отделни части на представените подход и програма за 

изпълнение на поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

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

съответства на предварително обявените от възложителя с откриване на процедурата за 

избор на изпълнител минимални условия и изисквания за изготвянето му, като са налице 

следните обстоятелства: Участникът е описал: дейностите в тяхната последователност и 

технология за изпълнение; организацията на работата на екипите; разпределението на 

ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните проектанти и експерти от проектантския екип и на инженерно-техническия и 

изпълнителски състав от строителния екип съгласно планираните дейности и начина на 

координация с Възложителя; мерките за осигуряване на сроковете и качеството; методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите 

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

на възложената поръчка. Приложени са индикативен план-график за изпълнение на 

поръчката, като са спазени изискванията към него: графикът представя сроковете за 

действие; графикът представя програма за изпълнението на всички дейности, предвидени 

съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за 

настоящата поръчка; графикът прецизира съответните дейности, съобразен е с 

технологичната последователност на предвидените работи и показва 

последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап 

от обекта/строежа, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и 

оборудване и др.; графикът отразява всички посочени в Техническата спецификация 

дейности; в графика е посочено времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, 

както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото 
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оборудване и механизация; графикът е съобразен с изискванията на техническите 

спецификации; в частта, касаеща изпълнението на строителните работи, графикът да 

включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, 

взаимна обвързаност между отделните етапи и демонстрира умението да се организира 

изпълнението на строителните работи в рамките на поставения краен срок, при 

минимални усложнения за населението в прилежащите територии), както и диаграма на 

работната ръка.  

Организацията за изпълнение, план-графикът и диаграмите на работната ръка и на 

механизацията обосновават предложените срокове за изпълнение на проектирането, 

строителството и съпътстващите го дейности съгласно клаузите на проекта на договор, 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

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

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

техническото предложение съответства на Графика за изпълнение и приложените към него 

диаграми, отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава качественото и срочно 

изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, като е предложено ниво на изпълнение 

в съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за 

наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от 

реализирането им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 

участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  

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

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 
 

 

2.2.  

 

 

„АРТСТРОЙ“ ООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

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

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

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи:  

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:  

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

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

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

участника за организация за изпълнение, дейности и ресурси (под формата на описателен 

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

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

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 3. 

Оферта по същество: 

Оферирани срокове: 

 Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране: 10 /словом десет/ 

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

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

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 
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(протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия 

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

на актове и протоколи по време на строителството). 

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

Приложена е организация за изпълнение на строителните работи, дейностите и ресурсите – 

строителна програма, както следва: 

 Технологична последователност на дейностите по поръчката: 

 Увод: 

 Представяне на участника. 

 Описание на предмета на поръчката – предвиждани дейности: 

o Проектиране: 

 Обхват на проектирането с описание на дейностите и 

изискванията за изпълнение по проектни части, както следва: 

 Част „Геодезия“. 

 Част „Пътна“. 

 Част „Конструктивна“. 

 Част „Вертикална планировка и ремонт на 

лекоатлетическа писта“. 

 Част „Отводняване на спортни съоръжения“. 

 Част „Електро и Видеонаблюдение“. 

 Част „Постоянна организация на движението“. 

 Част „Пожарна безопасност“. 

 Част „План за безопасност и здраве“. 

 Част „ПУСО“. 

 Сметна документация, съдържаща количествени и 

количествено-стойностни сметки за всяка проектна 

част, както и обобщена количествена и количествено - 

стойностна сметка ведно с обяснителна записка с 

начина на определяне на посочените цени. 

 Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на 

екипа от проектанти - план за качество на проектирането: 

 Програма за проектиране: 

 Програмата за проектиране ще разглежда 

подробно целия обхват на проектирането и ще 

бъде придружена с подробна поддържаща 

информация, достатъчна да покаже, че 

плановете са постижими и реалистични. 

Описанието на дейностите ще илюстрира 

характера и обхвата на отделните етапи за 

решаване на проектантската задачата, като 

взема под внимание и дейностите по 

съгласуване с различните инстанции и ще 

включва също и допълнителни дейности, 

изисквани от Възложителя. Част от тази 

Програма ще бъде индикативен календарен 

график, който ще обхваща всички проектни 

дейности. Програмата ще показва дейностите 

от системата за осигуряване на качеството, с 

ясно дефинирани срокове за представянето и 

съгласуването им, както и възможностите за 
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преглед, актуализация и допълването им.  

 Програмата ще описва в подробности всеки 

етап от проектирането, в това число и етапи в 

развитието на основните проектни части, и ще 

показва: 

- Времевото разпределение на всички 

дейности по създаване, съгласуване и 

одобрение на проекта. 

- Координацията между отделните 

проектни части и пакети и тяхното 

съгласуване. 

- Обема, съдържанието на всяка част, в 

това число и приблизителния брой на 

чертежите за всяка част. 

- Организацията на Персонала на 

Изпълнителя, ангажиран с проекта, с 

показани конкретните задължения и 

отговорности по дейности и времевото 

разпределение. 

- Предвиденото време за получаване на 

информация, съгласувания и одобрения 

от трети страни, необходима за 

завършване на проекта, с доказателства, 

че това време е в съответствие със 

съответните срокове на предоставянето 

им. 

- Предвиденото време за съгласуване 

и/или получаване на одобрение от 

Възложителя за всички документи, за 

които това се изисква. 

- Предаването и одобрението на 

проектната документация - 

проекти/проектни пакети. 

 Програмата ще може да бъде използвана за 

наблюдение и оценка на напредъка на 

Изпълнителя относно хода на проектирането. 

 План за преглед и одобрение на проекта: 

 Планът за преглед и одобрение на проекта ще 

съдържа етапите на процеса на проектиране и 

съгласуване и ще описва конкретните срокове, 

персонала и отговорностите за всеки от 

етапите за решаване на проектантската 

задачата. Процедурата за преглед и одобрение 

на проекта преминава през следните фази: 

- Изработване на проекта - проектът ще 

бъде изработен в съответствие с 

Изискванията на Възложителя и в 

съответствие с нормативните 

изисквания за проектиране, като се 

спазват стриктно изискванията на 



 

 

38 

Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата 

и съдържанието на инвестиционните 

проекти. 

- Проверка от Изпълнителя — всички 

проектни разработки (доклади, записки 

и чертежи) ще бъдат проверени от 

отделен проектант (проверяващ) от 

Персонала на Изпълнителя. С тази 

проверка ще се извърши цялостен 

преглед на проекта с цел да се 

потвърди, че проектната разработка 

отговаря на изискванията на 

нормативната база и на Изискванията 

на Възложителя, както и че резултатите 

от проведените изчисления са правилно 

и точно интерпретирани в чертежите 

към проекта. Проверката на проекта ще 

се извърши независимо, без да се 

обменят данни (изчислителни файлове) 

или подобна информация между 

проектантския и проверяващия екип. 

Процедурата за проверка ще започне 

преди да са приключили работите по 

проектиране, като двете дейности ще се 

извършват паралелно, доколкото това е 

възможно. Проверяващият екип ще 

извърши всички проверки и 

разглеждания, който професионален и 

благоразумен проектант обикновено би 

направил за вида работа, която се 

проектира. 

- Сертифициране - процедурата по 

сертифициране ще се проведе с цел да 

бъде потвърдено, че основните 

принципи на проектиране и 

строителство са били подходящо 

използвани и трансформирани в проект, 

влагайки професионални умения и 

внимание от страна на Изпълнителя. 

Изпълнителят ще издаде и подпише 

сертификат за всяка част от проектните 

разработки, който ще декларира, че 

проектът изпълнява и 

спазва/удовлетворява всички 

приложими към проекта изисквания - 

законови и експлоатационни. 

Изпълнителят също така ще 

удостовери, че притежава 

необходимите професионални умения и 

опит и че е извършил дейностите по 
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проектиране с дължимата грижа. Чрез 

издаването на сертификат, 

Изпълнителят ще декларира, че 

дейностите, свързани с проектиране, 

проверка на проекта, изпълнимост на 

предвидените строителни работи, са 

извършени с необходимото качество и 

съответстват на приложимите 

изисквания. Сертификатите ще бъдат 

подписани най-малко от Представителя 

на Изпълнителя и от Ръководителя на 

проектантския екип, като всички 

експерти, които подписват сертификати 

ще притежават необходимата 

компетенция и достатъчен опит в 

областта/частта, за която се издава 

сертификат 

- Сертификат на проекта - формата на 

сертификата ще се изготви от 

изпълнителя и този документ ще 

удостоверява, че: 

- Дейностите по проекта са 

извършени съгласно българското 

законодателство. 

- Проектът отговаря на 

Изискванията на Възложителя. 

- Проверките на проекта от страна 

на Изпълнителя са извършени. 

- Дейностите по осигуряване на 

качеството отговарят на плана за 

качество на изпълнителя. 

- Необходимите съгласувания и 

разрешения със съответните 

инстанции са проведени и са 

получени необходимите 

съгласувателни и разрешителни 

документи. 

- Всички въпроси и коментари от 

разглеждания на проекта са били 

разрешени. 

- Проектът е изпълним от страна 

на Изпълнителя. 

- Разглеждане на проекта - Изпълнителят 

ще предостави на Възложителя за 

разглеждане проекта, проектните 

пакети, проектните части и проектните 

документи съобразно програмата за 

проектиране. Възложителят ще 

информира Изпълнителя за резултата от 

разглеждането на дадения документ на 
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Изпълнителя. Преди издаването на 

становището от разглеждането на 

проектните документи, Възложителят 

може да поиска допълнителни 

пояснения и консултации с 

Изпълнителя. Изпълнителят гарантира, 

че съответният персонал ще бъде на 

разположение да участва в такива 

консултации. Възложителят може да 

поиска и допълнителна, подкрепяща 

информация към проектните 

документи, които разглеждат. 

Изпълнителят ще предоставя такава 

информация незабавно. Влиянието 

върху времето и разходите от 

повторното предаване или поправките, 

произтичащи от разглеждането на 

проекта и причинени от неспазването от 

страна на Изпълнителя на изискванията 

на договора или непълнота на 

предадените документи, включително 

времето, използвано за разглеждане и 

поправки, ще бъде за сметка на 

Изпълнителя. Основополагащата част 

от организацията по стартиране на 

изпълнението на обществената поръчка 

безспорно е предварителното 

проучване. С оглед осигуряване на 

мотивираност на избрания от нас 

подход за инициализация на 

изпълнението сме изготвили кратко 

резюме, отразяващо актуалната 

ситуация и контекста на изпълнение на 

проектантските услуги. Мерките по 

организация на работата на експертния 

екип за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка се свеждат до: 

- Мобилизиране - организиране на 

първоначална среща след 

подписване на договора за 

запознаване на екипа с всички 

детайли, свързани с предмета на 

поръчката и предоставената 

информация от Възложителя. 

- Делегиране на права и 

отговорности - В самото начало 

на работата на екипа ще бъдат 

уточнени въпроси като: 

функции, задължения и 

отговорности на неговите 
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членове. 

- Текущи информиране - 

запознаване с всички актуални 

изменения в нормативните 

документи, свързани с предмета 

на поръчката, както и с 

Интегрираната система за 

управление на качеството, 

Договора и други документи, 

приложими по време на 

изпълнение на услугите. При 

организирането на експертния 

екип ще бъде предоставен 

списък с нормативните 

документи. Списъкът се изготвя 

от Ръководител на проекта - член 

на екипа, със съдействието на 

координатора и ръководителя на 

екипа. Членовете на екипа ще се 

запознаят с Интегрираната 

система за управление на 

качеството - Договора, а на 

ръководителите на отделни 

дейности ще бъде предоставен 

скелетът, по които ще се 

осъществява управлението и 

изпълнението на задачите. 

Предвижда се организирането на 

работата на експертния екип по 

договора да бъде един от 

първоначалните методи от 

неговото управление. 

- Активно управление на 

работните процеси - експертите 

ще бъдат запознати, а в 

последствие ще прилагат и 

текущо, при необходимост, ще 

предлагат актуализация на плана 

за организацията на работата и 

контрола на изпълнение на 

дейностите. 

- Ефективен контрол - дефиниране 

на предварителния, последващ и 

текущ контрол по време на 

изпълнение на дейностите, 

осъществяван от страна на 

експертите върху изпълнителния 

персонал както и цялостен 

контрол и мониторинг от страна 

на екипа за управление на 
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проекта върху дейността на 

експертите при изпълнение и 

отчитане на задачите. 

- Активна комуникация - при 

изпълнение на ангажиментите си 

експертите ни ще поддържат 

близка връзка и сътрудничество 

с Възложителя, и всички други 

местни и централни ведомства и 

институции свързани с 

изпълнението на целите на 

проекта. Експертите ще бъдат 

запознати и ще използват 

комуникационни канали и 

процедури за документооборот с 

цел постигане на своевременно и 

качествено изпълнение на 

Задачите. 

- Управление на рисковете - 

експертите, които предвиждаме 

да ангажираме притежават богат 

опит, което способства за 

минимизиране на рисковете, 

както и е предпоставка за 

вземането на адекватни решения 

в непредвидени ситуации, 

оказващи влияние върку 

изпълнението на договора. Така 

например, ако по непредвидени 

обстоятелства се получи 

забавяне в изпълнението на 

видовете проектантски услиги 

имаме ресурсите и възможността 

да преминем на удължена 

работна седмица и привличане 

на допълнителни собствени 

ресурси с цел спазване на срока 

на изпълнение на поръчката по 

договор. 

 Механизми за организиращия на ангажираните експерти: 

 Разделение на труда - различните проектантски 

задачи и дейности се състоят от специфични по 

своята сложност и тежест работи, за които се изисква 

различна съответна квалификация на влагания труд. 

Разпределението на труда между персонала, което 

осигурява за всеки специалист изпълнението на 

работни операции по сложност и тежест, 

съответстващи на неговата квалификация, създава 

обективни възможности за повишаването на 

производителността на труда. При организацията на 
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човешките ресурси в конкретната поръчка 

предвиждаме сформиране на екип за управление на 

договора, експертен екип и изпълнителен екип (екипи 

за изпълнение на конкретните основни дейности). 

 Сформиране на екип за управление на Договора - На 

първоначален етап от договора ще се уточнят лицата, 

които ще отговарят за управлението на договора 

както от страна на Изпълнителя, така и от страна на 

Възложителя. Реализирането на тази задача ще 

спомогне за улесняване на комуникацията между 

страните и подобряване отчетността по договора. 

Задачата ще се осъществи в началото на договора. За 

обекта ще бъде посочен водещ проектант, който ще 

има задачата ла следи и да организира работата на 

останалите проектанти както и да отразява всички 

промени и корекции по проектите. На три дни ще 

бъдат провеждани вътрешни срещи на екипа текущо 

ще бъдат дискутирани проблеми, свързани със 

статуса на задачите по договора, евентуалните 

забавяния, пречките пред изпълнението на договора, 

както и мерките за преодоляването им. Допълнително 

ще се идентифицират и обсъждат текущи проблеми и 

задачи на членовете на екипа. Въз основа на 

уточнените план- графици по отделните задачи 

текущо ще бъдат съставяни индивидуални доклади на 

експертите като предвид изключително краткия срок 

за проектиране ще се докладва устно за да се отнема 

от времето на проектантите за същинско изпълнение 

на задачите. 

 Съгласуваност - услугите се извършват при строга 

последователност на дейности и технологичните 

процеси. За да се осигури ритмичното им изпълнение, 

е необходимо те да протичат съгласувано помежду си. 

Механизмът на съгласуваност на труда се състои в 

обвързването на изпълнението на различните услуги 

по темпове и време с оглед осигуряване на 

непрекъсната и равномерна заетост на всички 

експерти. Неспазването на този принцип води до 

застой, удължаване на сроковете и др., с което се 

намалява производителността на труда. При 

изпълнение предмета на поръчката ще се поддържат 

активно организационни връзки и взаимоотношения 

между отделните екипи, експертите и специалистите 

в тях. Съгласуваността между изготвянето на 

отделните проектни части е ясно отразена в 

приложения линеен календарен график, където е 

видно, че части пожарна безопасност, План 

безопасност и здраве и План за управление на 

строителните отпадъци се изпълняват след като 

проектантите са завършили части Водоснабдяване - 
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технологична, Пътна и Конструктивна, тъй като е 

нужно да има цялостна информация за 

предвижданията на проекта за да се изготвят коректно 

тези три части. Част Временна организация и 

безопасност на движението също се изготвя накрая за 

да се вземе предвид всички технологични условности 

заложени в проекта по част Пътна и част ВиК. 

 Сътрудничество - обединяването на усилията на 

всички членове на екипа за изпълнение на 

дейностите, предмета на поръчката, както и активното 

сътрудничество с представителите на Възложителя и 

на контролни органи, институции оказващи влияние 

върху повишаването на производителността на труда 

и оптимално реализиране на крайния резултат 

o Авторски надзор: 

 Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти 

при изпълнението на СМР ще се осъществява авторски 

надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора 

за изпълнение. 

 С осъществяването на надзор от проектантите - автори на 

отделни части на проекта, се гарантира точното изпълнение 

на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и 

строителните правила и норми, както и подготовката на 

проектната документация за въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

 Проектантите, изготвили работния проект, ще изпълняват 

следните дейности: 

 Присъствие при съставяне и подписване на 

задължителните протоколи и актове по време на 

строителството съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

 Наблюдение на изпълнението на строежа по време на 

целия период на строително- монтажните работи за 

спазване па предписанията на проектанта за точно 

изпълнение на изработения от него проект от страна 

на всички участници в строителството; 

 Всеки проектант, участвал в разработването на ИП, 

дава предписания свързани с авторското му право, за 

точното спазване на изработения от него 

инвестиционен проект, които се вписват в 

заповедната книга и са задължителни за останалите 

участници в строителството. 

 Изработване и съгласуване на промени в проектната 

документация при необходимост по искане на 

Възложителя и/или по предложение на строителния 

надзор и др.: 

 Информиране на строителния надзор и Възложителя 

за евентуалните промени в проектната документация, 

които може да повлияят върху крайните резултати на 
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изпълнение на поръчката. 

 Участие в предаването на завършения обект на 

Възложителя. 

 Заверка на екзекутивната документация за строежа 

след изпълнение на обектите. 

 Проектантът ще упражнява постоянен авторски 

надзор по време на строителството в следните 

аспекти: 

 Приемане на специфични работи и оценка на 

изпълнените работи със заданието за 

проектантите и действащата нормативна 

уредба. 

 Даване на допълнителни проектни решения и 

детайли. 

 Оценяване на резултати от тестове и анализи. 

 Извършване и одобряване на промени в 

проекта, ако същите са необходими и 

обосновани. 

o Строително-технически норми и правила.  

 Общи изисквания към строежите. 

 Общи и специфични изисквания към строителните продукти: 

 Строителните продукти, предназначени за трайно 

влагане трябва да са годни за предвижданата им 

употреба и да удовлетворяват основните изисквания 

към строежите в продължение на икономически 

обоснован период на експлоатация и да отговарят на 

съответните технически спецификации и 

националните изисквания по отношение на 

предвидената употреба. Характеристиките им трябва 

да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне 

или инсталиране при проектиране на сградите и 

техните обновявания, ремонти и реконструкции. 

 По смисъла на Регламент № 305: 

 „строителен продукт“ означава всеки продукт 

или комплект, който е произведен и пуснат на 

пазара за трайно влагане в строежи или в части 

от тях и чиито експлоатационни показатели 

имат отражение върху експлоатационните 

характеристики на строежите по отношение на 

основните изисквания към строежите. 

 „комплект“ означава строителен продукт, 

пуснат на пазара от един-единствен 

производител, под формата на набор от най-

малко два отделни компонента, които трябва 

да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в 

строежите. 

 „съществени характеристики означава онези 

характеристики на строителния продукт, които 

имат отношение към основните изисквания 

към строежите. 
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 „експлоатационни показатели на строителния 

продукт“ означава експлоатационните 

показатели, свързани със съответните 

съществени характеристики, изразени като 

ниво, клас или в описание. 

 Редът за прилагане на техническите спецификации на 

строителните продукти е в съответствие с Регламент 

№ 305, чл.5, ал.2 и 3 от ЗТИП. Строителните 

продукти се влагат в строежите въз основа на 

съставени декларации, посочващи предвидената 

употреба и се придружават от инструкция и 

информация за безопасност на български език. 

Декларациите са: 1) Декларация за експлоатационни 

показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 

№ 305/2011 и образеца, даден в приложение III на 

Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния 

продукт има хармонизиран европейски стандарт или е 

издадена Европейска техническа оценка. При 

съставена декларация за експлоатационни показатели 

на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 2) 

Декларация за характеристиките на строителния 

продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран 

европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. 

При съставена декларация за характеристиките на 

строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“; 

3) Декларация за съответствие с изискванията на 

инвестиционния проект, когато строителните 

продукти са произведени индивидуално или по 

заявка, не чрез серийно производство, за влагане в 

един единствен строеж. Декларациите следва да 

демонстрират съответствие с българските национални 

изисквания по отношение на предвидената употреба 

или употреби, когато такива са определени.  

 На строежа се доставят само строителни продукти, 

които притежават подходящи характеристики за 

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в 

сградите и само такива, които са заложени в 

проектите на сградите със съответните им технически 

характеристики, съответстващи на техническите 

правила, норми и нормативи, определени със 

съответните нормативни актове за проектиране и 

строителство. 

 За всяка доставка се съставя протокол за приемане от 

консултантът, упражняващ строителен надзор на 

строежа, проектанта и представителя на възложителя, 

упражняващ контрол по изпълнението. 

 Други изисквания. 

 Изисквания относно осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд. 

 Изисквания относно опазване на околната среда. 
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 Системи за проверка и контрол на работите в процеса на 

тяхното изпълнение. 

 Проверки и изпитвания. 

 Изисквания за сигурност. 

 Защита на собствеността. 

 Противопожарна защита. 

 Почистване. 

 Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли. 

 Постоянен контрол на строителството: Постоянният контрол 

върху изпълнението на СМР по време на целия строителен 

процес от откриване на строителната площадка до предаване 

на обекта за експлоатация ще се осъществява относно: 

 Съответствие на изпълняваните на обекта работи по 

вид и количество с одобрените строителни книжа и 

КСС. 

 Съответствие на влаганите на обекта строителни 

продукти с предвидените в проектосметната 

документация към договора - техническа 

спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др. 

 Съответствие с представените от изпълнителя и 

приетите от възложителя като неразделна част от 

договора за изпълнение на СМР линейни календарни 

планове. 

 Контролът по отношение на разходите, извършени от 

изпълнителя има за цел да гарантира, че 

финансираните продукти, работи и услуги са 

доставени и, че разходите по проекта са действително 

извършени и са в съответствие с изискванията на 

възложителя и включва: 

 Извършване на 100% документални проверки: 

- Проверка на оригинални 

разходооправдателни документи за 

доказване на реалното изпълнение на 

дейността, вкл. реквизити, съгласно 

действащото законодателство. 

- Проверка на съпътстващи документи с 

доказателствен характер. 

- Проверка за аритметични грешки. 

 Извършване на 100% проверки на място: 

- Проверка на съответствието на реално 

изпълнени СМР с работните проекти и 

всички изменения в тях, одобрени от 

общината. 

- Измерване на място на реално 

изпълнени СМР от Протокола за 

приемане на извършени СМР за 

сравняване с актуваните от 

изпълнителите и одобрени от 

строителния надзор и инвеститорския 

контрол количества и тези по КСС. 
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- Проверка за технологията на 

изпълнение и качеството на вложените 

материали и продукти и съответствието 

им с изискванията на работния проект. 

- Проверка на сроковете на изпълнение в 

съответствие с приетите графици. 

 Изпълнение на СМР. 

 Изисквания за професионален опит, техническо оборудване 

и квалификация. 

 Предложение за технология и организация изпълнението на строителството: 

 Проектиране: 

o Етапност: 

 Етап 1 - Подготвителни дейности за набиране на изходни 

данни: 

 Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна 

среща. 

 Проучвателни работи за набиране на изходни данни. 

 Етап 2 - Работен инвестиционен проект (РИП): 

 Изработване на работен инвестиционен проект. 

 Съгласуване на инвестиционния проект. 

 Отстраняване на забележки. 

o Методология за изпълнение - основни методи, които ще се прилага: 

 Метод на последователно изпълнение на проектирането - 

прилагане на последователния метод се определя от 

необходимостта за спазване на определени технологични 

последователности; метод на последователно изпълнение се 

прилага при отделните етапи и при дейности на проектиране, 

които ще се реализират последователно, като принципно 

всеки следващ започва след приключване на предния. 

 Метод на паралелното изпълнение на проектиране - 

паралелният метод ще се прилага основно при изпълнение на 

поддейностите в съответните дейности. 

 При реализацията на проекта ще се прилагат комбинирано и 

двата метода.  

o Основни принципи: 

 Съобразяване със стратегическите документи, представяне 

на европейския опит и добри практики както и от страната, 

така и от други страни. 

 Законосъобразно прилагане на релевантното европейско, 

национално законодателство и подзаконови нормативни 

актове в областта на инвестиционното проектиране и 

строителството. 

 Прилагане на изискванията на Възложителя, свързани с 

настоящата обществената поръчка, отчитането, спазване на 

всички изисквания към публичност, плащания, архив, др.. 

 Принцип на устойчиво развитие и трансфер на знание, 

експертиза с акцент върху добри практики. 

 Интегриране на добри практики от релевантния ни опит. 

o Технология, последователност и/или взаимообвързаност на 

конкретните действия при изпълнение на дейностите: 
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 Етап 1 - Подготвителни дейности за набиране на изходни 

данни: 

 Мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна 

среща: 

 Описание на дейността: Дейността предвижда 

създаването на необходимата организация за 

изпълнението на проектирането. Встъпителна 

среща с Възложителя за представяне на екипа 

и възприетата организация на работа по 

изпълнението на обществената поръчка и в 

частност по изпълнение на инвестиционното 

проектиране, на която да бъдат 

конкретизирани механизмите за комуникация с 

Възложителя и да бъдат съгласувани 

дейностите в отделните етапи, сроковете и 

отговорните лица. Определяне на отговорните 

лица за комуникация от страна на 

Възложителя и Изпълнителя. 

 Логическа обвързаност с останалите дейности: 

дейността е основополагаща за успешното 

поставяне на всички дейности по проекта, 

както и постигане на целите на поръчката; 

качественото изпълнение на тази дейност 

предопределя правилното преразпределение на 

времевия ресурс, доброто структуриране на 

комуникационните потоци между 

заинтересованите страни и отличната 

информационна обезпеченост на проекта; след 

предоставянето на наличните изходни данни 

от Възложителя ще стартира проектирането. 

 Ключови моменти: ключов момент при 

изпълнението дейността е както правилното и 

ясно структуриране на комуникацията с 

Възложителя, така и точното и изчерпателно 

дефиниране на обхвата на окончателните 

изходни данни, които Възложителят ще 

предостави на Изпълнителя в рамките на 

договора за обществена поръчка; определяне 

на комуникационните канали на взаимовръзка 

между Изпълнителя и Възложителя. 

 Очаквани резултати: създаден 

комуникационен план за взаимовръзка 

Изпълнител – Възложител; дефиниран обхвата 

на окончателните изходни данни, които 

Възложителят ще предостави на Изпълнителя. 

 Проучвателни работи за набиране на изходни данни: 

 Описание на дейността: извършване на 

необходимите проучвателни работи за 

отделните компоненти на инвестиционния 

проект; проучвателните работи представляват 
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експертни проучвания, заснемания, 

експертизи, анализи и оценки, включващи: 

- Първоначално проучване „на терен” и 

изследване на съществуващото 

положение и състоянието, в което се 

намира понастоящем площада - в 

рамките на тази дейност ще направим 

подробно обследване „на терен”, както 

и на всички мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура, като 

целта е да се съберат и анализират 

следните данни: ситуационни, 

топографски, комуникационни. 

- Събиране, анализ и оценка на други 

данни, необходими за реализиране на 

проекта - климатични, метеорологични 

и пр. данни за района. Получаване на 

информация от Възложителя. 

- Събиране, анализ и оценка на наличния 

картов и планов материал по отношение 

на пълнота и актуалност на 

информацията. 

- Проучвания на мрежите на 

техническата инфраструктура, както и 

на основните съоръжения по тях - в 

рамките на тази дейност ще извършим 

обследване на техническа 

инфраструктура в обхвата на 

разглежданата територия. 

 Логическа обвързаност с останалите дейности: 

дейността е основополагаща за изработването 

на целия инвестиционен проект и ще бъде 

използвана за изпълнението на всички 

следващи дейности; от нейното коректно 

изпълнение ще се предопредели качеството 

при изпълнение на следващите две дейности; с 

оглед на това, при извършване на настоящата 

дейност, изпълнителят ще осъществява 

непрекъсната комуникация и взаимодействие с 

възложителя, заинтересованите експлоата-

ционни дружества и другите заинтересовани 

страни, за да бъде събрана и оценена 

достатъчна и качествена информация, 

гарантираща безпроблемно изпълнение на 

проекта и постигане на максимален ефект; 

дейността приключва със събирането на данни, 

документи и информация, необходими за 

законосъобразно и качествено изпълнение на 

инвестиционния проект за сградите. 

 Ключови моменти: извършване на анализиране 
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на съществуващото положение на база на 

официалните указания за събиране на данни 

(от официални източници), извършени 

измервания и обследвания «на място» и 

нормативните изисквания за направата на 

посочените по-горе инженерни проучвания и 

обследвания. 

 Очаквани резултати: събрани, анализирани и 

оценени данни, документи и информация, 

необходими за качествено и законосъобразно 

изработване на работен инвестиционен проект 

за обществената поръчка. 

 Етап 2 - Работен инвестиционен проект (РИП): 

 Изработване на работен инвестиционен проект:  

 Описание на дейността: спазване на изрично 

посочени изисквания, както следва:  

- Отделните части на инвестиционен 

проект ще се изработят в обхват и 

съдържание, посочени в Наредба №4 от 

2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

- Инвестиционния проект ще съответства 

на изискванията на действащата към 

момента на изработването му 

нормативна уредба и изискванията на 

съгласуващите и одобряващи 

инстанции. 

- Проектното решение ще отговаря на 

изискванията към строежите по чл. 169 

от ЗУТ. 

- Инвестиционният проект ще предвижда 

всички видове строително - монтажни и 

демонтажни работи и дейности, 

необходими за реализацията на 

строежа, в т.ч. подробно и точно 

изяснени в количествено и качествено 

отношение строително-монтажни 

работи, материали, оборудване и 

изделия, необходими за изграждането 

на строежа. 

- В инвестиционния проект ще се 

предвидят висококачествени и 

синхронизирани с БДС материали, 

изделия, осигурени със съответните 

сертификати, декларации за произход и 

разрешения за влагане в 

строителството, съгласно изискванията 

на Закона за техническите изисквания 

към продуктите и подзаконовите 

нормативни актове към него. 
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- Обяснителните записки и изчисления 

по отделните проектни части ще 

изясняват и обосновават приетите 

технически решения, ще цитират 

нормативни документи, използвани при 

проектирането и строителството, 

инструкциите за изпълнение, изпитания 

и експлоатация, изходни данни, 

дейности, технико-икономически 

показатели, спецификация на 

предвидените за влагане строителни 

продукти (материали, изделия, 

комплекти и системи) с технически 

изисквания към тях в съответствие с 

действащи норми и стандарти и 

технология на изпълнение, 

количествени и стойностни сметки за 

необходимите строително - монтажни 

работи. 

- Проектното решение ще бъде 

икономически целесъобразно и ще 

гарантира минимални експлоатационни 

разходи. 

- С проектното решение ще се осигури 

защитата на интереса на Възложителя и 

ще се спази финансовата рамка на 

проекта. 

- Всички документи - графични и 

текстови, по всички части на проекта 

ще се подпишат и подпечатат от 

проектанта, на съответната част и ще се 

съгласуват с подпис от проектантите на 

останалите части и от Възложителя 

съгл. чл.139, ал.3 от ЗУТ. При 

изпълнение на тази дейност ще са 

удовлетворени съвременните 

нормативни изисквания за проектиране 

на подобен вид обекти, ще се съобрази с 

препоръките на контролните органи и 

ще са заложени в инвестиционния 

проект мерки, а именно: 

- Подобряване на градската среда, 

привлекателността на града и 

качеството на живот. 

- Безопасност на средата на 

обитаване, 

- Оптимизиране на 

комуникационните потоци и 

възможностите за социални 

контакти, чрез създаване на 
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единна система от пешеходни 

пространства с обща визия, 

съобразена със спецификата на 

града, като се запазват и 

надграждат реализираните вече 

обекти. 

- Всички документи ще бъдат 

авторизирани със съответните подписи 

на съставителите, печати за пълна 

проектантска правоспособност и печат 

на Изпълнителя. 

- Към проектните части ще се приложат 

актуални копия за правоспособност и 

копие от застрахователна полица по чл. 

171 от ЗУТ. Всички копия ще бъдат 

заверени „Вярно с оригинала”. 

Проектът ще бъде представен в пет 

екземпляра на хартиен и един на 

електронен носител. 

 Логическа обвързаност с останалите дейности: 

изпълнението на тези дейност се извършва на 

въз основа на резултатите, получени от 

изпълнението на предходната дейност - 

проучвателни работи за набиране на изходни 

данни; резултатите представляват същинският 

краен резултат, който възложителят цели да 

получи с възлагането на обществената 

поръчка; с оглед на това, при извършване на 

дейността, се осъществява непрекъсната 

комуникация и взаимодействие с възложителя, 

експлоатационните дружества (при 

необходимост) и всички други заинтересовани 

страни и институции; дейността приключва 

със съставяне на приемо - предавателен 

протокол между Изпълнителя и Възложителя. 

 Ключови моменти: ключов момент при 

изпълнението на тази дейност 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, по който безпроблемно да могат да се 

изпълнят заложените СМР. 

 Очаквани резултати: изработен, в необходимия 

обем и с необходимото съдържание работен 

инвестиционен проект за строежа, определена 

за предмет на обществена поръчка. 

 Съгласуване на инвестиционния проект: 

 Описание на дейността: след изработването на 
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работния инвестиционен проект предприемане 

на действия по съгласуване на ИП с всички 

органи и лица, чието разрешение, съдействие 

или становище е необходимо за изпълнението 

на предмета на обществената поръчка, в това 

число и с представителя на Възложителя; 

когато се установят отговорните за 

съгласуване на проектите институции, ще се 

обезпечи с тях комуникацията и проектните 

решения ще се съгласуват с тях още в процеса 

на изпълнение; по тази причина са предвидени 

изключително кратки срокове за съгласуване; 

от друга страна опита, който имат 

предвидените проектанти, е гаранция за 

представяне на инвестиционен проект, по 

който не се очакват забележки подлежащи на 

отстраняване; дружества и инстанции, с които 

ще се съгласува инвестиционния проект: 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ - съгласува всички 

части на проекта, имащи отношение към 

пожарната безопасност; ОДП-МВР съгласува 

част ПБЗ; Електроразпределителното 

дружество /при необходимост/ съгласува част 

Електро при промяна на заявените мощности и 

други части, с които се засягат мрежи на 

дружеството; БТК ЕАД (при необходимост) - 

съгласува проектни части, с които се засягат 

мрежи на дружеството; за всяка отделна 

съгласувателна процедура се окомплектова 

необходимата проектна документация 

(чертежи, записки, изчисления, данни) в обем, 

съдържание и екземпляри, позволяващи 

безпрепятствено съгласуване; своевременно 

подаване едновременно необходимата 

проектна документация към Възложителя за 

съгласуване и в съответните дружества и 

инстанции. 

 Логическа обвързаност с останалите дейности: 

дейността е логически обвързана с дейността - 

Изработване на работен инвестиционен 

проект, тъй като по своята същност 

представлява последващ контрол по 

отношение на законосъобразността на 

изработения инвестиционен проект. 

 Ключови моменти: ключов за дейността 

момент е изчерпателното идентифициране на 

всички контролни органи и експлоатационни 

дружества, чието разрешение, съдействие или 

становище е необходимо за последващо 
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издаване на разрешение за строеж за обекта; 

изпълнение на дейностите в непрекъсната 

взаимовръзка с представителя на Възложителя. 

 Очаквани резултати: съгласуван и предоставен 

на Възложителя Работен инвестиционен 

проект, предмет на обществената поръчка. 

 Отстраняване на забележки: 

 Описание на дейността: след предаване на 

РИП, Възложителят ще го предостави на 

ОЕСУТ при Общината за оценка на 

съответствието на проекта със съществените 

изисквания към строежите; при наличие на 

констатирани забележки (нередности) или 

препоръки към проекта от страна на 

експертите на ОЕСУТ, Възложителят ще 

представи същите в писмен вид на 

Изпълнителя; дейността приключва с 

изготвянето на положителна оценка на 

съответствието на проекта със съществените 

изисквания към строежите, за което ще бъде 

съставен протокол между Изпълнителя и 

Възложителя. 

 Логическа обвързаност с останалите дейности: 

дейността е логически обвързана с дейността - 

Изработване на работен инвестиционен проект 

и дейността - Съгласуване на инвестиционен 

проект, тъй като по своята същност 

представлява последващ контрол на 

резултатите от тези дейности. 

 Ключови моменти: ключов за дейността 

момент е изготвянето на изчерпателно,' 

непротиворечиво и обосновано писмено 

становище от страна на Възложителя за 

констатираните към проекта пропуски. 

 Очаквани резултати: изработени, съгласувани 

и предоставени па Възложителя работни 

инвестиционни проекти за строежа, 

определена за предмет на обществена поръчка. 

 Взаимодействие между експертите, заети в процеса на 

инженеринга, организационна структура, разпределение на 

задачи и отговорности: 

 Взаимодействие между експертите, заети в процеса на 

инженеринга: След подписването на договора, ще се 

сформира и мобилизира предварително определения 

екип за управление на договора, който ще планира, 

организира контролира и ще предаде изпълнените 

работи и извърши всички дейности, свързани с 

проектирането, изпълнението и приключване на 

строителството. 

 Организационна структура: Екипът ще се състои от 
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квалифициран персонал с голям опит в изпълнение на 

съответните им възложени задачи и ще включва 

следните експерти: 

 Ръководител проект. 

 Проектантски екип. 

 Екип по изпълнение на СМР, в т.ч.: 

Технически ръководител строеж - отговорно 

лице за изпълнение на СМР на обекта; 

Специалист по ЗБУТ; Специалист по контрол 

на качеството. 

 Задачи на екипа: 

 Договорни: 

- Установяване на връзки с Възложителя 

и Строителния надзор. 

- Подготовка на цялата договорна 

документация. 

- Изготвяне Програма за опазване на 

околната среда. 

- Подготовка на Проект за безопасност и 

здраве. 

- Подготовка, получаване и представяне 

на Банкови Гаранции за изпълнение на 

обществена поръчка и за авансово 

плащане. 

- Подготовка и издаване на Застраховки 

съгласно договора. 

 Инженеринг: 

- Изготвяне проекти по всички части 

съобразно спецификата на предмета на 

поръчката в обхват и съдържание 

съгласно изискванията на нормативната 

база. 

- Съдействие в ролята на проектант при 

съгласуване на инвестиционния проект 

с необходимите институции и 

получаване Разрешения за строеж. 

- Набелязване, обсъждане и решаване на 

различни технически проблеми. 

- Извършване на авторски надзор. 

 Планиране: 

- Изготвяне график за изпълнение на 

съгласуванията. 

- Изготвяне на работен проект за 

организация и изпълнение на 

строителството във всяка фаза на СМР. 

- Изготвяне на Работен Линеен график. 

- Определяне количествата и реда за 

изпълнение на СМР. 

- Изготвяне план за необходимостта от 

материали, конструкции и заготовки. 
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- Изготвяне на график за използването на 

строителни машини, съоръжения и 

превозни средства. 

- Изготвяне на План за необходимостта 

от работна ръка за изпълнение на CMP. 

- Изготвяне Финансов план. 

- Планиране на мобилизацията. 

- Организиране на ресурсите за 

изпълнение на работите. 

- Осъществяване на контрол при 

изпълнение на строителните дейности, 

напредъка им, разделяне на междинни 

фази и последователност при 

съобразяването е критичните дати за 

приключване. Идентифициране и 

коригиране на отклонения в графика за 

изпълнение па работите. 

- Планиране на демобилизацията след 

приключване на СМР на обекта. 

 Администрация: Установяване на връзки с 

местните власти и институции, имащи 

отношение към обекта. 

 Технически задания: 

- Подготовка и осъществяване на плана 

за мобилизация/демобилизация. 

- Съгласуване на Проект за временно 

строителство с използване на 

определените площи на обекта, както и 

площи за складиране. 

 Доставки и логистика: Подготовка и 

осъществяване на логистиката и свързаните е 

нея процедури за осигуряване на ритмичното и 

навременно пристигане на материали, 

оборудване и доставки до строителния обект. 

 Здравеопазване, безопасност и защита на 

околната среда: За оказването на първа 

медицинска помощ, ще се установи връзка с 

медицинско заведение, което ще предоставя 

услуги, ако такива са необходими. 

 Разпределение на задачи и отговорности: 

 Мобилизация на експертите: предприемане на 

всички необходими действия за мобилизиране 

на необходимите ресурси за изпълнение на 

поръчката, в т.ч. за мобилизиране на 

експертите, посочени в офертата ни до датата 

на подписване на договора за обществена 

поръчка; трудовоправни взаимоотношения с 

всички от предложените експерти. 

 Основни задължения и отговорности на 

Главния проектант по част Геодезия: 
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- Осъществява комуникация и връзка с 

Възложителя, заинтересованите 

инстанции и всички други 

заинтересовани лица. 

- Управлява и координира дейностите на 

екипа от експерти, изготвящи 

инвестиционните проекти. 

- Носи отговорност за съответствието на 

изготвените проекти с нормативните 

изисквания. 

- Отговаря за изработването на 

инвестиционния проект като следи за 

цялостното координиране и взаимно 

съгласуване на отделните му части. 

- Изработва и подписва инвестиционния 

проект по част Геодезия. 

- Съгласува останалите проектни части, 

съгл. чл. 139, ал.3 от ЗУТ. 

- Упражнява авторски надзор по време на 

строителството и при необходимост 

изработва екзекутивна документация. 

- Ръководи и координира проектантския 

екип в процеса на представяне на 

проектите пред Възложителя или други 

инстанции, като отговаря за 

безпроблемното протичане на срещите. 

- Установява връзки с всички контролни 

и одобряващи органи и 

експлоатационни предприятия на 

територията на Общината, които имат 

пряко отношение към съгласуването и 

одобряването на проектите с цел 

установяване на най-подходящи и 

адекватни проектни решения, които да 

бъдат развити в проектните разработки. 

- Главният проектант ще е на 

разположение през целия период на 

изпълнение на договора за проектиране 

и изпълнение. 

 Основни задължения и отговорности на 

Проектант но част Пътна: 

- Осъществява непосредствена връзка с 

Главния проектант. 

- Съдейства на екипа от експерти, 

относно събиране на необходимата 

информация от извършените инженерни 

проучвания, в т.ч. геодезически, 

геоложки, геотехнически, 

хидрогеоложки и др., като за местата с 

недостатъчна налична информация, 
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предлага да бъдат проведени 

допълнителни такива изследвания. 

- Изработва и подписва инвестиционния 

проект по част Пътна. 

- Съгласува останалите проектни части, 

съгл. чл. 139, ал.3 от ЗУТ. 

- Упражнява авторски надзор по време на 

строителството и при необходимост 

изработва екзекутивна документация. 

- Информира Главния проектант за 

всички потенциални проблеми, 

възникнали в хода на проектирането, 

като представя съответни решения. 

- При необходимост участва в процеса на 

представяне на проектите пред 

Възложителя или други инстанции. 

- Проектантът по част Пътна ще бъде на 

разположение през целия период на 

изпълнение на договора за проектиране 

и изпълнение. 

 Основни задължения и отговорности на 

Проектант по Вертикална планировка и 

Ремонт на лекоатлетическа писта: 

- Осъществява непосредствена връзка с 

Главния проектант. 

- Съдейства на екипа от експерти, 

относно събиране на необходимата 

информация от извършените инженерни 

проучвания, в т.ч. геодезически, 

геоложки, геотехнически, 

хидрогеоложки и др., като за местата с 

недостатъчна налична информация, 

предлага да бъдат проведени 

допълнителни такива изследвания. 

- Изработва и подписва инвестиционния 

проект по част вертикална планировка. 

- Съгласува останалите проектни части, 

съгл. чл. 139, ал.3 от ЗУТ. 

- Упражнява авторски надзор по време на 

строителството и при необходимост 

изработва екзекутивна документация. 

- Информира Главния проектант за 

всички потенциални проблеми, 

възникнали в хода на проектирането, 

като представя съответни решения. 

- При необходимост участва в процеса на 

представяне на проектите пред 

Възложителя или други инстанции. 

- Проектантът по част ВП и Ремонта на 

лекоатлетическа писта, ще бъде на 
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разположение през целия период на 

изпълнение на договора за проектиране 

и изпълнение. 

 Основни задължения и отговорности на 

Проектант по част Отводняване на спортни 

съоръжения: 

- Осъществява непосредствена връзка с 

Главния проектант. 

- Съдейства на екипа от експерти, 

относно събиране на необходимата 

информация от извършените инженерни 

проучвания, в т.ч. геодезически, 

геоложки, геотехнически, 

хидрогеоложки и др., като за местата с 

недостатъчна налична информация, 

предлага да бъдат проведени 

допълнителни такива изследвания. 

- Изработва и подписва инвестиционния 

проект по част Отводняване. 

- Съгласува останалите проектни части, 

съгл. чл. 139, ал.3 от ЗУТ. 

- Упражнява авторски надзор по време на 

строителството и при необходимост 

изработва екзекутивна документация. 

- Информира Главния проектант за 

всички потенциални проблеми, 

възникнали в хода на проектирането, 

като представя съответни решения. 

- При необходимост участва в процеса на 

представяне на проектите пред 

Възложителя или други инстанции. 

- Проектантът ще бъде на разположение 

през целия период на изпълнение на 

договора за проектиране и изпълнение. 

 Основни задължения и отговорности на 

Проектант по част Електро и 

Видеонаблюдение: 

- Отговаря за извършването на 

необходимото проучване, имащо за цел 

установяване на състоянието на 

съществуващите ел. мрежи в обхвата на 

разработката. 

- Съдейства на екипа от експерти, 

относно подробното проучване и 

запознаване с наличните проекти, карти 

и планове. 

- Изработва и подписва инвестиционния 

проект по част Електро и 

видеонаблюдение. 

- Съгласува останалите проектни части, 
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съгл. чл. 139, ал.3 от ЗУТ. 

- Упражнява авторски по време на 

строителството и при необходимост 

изработва екзекутивна документация. 

- Установява връзка с всички контролни 

и одобряващи органи и 

експлоатационни предприятия на 

територията на Общината, които имат 

пряко отношение към съгласуването и 

одобряването на проектната част, която 

експерта изработва, е цел установяване 

на най-подходящи и адекватни 

проектни решения, които да бъдат 

развити в отделните фази на 

проектиране. 

- Информира Главния проектант за 

всички потенциални проблеми, 

възникнали в хода на проектирането, 

като представя съответни решения. 

- При необходимост Участва в процеса 

на представяне на проектите пред 

Възложителя или други инстанции. 

 Проектантът по част Електрическа ще бъде на 

разположение през целия период на 

изпълнение на договора за проектиране и 

изпълнение: 

- Осъществява непосредствена връзка с 

Главния проектант. 

- Основни задължения и отговорности на 

Проектант по част Постоянна 

организация на движението: 

- Осъществява непосредствена връзка с 

Главния проектант. 

- Съдейства на екипа от експерти, 

относно събиране на необходимата 

информация от извършените инженерни 

проучвания, в т.ч. геодезически, 

геоложки, геотехнически, 

хидрогеоложки и др., като за местата с 

недостатъчна налична информация, 

предлага да бъдат проведени 

допълнителни такива изследвания. 

- Изработва и подписва инвестиционния 

проект по част Организация на 

движението. 

- Съгласува останалите проектни части, 

съгл. чл. 139, ал.3 от ЗУТ. 

- Упражнява авторски надзор по време на 

строителството и при необходимост 

изработва екзекутивна документация. 
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- Информира Главния проектант за 

всички потенциални проблеми, 

възникнали в хода на проектирането, 

като представя съответни решения. 

- При необходимост участва в процеса на 

представяне на проектите пред 

Възложителя или други инстанции. 

- Проектантът ще бъде на разположение 

през целия период на изпълнение на 

договора за проектиране и изпълнение. 

 Основни задължения и отговорности на 

Проектант по част Пожарна безопасност: 

- Осъществява непосредствена връзка с 

Главния проектант. 

- Отговаря за извършването на 

необходимото проучване, имащо за цел 

установяване па противопожарните 

изисквания за предвидените 

инвестиции. 

- Изработва и подписва инвестиционния 

проект по част Пожарна безопасност. 

- Съгласува останалите проектни части, 

съгл. чл. 139, ал.3 от ЗУТ. 

- Упражнява авторски надзор по време на 

строителството и при необходимост 

изработва екзекутивна документация. 

- Информира Главния проектант за 

всички потенциални проблеми, 

възникнали в хода на проектирането, 

като представя съответни решения. 

- Експертът по част „Пожарна 

безопасност“ ще бъде на разположение 

през целия период на изпълнение на 

договора за проектиране и изпълнение. 

 Основни задължения и отговорности на 

Проектант по част ПБЗ и ПУСО: 

- Осъществява непосредствена връзка с 

Главния проектант. 

- Изработва и подписва инвестиционния 

проект по част ПБЗ и ПУСО. 

- Съгласува останалите проектни части, 

съгл. чл. 139, ал. 3 от ЗУТ. 

- Упражнява авторски надзор по време на 

строителството. 

- Информира Главния проектант за 

всички потенциални проблеми, 

възникнали в хода на проектирането, 

като представя съответни решения. 

- Експертът по част ПБЗ и ПУСО ще 

бъде на разположение през целия 
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период на изпълнение на договора за 

проектиране и изпълнение. 

 Основни задължения и отговорности на 

техническия ръководител: 

- Отговаря, ръководи и организира 

цялостната работа на екипа, 

специалисти и работници по 

изпълнение на пълния обем на 

поръчката. 

- Формулира целите и основните задачи 

по изпълнение на всички дейности. 

- Разработва заедно със специалистите от 

ГПУП и ръководителите на съответните 

дейности план за организация и 

изпълнение на обекта. Контролира 

изпълнението и разработването на общи 

и детайлни графици и плановете по 

качество. 

- Контролира работата на специалистите 

по постоянна обезпеченост на 

изпълнителския персонал, неговата 

готовност, техническа съоръженост, 

мобилност, мерките за безопасност; 

- Контролира изпълнението на всички 

дейности по транспортиране, монтаж и 

наладка от обема, включен в проекта. 

- Контролира заявяването, доставката, 

заскладяването на необходимите 

материали, инструменти, оборудване. 

- Контролира планирането и 

оптимизирането на бюджета на 

отделните пакети съгласувано с 

Ръководител проект и 

административното ръководството на 

Изпълнителя. 

- Организира и контролира работата с 

доставчиците. 

- Отговаря за цялостната кореспонденция 

и контролира изготвянето на 

ежемесечните, седмичните и 

всекидневните рапорти. 

- Изготвя оценки за резултатите от 

дейността по изпълнение на поръчката, 

решава появилите се проблеми и 

актуализира основните цели и задачи. 

- Заедно с административното 

ръководство на Изпълнителя и 

специалистът по осигуряване на 

качеството отговаря за разработването, 

внедряването и изпълнение на 
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програмата за осигуряване на 

качеството за проекта и координира 

инспекции, проверки и одити. 

- Отговаря за вземането на точни и бързи 

технически решения, Когато се появят 

евентуални несъответствия е проектни 

решения и пропуски в работата на 

изпълнителския състав. 

- Организира, ръководи и контролира 

цялостното изпълнение на строежа по 

обем, качество и срокове; приема 

изпълнените работи от пряко 

подчинените работници, като не 

допуска лошокачествено изпълнени 

работи и не допуска изпълнение на 

последващи видове СМР преди 

отстраняването на некачествено 

изпълнените такива. 

- Изготвя необходимата отчетна 

документация. 

- Осигурява вземането на необходимите 

проби и извършването на съответните 

изпитвания и съхранява всички 

лабораторни документи, заключения и 

експертизи за тях. 

- Отговаря и изработва екзекутивната 

документация. 

- Участва пълноценно в подготовката за 

приемане на строежа, както и в 

цялостната процедура за това. 

- Отговоря за спазването на изискванията 

по безопасност и хигиена на труда и 

пожарната безопасност на строежа, 

които ръководи; провеждането на 

инструктаж по БХТПБ на ръководения 

от него персонал; разпределянето на 

работниците по работните места според 

квалификацията и опита им; 

забраняването и недопускането на 

работа със строителни машини, 

съоръжения и инструменти, които не 

отговорят на изисквания та по БХТПБ; 

отстраняването от строителната 

площадка на лицата, които не ползват 

необходимото специално и работно 

облекло и личните предпазни средства, 

както и неспазващите изискванията по 

БХТПБ при извършваните от тях СМР. 

 Основни задължения и отговорности на 

специалист по ЗБУТ: 
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- При изпълнение на функциите се 

осъществяват организационни връзки и 

взаимоотношения с всички началници 

на функционални отдели и 

ръководители на производствени звена. 

Осъществява контакти е ръководители 

и специалисти от други предприятия и 

организации по линия на осигуряване 

на средства и системи за защита 

безопасността и здравето при работа. 

- Ръководи и организира дейността по 

здравословните и безопасни условия на 

труда на обекта. 

- Координира връзките и организацията 

за осигуряване на най-ефикасни 

системи и средства за безопасност на 

труда. 

- Ръководи и организира работата, 

свързана с усъвършенстване на 

системата за безопасност на труда и 

инструктажа на работниците и 

служителите за безопасна работа. 

- Утвърждава проекти за изграждане на 

безопасни работни места и на системи 

за технологично оборудване за 

здравословни условия на труд. 

- Контролира работата на системите за 

защита на здравето при работа и 

предлага промени за повишаване на 

тяхната ефективност. 

- Ръководи и организира работите, 

свързани с въвеждането на нова 

охранителна техника, защитни 

устройства и лични предпазни средства 

за осигуряване на безопасността на 

труда. 

- Предлага налагащите се промени в 

структурата, организацията и 

функционирането на системата за 

безопасни условия на труд и методите и 

средствата за защита. 

- Отговаря за нормалното функциониране 

на системите за здравословни и 

безопасни условия па труд. 

- Носи отговорност при настъпили вреди 

от трудови злополуки и професионални 

заболявалия. 

- Отговаря за безопасността на труда при 

използване на машини и съоръжения. 

- Осигуряването прекратяване на 
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работата и извеждане на всички лица от 

строителната площадка, когато има 

опасност за здравето или живота им, 

или има налице условия, при които се 

изисква спиране на работа. 

- Осигуряването изпълнението на 

предвидените мероприятия по БХТПБ, 

както и на изискванията на 

правилниците по безопасността на 

труда. 

- Незабавното уведомяване на преките си 

ръководители и органите по охрана на 

труда за станали злополуки или аварии. 

- Изпълнява инструкциите, свързани е 

мерките за намаляване на 

затрудненията на живущите. 

 Основни задължения и отговорности на 

Специалист по контрол на качеството: 

- Ръководи и организира дейността по 

осъществяване контрол на качеството 

на дейностите по проекта за целия 

период на изпълнение на проекта. 

- Отговаря за разработването, 

внедряването и установяването на 

програма за осигуряване на качеството 

за изпълнение на проекта. 

- Създава информационна система за 

съществуващите стандартизационни и 

други документи, свързани с 

изискванията за качеството на работите. 

- Осигурява документирано системно 

обучение за персонала по базовата 

програма за осигуряване на качеството, 

изисквано за изпълнението на Договора. 

- Отговаря за събирането и съхранението 

на записите по качество. 

- Определя и документира всички 

условия, неблагоприятни за качеството. 

- Контролира сроковете за изпълнение на 

коригиращи и превантивни действия. 

- Действията му са в тясна съгласуваност 

с Ръководителя на проекта и 

представителите на Възложителя по 

осигуряване на качеството. 

- Отговаря за извършване на прегледи и 

одити. 

- Отговаря за нормалното функциониране 

на системата за контрол върху 

качеството на продукцията и влаганите 

суровини и материали. Носи 
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отговорност за допуснати вреди от 

производството на некачествена 

продукция поради занижен контрол. 

- Отговаря за спазването на правилника 

за вътрешния трудов ред. 

- Трябва да познава добре процедурите 

на СУК и документите, 

регламентиращи управлението на 

процесите, в които участва. 

 Управление на комуникациите с Възложителя: Комуникацията с 

Възложителя ще се осъществява само от Ръководителя на екипа и 

Управителя на дружеството, за да се минимизира риска от подаване на 

разнопосочна информация към Възложителя. Подписването на договор, 

получаване на изходните данни от Възложителя, съгласуване 

предложеният Линеен план-график с Възложителя, изготвяне на писма, 

относно изпълнението на поръчката - становища и предложения, 

предаване на готовите резултати на Възложителя и други дейности, 

свързани с изпълнението на задачата ще се управляват от управителя на 

дружеството. 

 Изпълнение на строително монтажните дейности: 

o Етапи: 

 Етап 1 - Мобилизационна дейност: 

 Етап 1.1. Мобилизация на екипите за работа: 

 Ръководен персонал, отговорен за изпълнение 

на поръчката: 

- Технически ръководител на обекта. 

- Координатор по безопасност и здраве. 

- Специалист Контрол качеството в 

строителството. 

 Екип технически изпълнители - за 

изпълнението на СМР ще бъдат мобилизирани 

7 бригади, както следва: 

- Бригада Обща - 10 човека. 

- Бригада Монтажна - 10 човека. 

- Бригада „Кофражисти“ - 10 човека. 

- Бригада „Арматуристи“ - 5 човека. 

- Бригада Електро - 5 човека. 

- Бригада Пътна - 10 човека. 

- Бригада Настилки - 10 човека. 

 Механизация: пътна фреза - 1бр.; 

асфалтополагаща машина - 1бр.; пневматичен 

валяк - 1бр.; двубандажни валяци - 2бр.; 

бетоновоз - 1бр.; автобетонпомпа - 1бр.; иглен 

вибратор - 1бр.; багер - 1бр.; самосвал - 1бр.; 

багер комацу; комбиниран багер JCB; оптичен 

нивел + тринога + лата; перфоратор; 

перфоратор на батерии; къртач комбиниран; 

винтовер с муфа; винтовер на батерии; иглен 

вибратор за бетон; вибратор; пистолет за 

завиване на болтове; виброшлайф; ъглошлайф; 
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реципрочен трион; миксер за бетон, самосвал с 

кран и платформа; трамбовки; плоскостен 

вибратор; пердашки; виброплоча; вибрационен 

валяк над 3,2 т.; генератор дизелов; станция за 

нива; пневматичен чук; техника за транспорт 

на инертни материали; леко товарен камион; 

самосвал; товарни автомобили -4бр.; автокран 

мерцедес 1213; челен товарач; автовишка. 

 Дейностите, които ще се изпълняват по време 

на етапа са: 

- Организация по пристигане и 

настаняване. 

- Осигуряване на квартири за ръководния 

и изпълнителски състав. 

- Осигуряване и оборудване на офис на 

Изпълнителя. 

- Подписване на договори за телефон, 

интернет, почистване на офисите. 

- Пристигане на работния персонал до 

обекта, настаняване и запознаването му 

със спецификата на работа и 

конкретните условия, подробен оглед 

на строителната площадка и 

инструктаж по ЗБУТ. 

 Етап 1.2. Подготвителни работи: 

 Временни съоръжения. 

 Сигнализация за въвеждане на временна 

организация на движението. 

 Предпазване на пътищата от замърсяване. 

 Подготвителните работи, в това число: 

устройване на строителна площадка, временно 

строителство, складови площи, офиси, 

площадки, временно водоснабдяване, ел. 

захранване и санитарии възли, временно 

водоснабдяване, временно ел. захранване, 

санитарни възли, доставка на материали. 

 Основни дейности: 

- 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. 

- Срещи предхождащи строителството. 

- Временно строителство. 

- Временно водоснабдяване, ел. 

захранване и санитарни възли. 
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- Общи предпоставки и норми при 

същинското изпълнение на СМР. 

- Утвърждаване на съобразената с РП 

(работния проект) актуализирана 

технологично-строителната програма от 

Консултанта и Възложителя. 

- Стратегията, която ще бъде приложена. 

- Условия на работа. 

- Правила за безопасност и общ 

правилник за обекта. 

- Изисквания за сигурност. 

- Противопожарна защита. 

- Подаване на заявление до Кмета на 

Община Смолян за издаване на 

разрешително за транспортиране на 

строителните отпадъци и излишните 

земни маси. 

- Опазване на околна среда дърветата и 

зелените площи. 

 Подписване на Протокола за откриване на 

строителната площадка и определяне на строителна 

линия и ниво (обр. 2): запознатост с всички проекти, 

ще е осъществена връзката със строителния надзор и 

ще бъдат извършени всички действия по ЗУТ за 

откриване на площадката; изготвена информационна 

табела съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за 

минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. 

 Етап 2 - Строително-монтажни работи: 

 Технологична последователност на изпълнението на 

строителните работи – в табличен вид (стр. 53). 

 Предвиждани технологии за изпълнение съобразно 

технологичните изисквания към изпълнение на 

отделните СМР: 

 Подготовка на строителната площадката и 

подготвителни дейности и организационни 

работи. 

 Земни работи: 

- Почистване на строителната площадка 

и демонтажни работи: 

- Обхват. 

- Безопасност при работа. 

- Възстановяване на повърхността. 

- Материали. 

- Съхранение. 

- Изпълнение. 

- Отстраняване на растителността 

/ако има такива/. 

- Отстраняване на хумуса. 
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- Демонтаж на настилки, 

тротоари, бордюри и огради. 

- Земни работи: 

- Област на приложение и обхват 

на работата 

- Материали. 

- Машини и оборудване. 

- Напречни и надлъжни профили. 

- Условия за започване на земните 

работи. 

- Приемане на геодезическите 

работи. 

- Спиране на земните работи. 

- Оформяне на земното легло на 

насипите. 

- Изкопи за основи и съоръжения – 

таблично представяне на наклона на 

откоса. 

- Насипи. 

- Изпълнение на изкопни работи в зимни 

условия. 

 Кофражни работи. 

 Армировъчни работи. 

 Бетонови работи. 

 Полагане на асфалтова настилка. 

- Полагане на трошенокаменна настилка. 

- Изпитване на трошенокаменна 

настилка. 

- Транспортиране на асфалтови смеси. 

- Полагане на асфалтови смеси. 

- Уплътняване на асфалтови смеси. 

 Полиуретанова настилка на писта. 

 Вертикална планировка. 

- Демонтажни работи. 

- Подготовка на основата. 

- Полагане на бордюри. 

- Изграждане на тротоарни настилки. 

 Отводнителна система. 

 Озеленяване (ако е предвидено). 

 Товаро-разтоварни работи. 

 Работа с машини. 

 Работа с електрически ток. 

 Работа с електрически машини. 

 Етап 3 - Демобилизация на строителната площадка 

 Етап 4 - Управление на проекта, отчитане и предаване на 

обекта. 

 Методология и организация за изпълнение на поръчката: 

 Подход за управление и изпълнение на проекта: 

o Информация и задължения, отнасящи се до организацията на 

обекта. 
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o Обслужване на транспортния поток. 

o Изисквания към материалите: 

o Описание на материалите. Документи за съответствие: 

 Одобряване на източници на материали или нестандартни 

материали. 

 Входящ контрол. 

 Технологичен контрол. 

 Приемателен контрол. 

o Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. 

o Контролни замервания при приемане на площадката от 

Изпълнителя. 

o Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в 

проекта. 

 Организация на строителния ресурс на обекта: 

o Подробна организационна схема на персонала, показваща 

организационната структура за управление на обекта: 

 

 
o Разпределение на отговорностите на експертите: 

 Технически ръководител на обекта - Ръководител екип: 

 Осъществява комуникация и връзка с Ръководството 

на фирмата. 

 Осъществява комуникация и връзка с Възложителя. 

 Координира екипа на проектантите и техническия 
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ръководител на обекта. 

 Координира ресурсите /ръководни екипи, работна 

ръка и техника/ между отделните проекти. 

 Поддържа контакти с общината, с експлоатационните 

дружества. 

 Поддържа контакти с доставчиците. 

 Осигурява допълнително ресурс, ако е необходимо. 

 Ръководи цялостната работа по време на 

строителството във всички етапи на изпълнение на 

Договора. 

 Носи отговорност за цялостното изпълнение на 

Договора. 

 Оказва логистична подкрепа на екипа. 

 Осъществява комуникация и връзка с Възложителя. 

 Отговаря за докладването, съгласно изискванията на 

Договора. 

 Управлява и координира дейностите на екипите от 

експерти и документация. 

 Носи отговорност за качеството на проектите и на 

изпълнението СМР. 

 Отговорник по качеството в строителството: 

 Изисква, регистрира и събира всички необходими 

документи по време на проектирането и 

строителството, доказващи качеството на 

използваните материали и извършените строително-

монтажни работи. 

 Следи за съответствието на продуктите със 

съществените изисквания, изисква декларации за 

съответствие и сертификати за съответствие по 

приложимите наредби, въвеждащи директиви от нов 

подход, представяне на заключение от Нотифициран 

орган за оценка на съответствие съгласно Директива 

2008/57/ЕО за техническите спецификации за 

оперативна съвместимост (ТСОС). 

 Следи по време на строителството за извършените 

лабораторни изпитвания и изпитвания на място, за 

регистриране и съхраняване на протоколи от 

изпитвания и др. документация свързана с доказване 

качеството на вложените материали и извършените 

СМР. 

 Подготвя необходимите протоколи и актове по време 

на строителството съгласно ЗУТ. 

 Координатор по безопасност и здраве: 

 Следи и съблюдава изпълнението на Наредба №2 за 

минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд. по време на изпълнение 

на СМР. 

 Провежда необходимите инструктажи начални, 

ежедневни и периодични. 

o Техническа обезпеченост на екипа: 
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 Офис, оборудване и обзавеждане. 

 Технически средства. 

o Координация, взаимодействие с Възложителя, надзора и други 

страни. 

 Инструменти за изпълнение на услугата: 

o Методи за изпълнение на услугата. 

o Мерки по управление на качеството: 

 Вътрешен контрол при изпълнение на поръчката: 

 Подход за доставка на материали, начин на 

складиране, начин на влагане и изпитвания. 

 Входящ контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и 

за мониторинга на материали, оборудване и други 

стоки на обекта: 

 Функции на експерта по контрол на 

качеството. 

 План за използване на материалите, включващ 

следните аспекти, с посочване за всеки от тях 

на действията и на отговорните лица, както 

следва: 

- Контрол на качеството на закупуваните 

продукти и материали. 

- Входящ контрол на закупените 

продукти. 

- Начини на осигуряване на качеството 

на закупените материали/ услуги. 

- Планиране на необходимите за 

закупуване материали, продукти или 

услуги. 

- Контрол при транспортирането на 

материалите, при доставките и 

складирането. 

 Система от мерки за осигуряване на качеството по 

време на изпълнение на договора и система за 

качество, които ще се упражняват по време на 

изпълнението: 

 Контрол на качеството на труда: 

- Същност. 

- Механизми за осъществяване и 

отговорни лица. 

 Мерки, насочени към навременна реализация 

на отделните дейности – дейности и отговорни 

лица. 

 Мерки, насочени към използване на изправно 

оборудване – дейности и отговорни лица. 

 Мерки за спазване на нормативните 

изисквания – дейности и отговорни лица. 

 Методи за контрол за спазване на срока. 

 Методи за контрол за гарантиране на 

качеството на доставките. 

 Контрол при производителя. 
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 Контрол в складовата база на изпълнителя. 

 Методи за контрол и изпитване за спазване 

срока и гарантиране качеството на доставките. 

 Нормативно законодателство. 

o Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

o Мерки за опазване на околната среда. 

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 инвестиционния проект, включително 

последователност и етапи, разграничени, както следва: Етап 1 - Подготвителни дейности за 

набиране на изходни данни, включващ: Мобилизиране на екипа и провеждане на 

встъпителна среща; и Проучвателни работи за набиране на изходни данни; Етап 2 - Работен 

инвестиционен проект (РИП), включващ: Изработване на работен инвестиционен проект, в 

рамките на което са описани дейностите и изискванията за изпълнение по проектни части, 

както следва: Част „Геодезия“, Част „Пътна“, Част „Конструктивна“, Част „Вертикална 

планировка и ремонт на лекоатлетическа писта“, Част „Отводняване на спортни 

съоръжения“, Част „Електро и Видеонаблюдение“, Част „Постоянна организация на 

движението“, Част „Пожарна безопасност“, Част „План за безопасност и здраве“, Част 

„ПУСО“, Сметна документация, съдържаща количествени и количествено-стойностни 

сметки за всяка проектна част, както и обобщена количествена и количествено - стойностна 

сметка в едно с обяснителна записка с начина на определяне на посочените цени; 

Съгласуване на инвестиционния проект; и Отстраняване на забележки. В рамките на 

изпълнението на проектирането са описани мерките за вътрешен контрол и организация на 

работата на екипа от проектанти, съставляващи  план за качество на проектирането, който 

план се основава на представени програма за проектиране и план за преглед и одобрение на 

проекта, който преминава през всички фази от цикъла по проектиране: Изработване на 

проекта -> Проверка от Изпълнителя -> Сертифициране -> Разглеждане на проекта. 
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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 1 - Мобилизационна дейност, 

включващ следните подетапи: Мобилизация на екипите за работа; Подготвителни работи; 

Подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на 

строителна линия и ниво (обр. 2); Етап 2 - Строително-монтажни работи, , 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; Етап 3 - Демобилизация на строителната площадка; и Етап 4 - Управление на 

проекта, отчитане и предаване на обекта. В предложението на участника е налице и 

адекватно разпределение на дейностите и задачите спрямо отделните видове строителни 

работи съгласно техническото задание, като същите са подробно описани, както следва: 

подготовка на строителната площадката и подготвителни дейности и организационни 

работи; земни работи (в това число почистване на строителната площадка и демонтажни 

работи, земни работи, изкопи за основи и съоръжения – таблично представяне на наклона на 

откоса, насипи, изпълнение на изкопни работи в зимни условия), кофражни работи, 

армировъчни работи, бетонови работи, полагане на асфалтова настилка (в това число и 

полагане на трошенокаменна настилка, изпитване на трошенокаменна настилка, 

транспортиране на асфалтови смеси, полагане на асфалтови смеси, уплътняване на 

асфалтови смеси), настилка на писта, вертикална планировка (в това число и демонтажни 

работи, подготовка на основата, полагане на бордюри, изграждане на тротоарни настилки), 

отводнителна система, озеленяване (ако е предвидено), товаро-разтоварни работи, работа с 

машини, работа с електрически ток, работа с електрически машини. Декомпозирането на 

процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи ( в това число и полагането на асфалтова 

настилка) 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 
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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 строителните работи, 

графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и 

дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и демонстрира умението да се 

организира изпълнението на строителството 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, като са налице 

следните обстоятелства: Участникът е описал: дейностите в тяхната последователност и 

технология за изпълнение; организацията на работата на екипите; разпределението на 

ресурсите за изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на 

отделните проектанти и експерти от проектантския екип и на инженерно-техническия и 

изпълнителски състав от строителния екип съгласно планираните дейности и начина на 

координация с Възложителя; мерките за осигуряване на сроковете и качеството; методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите 

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

на възложената поръчка. Приложени са индикативен план-график за изпълнение на 
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поръчката, като са спазени изискванията към него: графикът представя сроковете за 

действие; графикът представя програма за изпълнението на всички дейности, предвидени 

съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за 

настоящата поръчка; графикът прецизира съответните дейности, съобразен е с 

технологичната последователност на предвидените работи и показва 

последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап 

от обекта/строежа, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и 

оборудване и др.; графикът отразява всички посочени в Техническата спецификация 

дейности; 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; графикът е съобразен с изискванията на техническите 

спецификации; в частта, касаеща изпълнението на строителните работи, графикът да 

включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, 

взаимна обвързаност между отделните етапи и демонстрира умението да се организира 

изпълнението на строителните работи в рамките на поставения краен срок, при 

минимални усложнения за населението в прилежащите територии), както и диаграма на 

работната ръка.  

Организацията за изпълнение, план-графикът и диаграмата на работната ръка обосновават 

предложените срокове за изпълнение на проектирането, строителството и съпътстващите го 

дейности съгласно клаузите на проекта на договор, 

На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за 

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

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

техническото предложение съответства на Графика за изпълнение и приложената към него 

диаграма, отговаря на изискванията на възложителя и обезпечава качественото и срочно 

изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й, като е предложено ниво на изпълнение 

в съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за 

наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от 

реализирането им. 

Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото предложение на 

участника с предварително обявените условия. 

Заключение на комисията:  

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

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 
 

 

2.3.  

 

 

„БАРИН АЛП“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия:  
Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите документи, но 

същото не е изготвено в съответствие с разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и 

условията на възложителя. 

Представени документи:  

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо:  Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, към което са приложени  подход и програма 

за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на участника за 

организация за изпълнение, дейности и ресурси (под формата на описателен документ и 

приложения, включващи: Линеен график и Диаграма на работната ръка); и Декларация, че 
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при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

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

Образец № 3. 

Оферта по същество: 

Оферирани срокове: 

 Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране: 10 /словом: десет/ 

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

 Срок за изпълнение на строителството: 178 /словом: сто седемдесет и осем/ 

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

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

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

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

Кратко описание на подхода и програмата за изпълнение на поръчката: 

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

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

следва: 

 Изпълнение на дейностите по проектиране: 

 Общи изисквания: 

 Проектът обхваща ремонт на лекоатлетическа писта, подмяната на 

асфалтовата настилка на подхода към трибуните, изграждане на подпорни 

стени за укрепване на ската, трибуните и подходите към тях, изпълнение 

на нови трибуни, ремонт на тротоарни настилки, отводняване, осветление 

и електро-видеонаблюдение. 

 Инвестиционния проект следва да се изготви във фаза „Работен проект”, 

като съдържа следните проектни части: 

o Част „Геодезия”. 

o Част „Пътна”. 

o Част „Конструкции”. 

o Част „Вертикална планировка и ремонт на лекоатлетическа писта“. 

o Част „Отводняване на спортни съоръжения”. 

o Част „Електро и видеонаблюдение“. 

o Част „Постоянна организация на движението”. 

o Част „ПБЗ”. 

o Част „ПУСО”. 

 Изработване на работния проект за обекта в съответствие с изискванията 

на действащите правни норми. 

 Изпълнение на дейностите по проектиране: 

 Начална фаза на мобилизацията на екипа: В първата седмица след 

подписване на договора, ще бъдат изпълнени следните дейности, които 

включват, но не само: 

o Изготвяне на подробен работен план за управление на проекта, вкл. 

всички дати и крайни срокове, определени от Възложителя, както и 

вътрешните срокове за извършване на паралелни или 

последователни дейности. 

o Разпределение на задачите и отговорностите между членовете на 

екипа. 

o Определяне на начините за комуникации и докладване на 

напредъка. 

o Изготвяне на план за комуникации, информиране и публичност. 
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o Установяване на формални контакти с Възложителя и ВиК 

оператора. 

o Планиране и подготовка на встъпителната среща. 

Отговорник: Ръководител на екипа. 

Резултати: Създадени вътрешни процедури и механизми за успешно 

изпълнение на проекта. 

o Встъпителна среща с цел да се осигури възможност на 

Възложителя, Изпълнителя и другите заинтересовани страни да се 

запознаят и да обсъдят обхвата, обема, съдържанието и начина на 

работа, като следва да се разгледат следните въпроси: 

 Представяне на участниците във встъпителната среща. 

 Постигане на общо разбиране за целите, задачите и 

очакваните резултати на обществената поръчка. 

 Постигане на общо разбиране за ролите и отговорностите на 

всеки участник. 

 Постигане на общо разбиране за необходимата информация 

и за начините на нейното предоставяне и набавяне; 

обсъждане на данните, които са събрани и изпратени до 

момента. 

 Съгласуване на механизми за комуникации и 

взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя и други 

заинтересовани институции 

 Отговорник: Ръководител на екипа. 

 Резултати: Успешна встъпителна среща и план за работа. 

 Срещи: 

o Протоколиране на срещите, като се осигури механизъм за отчитане 

и докладване на напредъка за осъществяване на проекта. 

o Постоянно връзка на проектантския екип с персонала на 

Възложителя, като по този начин ще се подобри комуникацията и 

ще намалее нуждата от формално изготвяне на доклади. 

o Изготвяне на протоколи, които ще се използват за получаване на 

необходимите одобрения и разрешения за свършената работа, както 

и при провеждане на дискусии по всякакви въпроси, които водят до 

забавяне на работата. 

o Отговорник: Ръководител на екипа. 

o Резултати: Протоколи от срещите, представени на Възложителя 

срок редовно. 

 Използвани методи и техники в процеса на проектиране: 

o Изграждане на коректни и колегиални взаимоотношения между 

ръководителя на проекта, главните проектанти и неключовите 

експерти. 

o Взаимен контрол с цел гарантиране на по високо качествено за 

изпълнението на задачата и ефективността на работа. 

o Вникване в същността на задачата свързана с проектния процес, 

изготвянето на анализите и тръжните документи. 

o Съгласуване по време на целия процес на изготвяне на задачата по 

всички детайли (дейности) на проекта между всички участници в 

реализирането на проекта. 

 Стил и начин на работа: отговорните проектанти изготвят предварително: 

o Съдържание на проекта. 
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o Списък на всички текстови материали, които трябва да оформят 

крайния продукт - възложения проект във всичките му части. 

o Списък на всички графични материали (чертежи, графици и др.), 

които съпътстват текстовите материали. 

o Задълбочено запознаване на всички неключови експерти със 

заданието (задачата) чрез обсъждане и коментари. 

o Предварителна работа на хартия (чернова). 

o Работа на компютър по програма, която се ползва за реализирането 

на проекта.  

o Конкретни действия на съгласуване по време на работа между 

всички неключови експерти по всички задачи и дейности на 

проекта. 

o Ефективно използване на готови елементи от други проектни 

разработки По възможност типизиране на елементи и детайли от 

проекта с цел повишаване на ефективността. 

o Проверка за обема и съдържанието преди окончателно оформяне на 

проектни разработки преди предаването им на инвеститора 

(Възложителя). 

 Концепция за изпълнение на проектирането: 

o Етапи: 

 Подготвителен етап: 

 Мобилизация на екипа от правоспособни проектанти. 

 Предварителни проучвания 

 Етап - Изработване на технически проект: 

 Изготвяне на инвестиционен проект. 

 Обхват и съдържание на проекта. 

 Етап - Предаване за съгласуване и одобрение на проекта: 

 Съгласуване на проекта с представителите. 

 Координиране и съгласуване на работния проект. 

 Представяне за одобрение пред експлоатационните 

дружества. 

 Получаване на разрешение за строеж. 

 Етап - реализиране на проекта. 

 Авторски надзор по време на строителството: 

 Осигуряване на авторски надзор на отговорните проектанти на обекта.  

 Проектантите, автори на приложимата проектна документация по 

съответните части, ще осъществяват авторски надзор съобразно 

изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение.  

 С осъществяването на надзор от проектантите ще се гарантира точното 

изпълнение на проекта спазването на архитектурните, технологичните и 

строителните правила и норми, както и подготовката на проектната 

документация за въвеждане на обекта в експлоатация. Дейностите при 

осъществяването на авторски надзор са: 

o Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните 

протоколи и актове по време на строителството и в случаите на 

установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана 

от страна на Възложителя. 

o Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период 

на изпълнение на строително-монтажните работа за спазване на 

предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения 
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от него проект от страна на всички участници в строителството. 

o Изработване и съгласуване на промени в проектната документация 

при необходимост по искане на Възложителя или по предложение 

на строителния надзор. 

o Заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнение 

на обектите. 

o Изготвяне на екзекутивна документация за строежа след 

изпълнение на СМР и предоставяне за заверка. 

 Състав на проектантския екип: 

 Ръководител на екипа - „Архитект”: 

o Изпълнява водещата част на техническия проект. 

o Ръководи и координира работата на проектантския екип и 

сътрудници. 

o Организира, координира, управлява и контролира процеса 

проектиране по всички части. 

o Прави оценка на предложенията на проектантите по части по 

отношение приложимост, съвместимост и ефективност. 

o Следи и гарантира за достоверността на входящите данни, а при 

промени преразглежда и актуализира данните. 

o Отговаря за състоянието на цялостната документация свързана с 

процеса на проектиране. 

o Оценява и разрешава възникнали проблеми, нерешени задачи и 

затруднения които могат да възникнат в процеса на проектиране. 

o Следи графика за изпълнение на проектантската задача и 

периодично се отчита за изпълнението и постигнатите резултати. 

o Осъществява взаимодействие с всички участници, представители на 

Възложителя, изпълнителя на проекта, контролни органи и др.. 

 Проектант част „Конструктивна”: 

o Работи в екип и разработва част „Конструктивна” на техническия 

проект в съответствие със заданието за проектиране, данните от 

доклада за обследване и действащите нормативни уредби. 

 Проектант част „ Пътна”: 

o Работи в екип и разработва част „Пътна” на техническия проект в 

съответствие със заданието за проектиране, данните от доклада за 

обследване и действащите нормативни уредби. 

 Проектант част „Геодезия”: 

o Работа в екип и разработва част „Геодезия” на техническия проект в 

съответствие със заданието за проектиране и действащите 

нормативни уредби. 

 Проектант част „Електрическа”: 

o Работи в екип и разработва част „Електрическа” на техническия 

проект в съответствие със заданието за проектиране и действащите 

нормативни уредби. 

 Схема на взаимодействие в проектантския екип: 
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 Организация и методология при изпълнение на поръчката: 

 Първи етап: 

 Етап на иницииране: Този етап се състои от процеси за оторизиране на 

договора и включват: Издава се известие за изпълнение (и/или се подписва 

договор) на договора, с което официално се дава старт на изпълнението на 

Договора и в него се указват съответните правомощия на съответните 

лица, както от страна на изпълнителя на настоящия договор, така и от 

страна на изпълнителите по други договори и съответно от страна на 

Възложителя. 

 Втори етап: 

 Етап на планиране: Този етап се състои от процеси за определяне на 

всички Задачи и ресурси за изпълнение на Договора: 

o Преглед на наличната информация и разработване на план за 

управление на договора - изпълнява се от ръководно инженерния 

персонал на участника, който е ангажиран в управлението, 

контролирането, отчитането и администрирането на договора по 

настоящата обществена поръчка. 

o Планиране и дефиниране на обхвата на договора - отчитайки 

Техническите спецификации, Офертата на изпълнителя и 

допълнително предоставената информация и документация от 

възложителя като на база на тях, ще се изготви работна структура 

на задачите. В работната структура на задачите, подробно, ще бъде 
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описан и дефиниран обхвата на Договора и ще служи, като основа 

за всички бъдещи действия, решения и указания. Работната 

структура ще указва и разделя главните Задачи и резултати на по-

малки и по-лесно управляеми компоненти, които е формират. В 

хода на изпълнение на договора, на определени етапи във времето 

ще подлежи на ревизия с цел адаптиране към реалното изпълнение 

на Договора. 

o Планиране на ресурсите - отчитайки Техническите спецификации, 

Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената 

информация и документация от възложителя като на база на тях, ще 

се определи вида (хора, оборудване, материали и др.) и 

количеството на необходимите ресурси за изпълнение на Задачите 

по Договора, както и ще се оценят и разпределят разходите по 

отделните Задачи (план на ресурсите). В хода на изпълнение на 

договора, на определени ЕТАПИ във времето, ще подлежи на 

ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение на Договора. 

 Ресурсна таблица - работна ръка и механизация за изпълнение на 

поръчката: 
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 Технически, ресурсни и организационни възможности за изпълнение на 

поръчката: 

o На обекта ще се използват следните ресурси: 

 Ръководен екип: 

 Технически ръководител на обект. 

 Отговорник Контрол на качеството. 

 Координатор по безопасност и здраве. 

 Инженер – Геодезист. 

 Изпълнителският екип ще се състои от 20 квалифицирани 

работници. 

 Механизация: 

 Пътна фреза. 

 Асфалтополагаща машина. 

 Пневматичен валяк. 

 Двубандажни валяци. 

 Бетоновоз. 

 Автобетонпомпа. 

 Иглен вибратор. 
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 Багер - KOMATSU, ХЮНДАЙ. 

 Самосвал „Скания“. 

 Друга малка механизация и инструменти - лопати, 

дървени летви, тръби, мастар, нивелир, канап, тежък 

гумен чук, мистрия, вибрационна плоча с 

пластмасово покритие, уред за рязане с водно 

охлаждане (по възможност с диамантен диск), метла, 

клещи за бордюри и др. 

 Материални ресурси: 

 
 Организация на работа: Предвижда се 7 дневна работна седмица с 

продължителност 10 часа за обекта. На работниците се осигурява 8 часова 

работна смяна при петдневна работна седмици по график за работа и 

почивка съгласно Кодекса на труда. 

 Разпределение на задълженията и отговорностите на човешкия ресурс: 

o Технически ръководител: 

 Осъществява непосредственото оперативно- стопанско, 

техническо и административно ръководство на строителния 

обект. 

 Упражнява контрол на строителната площадка. 

 Подробно проучва ПСД и работните чертежи. 

 Разглежда и предава работните проекти на изпълнителите. 

 Организира воденето и съхраняването на цялата техническа 

документация, контролира и координира работата на 

подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститора. 

 Осигурява работата с производствените машини и 

съоръжения да се извършва само от квалифицирани и 

правоспособни лица. 

 Осигурява необходимите предпазни средства и инструктаж 

на обекта във връзка с охраната на труда и 

противопожарната защита; не допуска извършване на робота 

при опасни и вредни за здравето условия. 

 Контролира качеството на строителството и материалите, 

доставяни на обекта, както и съхранението на строителните 

материали. 
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 Приема от бригадирите извършената работа по количество и 

качество, отчита изпълнението на строителството и го 

предава на инвеститора. 

 Изпълнява и други задължения, възложени от ръководителя 

на предприятието, свързани с работата му. 

o Длъжностно лице по безопасност и здраве: 

 Координира работата на проектантите за осигуряване 

изискванията на нормативните актове за здравословни и 

безопасни условия на труд във всички части на проекта, за да 

бъдат разпределени етапите и видовете строително-

монтажни работи, които ще се извършват едновременно или 

последователно, и да бъде оценена тяхната 

продължителност. 

 Разработва план по безопасност и здраве, когато такъв не е 

възложен на проектанта. 

 Подготвя, актуализира и предава на възложителя 

информация за характеристиката на строежа и данни за 

проява на рискови фактори, влияещи върху безопасността и 

здравето на работещия, която се изпълнява при 

изпълнението на следващите видове работи. 

 Координира изпълнението на изискванията, определени с 

плана за безопасност и здраве при работа и с другите 

нормативни документи в тази област, от строителите и 

лицата, самостоятелно упражняващи трудовата дейност. 

 Актуализира плана за безопасност и здраве при работа и 

предаваната на възложителя информация в зависимост от 

настъпилите изменения в хода на строителството. 

 Координира контрола по правилното извършване на 

строителните и монтажните работи. 

 Предприема необходимите мерки за допускане на 

строителната площадка само на лицата, свързани с 

осъществяването на строителството. 

o Специалист Контрол върху качеството: 

 Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и 

последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на 

управление на документи и записи, производствен контрол, 

управление на несъответстващ продукт, преглед на 

запитвания, оферти и договори. 

 Съхранява оригинали на документи - оперативните 

документи, които се дават като приложение към 

процедурите по производство, доклади и отчети по 

вътрешни одити, проведени проучвания, анализи. 

 Контролира за правилното съставяне и състояние на 

записите. 

 Съставя документи по договаряне с клиенти; документи по 

избор на доставчици, договаряне и извършване на 

закупуването; документи предавани на клиенти; документи 

по вътрешни одити; документ и по обучение на персонала. 

 Следи за поява на рекламации в производството, както и за 

предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни 
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действия. 

 Преглежда оферти от доставчици и подготвя документи за 

закупуване на технически средства и средства за измерване, 

чието решение за закупуване се взема от управителя на 

фирмата. 

o Инженер Геодезист: 

 Ангажиран е с цялостната организация на дейностите по 

кадастър и регулация, касаещи проектиране, строителство, 

процедури по ЗУТ и ЗКИР, ЗОбС и др, регионално 

планиране и други дейности, свързани с кадастъра и 

регулацията: 

 Координира и извършва дейността по изготвянето на 

кадастрални, регулационни и застроителни планове 

на района. 

 Участва в процедурите по нанасяне и коригиране на 

имоти в одобрените кадастрални и регулационни 

планове по пар. 4 от ПЗР на ЗКИР. 

 Разглежда проекти за трасиране и вертикално 

планиране. 

 Участва при извършване на подготовката за 

изменение на ПУП, включително мотивира 

предписания за тях. Координира процедурите по 

обявяването на подробните устройствени планове и 

техните изменения. 

 Участва в заседанията на районния експертен съвет 

по устройство на територията. По решение на 

ръководството участва в работата на комисии в 

района. 

 Подготвя доклад и заповед във връзка с попълването 

по чл.11 от ППЗСПЗЗ и удостоверение по чл. 13 от 

ППЗСПЗЗ. 

 Съхранява и поддържа кадастралните и 

специализираните архиви и предоставя данни от тях. 

 Поддържа наличните кадастрални планове по реда на 

§ 4, ал. 1, т. 2 от Преходни и заключителни 

разпоредби на Закона за кадастъра и имотния 

регистър. 

 Издава скици за поземлени имоти извън обхвата на 

влезли в сила ПУП и КККР. 

 Издава удостоверения по чл. 52 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър. 

 Съгласува проекти с данни от кадастрален план, 

подземни проводи и съоръжения и нивелетни 

проекти. 

 Регистрира и съгласува трасировъчни планове на 

сгради преди одобряването им. 

 Проучва и дава становища по молби и жалби във 

връзка с кадастрални планове и геодезически 

дейности по прилагането на подробните устройствени 

планове. 
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 Осигурява и предоставя данни от Агенция по 

геодезия, картография и кадастър. 

 Измерител на качеството за изпълнение на поръчката: По време на 

изграждането на обекта е необходимо да се упражнява постоянен контрол 

за качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи. 

Упражняването на оперативен контрол за качеството на изпълняваните 

строителни и монтажни работи, включва съвкупност от технически 

мероприятия, чрез които се обезпечават условия за качествено изпълнение 

на строителството при спазване на действащите строително технически 

норми. Обема на контрола включва изпълнението на следните основни 

задачи: 

o Входен контрол за качеството на влаганите строителни материали, 

конструкции, изделия и др. 

o Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни 

изпитания и другите съпроводителни документи, касаещи 

качеството на доставените на обекта: материали, полуфабрикати и 

конструкции. 

o Оперативен контрол за спазване на определената технология при 

изпълнение строителните работи, процеси и операции. 

o Проверка и контрол за съответствието на изпълнените строителни 

работи с работните чертежи и действащите стандарти, строително-

технически норми и др. 

o Проверка и контрол за точното изпълнение на монтажните детайли 

при изграждане на сградата. 

o Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и 

недостатъци, появили се в строителните конструкции, и приемане 

на мероприятия за тяхното отстраняване. 

o Проверка и освидетелстване със съответните констативни актове, 

на изпълнените строителни работи, подлежащи на закриване. 

o Постоянен контрол по спазване на действащите строително-

технически норми при изпълнение на строителните работи. 

 Методи и организация на текущия контрол. 

 Схема на взаимодействие между отделните страни по проекта: 
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 Схема на осъществяваният вътрешен контрол на договора по обществената 

поръчка – схема, отразяваща описания вътрешен контрол в технологична 

таблица №1: 
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 Схема на осъществяваният външен контрол над, задачите, резултатите и 

администрирането на договорите със съответните изпълнители, 

ангажирани по проекта. схемата също отразява и пътя и начина на 

взаимодействие между съответните страни и външния контрол: 
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 Структурна схема на персонала и тяхната йерархичност и 

взаимоотношения: 

 
 Доставки и складиране. 

 Трети етап 

 Етап на изпълнение: Процес за изпълнение на планираните задачи за 

постигане на целите и очакваните резултати. Координиране на усилията на 

хората и използването на ресурсите. Подобряване на взаимодействието 

между членовете на екипа, чрез развиване на индивидуалните и груповите 

умения и компетенции на хората за реализация на Договора. 
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Разпространяване навреме на необходимата информация до всички 

участници в Договора. Идентифициране на промени и осигуряване, че те 

са анализирани и координирани. Осигуряване на качеството и полагане на 

усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на 

изискванията на участниците в Договора. 

o Изпълнение на основните видове работи – описание на 

технологията на изпълнение: 

 Подготвителни работи. 

 Натоварване и извозване на материалите, получени при 

разваляне на настилките. 

 Изкопи. 

 Трошен камък. 

 Кофражи. 

 Армировъчни работи. 

 Бетонови работи. 

 Асфалтови работи. 

 Изпълнение на бордюри. 

 Тротоарна настилка. 

o Видове СМР, описани като вид, обхват и съдържание в Приложение 

- Таблица №1: 
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 Четвърти етап: 

 Етап на приключване: На този етап се архивира цялата налична 

документация с изискванията на Възложителя и съответната оперативна 

програма и когато е приложимо се съставя окончателен доклад за 

изпълнение на договора. Административни процедури, съпровождащи 

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

екзекутивни чертежи, сертификати и декларации за съответствие на 

материалите, паспорти на оборудване, както и други документи, 

предвидени в Наредба № 2 и Наредба № 3 на МРРБ. След завършване на 

строежа се изготвя екзекутивна документация. 

 Пети етап: 

 Етап на гаранционния срок и гаранционната отговорност: Настоящият етап 

е изискван от действащото законодателство в Р. България и Проект на 

договора, в който е уговорен гаранционният срок на основание чл.20, ал.2 

от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите 

в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

съоръжения и строителни обекти. 

 Етапите от ПЪРВИ ЕТАП до ШЕСТИ ЕТАП включително описват 

жизнения цикъл на изпълнението, както на договора, така и на обектите по 

смисъла на §1, т.6а от Допълнителни разпоредби на Закона за обществени 

поръчки - ЗОП. 

 Предложение относно създаване на ЗБУТ и пожарна безопасност. 

 Мерки за намаляване на отрицателни въздействия върху околната среда. 

 Контрол на социалното напрежение. 

 Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия:  

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

съобразена с обявените от възложителя условия. 

Съгласно изискванията на възложителя, като част от техническото си предложение, всеки 

участник следва да представи подход и програма за изпълнение на поръчката, които следва 

да представят предвижданията на участника за организация за изпълнение, дейности и 

ресурси, включително: описание на дейностите в тяхната последователност и технология за 

изпълнение; организиране на работата на екипите; разпределението на ресурсите за 

изпълнение на поръчката; разпределението на задачите и отговорностите на отделните 

проектанти и експерти от проектантския екип и на инженерно-техническия и изпълнителски 

състав от строителния екип съгласно планираните дейности и начина на координация с 

Възложителя; мерките за осигуряване на сроковете и качеството; методите за осъществяване 

на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка; индикативен план-график за изпълнение на поръчката (изисквания 

към план-графика: графикът трябва да представя сроковете за действие; графикът 

следва да представя програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно 

изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за 

настоящата поръчка; графикът трябва да прецизира съответните дейности, да е 

съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва 

последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап 

от обекта/строежа, в това число проектиране, строителство, доставка на материали и 

оборудване и др.; графикът следва да отразява всички посочени в Техническата 

спецификация дейности; в графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка 
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една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите 

квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация; при изготвянето му 

графикът за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на 

техническите спецификации; в частта, касаеща изпълнението на строителните работи, 

графикът трябва да включва времето за изпълнение, последователността на отделните 

операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и да демонстрира 

умението да се организира изпълнението на строителните работи в рамките на 

поставения краен срок, при минимални усложнения за населението в прилежащите 

територии) и диаграма на работната ръка. Организацията за изпълнение, план-графикът и 

диаграмата на работната ръка следва да обосновават предложените срокове за изпълнение 

на проектирането и строителството съгласно клаузите на проекта на договор, като 

възложителят изрично е посочил, че участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие 

в настоящата процедура по възлагане на обществената поръчка, ако в предвижданията му за 

организация и изпълнение на поръчката са налице липси, несъответствия с предварително 

обявените условия, вътрешни противоречия, касаещи последователността и 

взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, вътрешни 

противоречие, касаещи етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната 

последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната 

технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на 

поръчката, противоречие между отделните части на предложението за изпълнение на 

поръчката. 

Съгласно изискванията на възложителя, като част от техническото си предложение, всеки 

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

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

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3, като възложителят в т.2 от 

Раздел III.2.2 от обявлението за поръчка и в забележка към образеца на декларация, че при 

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (образец № 3), е посочил 

информация за органите, от които участниците могат да получат необходимата информация 

за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към 

строителството, предмет на поръчката. В посочения смисъл разпоредбите на чл.47, ал.3 и 4 

от ЗОП въвеждат императивно задължение за възложителя при поръчки за услуги и 

строителство да изиска от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при 

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

закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където 

трябва да се извърша услугите и строителството, и които са приложими към услугите и 

строителството, като в този случай възложителят следва да посочи в обявлението, с което се 

оповестява откриването на процедурата, или документацията за обществена поръчка, 

органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за 

приложимите правила и изисквания. 

При преглед на представените от участника подход и програма за изпълнение на поръчката, 

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

ръка, комисията установи непълноти и несъответствия при представяне на предвижданията 

за периодите на изпълнение на дейностите по поръчката, технологията за изпълнение и 

ресурсната обезпеченост (човешки ресурси) за изпълнение на поръчката, както следва: 

1. Налице са несъответствия при предвижданията за периодите на изпълнение на 

дейностите по поръчката: 

Съгласно представеното Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 
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2, участникът се е задължил да осъществи изпълнението на поръчката при спазване на 

следните оферирани от него срокове, както следва: 

- Срок за изпълнение на услугите по инвестиционно проектиране: 10 /словом: десет/ 

календарни дни, считани от датата на подписване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка. 

- Срок за изпълнение на строителството: 178 /словом: сто седемдесет и осем/ 

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). 

- Период на изпълнение на услугите по осъществяване на авторски надзор по време на 

строителството: 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. 

В приложените линеен график и диаграма на работната ръка обаче участникът предвижда 

период на изпълнение на услугите по осъществяване на авторски надзор, който не обхваща 

целия период до въвеждането на строителния обект в експлоатация – участникът предвижда 

авторският надзор да се осъществява само до 168-мия ден от строителството, т.е. същият не 

обхваща последните 10 /десет/ дни от строителството на обекта, в които участникът 

изпълнява дейности по издаване на обекта, в това число почистване на строителната 

площадка, оформяне на строителни книжа и т.н., които обстоятелства се визуализират в 

графика и диаграмата, както следва: 

Линеен график: 

 
 

 
Част от ангажиментите по осъществяване на авторски надзор включват и присъствие, 

съставяне и подписване на актовете и протоколите, които съгласно нормативните 

изисквания се съставят по време на строителството, т.е. лицата, упражняващи авторски 

надзор участват в изпълнението на дейностите по оформянето на строителни книжа и 

предаване обекта на възложителя, като продължителността на изпълнението му трябва да е 

съобразена с изпълнението на строителните дейности на обекта и въвеждането му в 

експлоатация. В тази връзка в описателната част от подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката в част „Концепция за изпълнение на проектирането“ участникът правилно 

предвижда при осъществяване на авторски надзор извършване на следните дейности: 

„присъствие при съставяне и подписване на задължителните протоколи и актове по време на 

строителството“, както и „заверка на екзекутивна документация за строежа след изпълнение 

на обектите“, но въпреки това в линейния график и диаграмата на работната ръка е 

предвидил период на изпълнение на дейността само през 168 /словом: сто шестдесет и осем/ 
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календарни дни, което не съответства на изискванията на възложителя, включително и 

проекта на договор. 

2. Налице са несъответствия при представяне на човешките ресурси: 

2.1. В описателната част от подхода и програмата за изпълнение на поръчката в част 

„Концепция за изпълнение на проектирането“ участникът предвижда съставът на 

проектантския екип да включва петима проектанти, както следва: Ръководител на екипа - 

„Архитект”; Проектант част „Конструктивна”; Проектант част „ Пътна”; Проектант част 

„Геодезия”; и Проектант част „Електрическа”, като в посочения смисъл участникът е 

визуализирал схема на взаимодействие в проектантския екип, както следва: 

 
В противоречие с планираните ресурси обаче приложената Диаграма на работната ръка 

визуализира изпълнението на поръчката със само четирима проектанти, както следва: 

 
Посочените обстоятелства обосновават извод за липса на съответствие и наличие на 

съществени противоречия (при влагане на човешките ресурси) между отделните части на 

представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен документ, 

представящ организацията и изпълнението на поръчката, и диаграма на работната ръка. 

2.2. В приложения линеен график участникът предвижда изпълнението на дейностите по  

„Издаване на обекта, почистване на строителната площадка, оформяне на строителни книжа 

и др.“ да се осъществи от 179-тия календарен ден до 188-мия календарен ден от 

изпълнението на поръчката (или 169-тия ден до 178-мия ден от строителството на обекта) с 

участието на бригада 1 и ръководен персонал, докато в противоречие с направените 
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предвиждания в приложената диаграма на работната ръка ресурсната обезпеченост е само 

до 178-мия календарен ден от изпълнението на поръчката (или 168-мия ден от 

строителството на обекта). 

Посочените обстоятелства обосновават извод за липса на съответствие и наличие на 

съществени противоречия (при влагане на човешките ресурси) между отделните части на 

представените подход и програма за изпълнение на поръчката – линеен график и диаграма 

на работната ръка. 

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

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

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 3, с предложението си за 

изпълнение на поръчката участникът е нарушил императивни норми на трудовото 

законодателство и съответно предварително обявените от възложителя условия. 

В описателния документ, съдържащ подхода и програмата за изпълнение на поръчката, 

участникът предвижда 7-дневна работна седмица с продължителност 10 часа за обекта, като 

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

график за работа и почивка съгласно Кодекса на труда. В противоречие с направените 

предвиждания обаче в приложената диаграма на работната ръка участникът предвижда 

целият строителен екип да работи непрекъснато, през всеки един ден от изпълнението на 

строителството на обекта до 168-мия му ден, без да е предвидена седмична почивка в 

нарушение на императивни норми на трудовото законодателство (чл.153 от Кодекса на 

труда). Освен това участникът декларира ангажимент да осигури 8-часова работна смяна 

при 5-дневна работна седмица по график за работа и почивка съгласно Кодекса на труда, но 

не е видно дали посоченото намерение може да бъде осигурено при направеното планиране 

за 7-дневна работна седмица с продължителност от 10-часов работен ден за обекта. 

Наличието на 10-часов работен ден при 7-дневна работна седмица за даден 

работник/служител надхвърля нормалната продължителност на работно време в нарушение 

на императивни норми на трудовото законодателство (чл.136 и сл. от Кодекса на труда). В 

случая трудовите правоотношения се осъществяват между работодател, в качеството му на 

участник в процедура по възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, и всеки от 

работниците/служителите, поради което възложителят на обществената поръчка следва да 

прецени степента на съответствие и спазване с изискванията на трудовото законодателство 

и именно той носи отговорността за изпълнение на условията на поръчката. Интересите на 

възложителя за срочно изпълнение на поръчката и стремежът на участник за получаване на 

предимство пред останалите участници чрез оферирането на възможно най-кратък срок за 

изпълнение не следва да водят до нарушаване на основните принципите, свързани със 

свобода и закрила на труда и справедливи и достойни условия на труд.  

Ето защо, не следва да се допуска участник, неспазващ нормативните изисквания на 

трудовото законодателство, тъй като този участник би могъл да бъде обявен за изпълнител, 

с него да се сключи договор и едва в процеса на изпълнение да се очаква Министерство на 

труда и социалната политика, респ. Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ 

да се намеси, да упражни своите правомощия и да санкционира не само изпълнителя на 

поръчката, но и възложителя, в качеството му на отговарящ за цялостното изпълнение на 

дейностите, включени в предмета на поръчката.  

3. Налице са несъответствия при представяне на технологията на изпълнение: 

В описателната част от подхода и програмата за изпълнение на поръчката в Приложение – 

Таблица № 1, в която видовете строителни работи са описани като вид, обхват и 

съдържание, участникът предлага следната технологична последователност за изпълнение 

на позиции, както следва: последователност на операциите по позиция № 8 „Доставка и 

полагане на неплътен асфалтобетон“ - направа на битумен разлив, полагане на асфалтобетон 

плътна смес тип А, направа на битумен разлив, полагане на асфалтобетон плътна смес тип 
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А; а по позиция № 10 „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон“ - направа на битумен 

разлив, полагане на асфалтобетон плътна смес тип А, направа на битумен разлив. полагане 

на асфалтобетон плътна смес тип А. Правилната технологична последователност за 

изпълнение на асфалтовите дейности при полагане на неплътен и плътен асфалтобетон е: 

полагане на първи битумен разлив, полагане на асфалтобетон неплътна смес, полагане на 

втори битумен разлив и полагане на плътна асфалтова смес. Налице е вътрешно 

противоречие в предвижданията на участника за използваните материали в позициите за 

доставка и полагане на неплътна асфалтова смес. Освен това е налице противоречие в 

предвижданията за изпълнение на технологичната последователност на строителните 

дейности, свързани с полагането на асфалтовите смеси. 

Посочените обстоятелства обосновават извод за несъответствие, касаещо технологията на 

изпълнение и последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по 

изпълнение на поръчката. 

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

противоречия и несъответствие между отделните й части, представящи планирането на 

човешките ресурси, което води до несъответствие с изискванията на възложителя и извод, 

че участникът не е представил оферта, която да отговаря на предварително обявените 

условия и правилата и изискванията, свързани с трудовото право, както и че не е изпълнил 

задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се 

препятства възможността за допускане на офертата и оценката й по техническите 

показатели за оценка. 

Заключение на комисията:  

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

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 3. При разглеждането на техническата оферта не се установи необходимост от искане 

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

включително чрез изискване на информация от други органи и лица.  

 

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

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

техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите 

оферти на участниците „ИСА 2000” ЕООД и „АРТСТРОЙ“ ООД  съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите: 
 

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по техническите показатели 

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

(О3) са закрепени таблично, както следва: 
 

 
 

Оценяван участник: 

Оценка по показател 

Срок за изпълнение на 

проектирането 

(О2) 

Срок за изпълнение на 

строителството 

(О3) 

„ИСА 2000” ЕООД 8.57 точки 9.68 точки 

„АРТСТРОЙ“ ООД 30 точки 20 точки 

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

по посочените показатели и предложения на допуснатите участници, описани в настоящия 

протокол. 
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Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно 

реши:  

 

I. На основание чл.107, т.1 и т.2, буква „б“ от ЗОП във връзка с чл.101, ал.5 от ЗОП 

предлага за отстраняване участника „БАРИН АЛП“ ЕООД. 

 

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

предложения участниците „ИСА 2000” ЕООД и „АРТСТРОЙ“ ООД. 

 

 III. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 30.08.2019 

г. от 08:45 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. 

 

Четвърто заседание. 

 

 На 30.08.2019 г., в 08:45 ч., в заседателна зала № 343 на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и 

чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.57 от Правилника за прилагане на 

Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, включващи отваряне на ценовите предложения, 

при което бяха извършени следните действия: 

 

 1. Комисията установи, че са налице предпоставките за отваряне на ценовите 

предложения от офертите на допуснатите участници „ИСА 2000“ ЕООД и „АРТСТРОЙ“ 

ООД, като съображенията за това са, както следва:  
 

1.1. Изпълнено е следното: Комисията е извършила проверка на съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор; Комисията е 

разгледала техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят 

на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор; Комисията е разгледала 

допуснатите оферти и проверила за тяхното съответствие с предварително обявените 

условия; Тъй като част от показателите за оценка обхващат параметри от техническите 

предложения, комисията преди отваряне на ценовите предложения е извършила оценяване 

на допуснатите оферти по другите показатели.  
 

1.2. В изпълнение разпоредбата на чл.57, ал.3 от ППЗОП на 27.08.2019 г., т.е. не по-

късно от 2 /словом: два/ работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, 

комисията е обявила чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 

отварянето на ценовите предложения.  

 

2. При отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници „ИСА 2000“ ЕООД 

и „АРТСТРОЙ“ ООД присъстваха следните представители на участници: Людмила 

Линчева – пълномощник на управителя на „АРТСТРОЙ“ ООД и Кристина Дилова - 

пълномощник на управителя на „БАРИН АЛП“ ЕООД. Обстоятелствата във връзка 

присъстващи лица бяха удостоверени в Списък на участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване, 

присъстващи при отварянето на ценовите оферти.  
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3. Отварянето на ценовите предложения от офертите на допуснатите участници „ИСА 

2000“ ЕООД и „АРТСТРОЙ“ ООД протече при следния ред: След обявяване на 

резултатите от оценяването на офертите по техническите показатели Срок за изпълнение на 

проектирането (О2) и Срок за изпълнение на строителството (О3), комисията провери 

целостта на пликовете с ценовите оферти и констатира, че същите са запечатани, с 

ненарушена цялост, подписани от трима членове на комисията и представител на останал 

участник; След описаните действия комисията пристъпи към отваряне на пликовете 

„Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовите оферти на допуснатите участници; 

Отварянето на ценовите предложения се извърши по реда на постъпването на офертите в 

деловодството на общината, съдържанието им беше съобщено, както следва: 
 

„ИСА 2000“ ЕООД  

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 851 000 лева /словом: осемстотин петдесет и една 

хиляди лева/ без ДДС, която сума е формирана на база на следните цени по видове 

дейности: 

№ Вид дейност Цена без ДДС 
 

1. 
Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части за 

изпълнение на строителни работи на строителния обект. 

 

20 000 лева 

2. Изпълнение на строителни работи на строителния обект. 830 000 лева 
 

3. 
Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по 

време на изпълнението на строителни работи на строителния обект. 

 

1 000 лева 

 Ценови показатели при формиране на единичните цени за отделните видове работи, по 

които ще се разплащат и непредвидените допълнително възникнали и възложени нови 

видове строителни работи: 

 Часова ставка – 5.50 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 100 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 50 %.  

 Доставно-складови разходи - 10 %. 

 Печалба - 10 %. 
 

„АРТСТРОЙ“ ООД 

Съдържание на ценовото предложение от офертата на участника: 

 Ценово предложение, изготвено съгласно Образец № 1. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 856 800 лева /словом: осемстотин петдесет и шест 

хиляди и осемстотин лева/ без ДДС, която сума е формирана на база на следните цени по 

видове дейности: 

№ Вид дейност Цена без ДДС 
 

1. 
Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части за 

изпълнение на строителни работи на строителния обект. 

 

8 000 лева 

2. Изпълнение на строителни работи на строителния обект. 846 800 лева 
 

3. 
Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по 

време на изпълнението на строителни работи на строителния обект. 

 

2 000 лева 

 Ценови показатели при формиране на единичните цени за отделните видове работи, по 

които ще се разплащат и непредвидените допълнително възникнали и възложени нови 

видове строителни работи: 
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 Часова ставка – 5.50 лeвa/час. 

 Допълнителни разходи за труд - 100 %. 

 Допълнителни разходи за механизация - 50 %.  

 Доставно-складови разходи - 10 %. 

 Печалба - 10 %. 

 

4. С извършването на горепосочените действия приключи публичната част от 

заседанието на комисията. Не бяха направени възражения и комисията продължи работата си 

в закрито заседание.  

 

Пето заседание. 

 

 На 14.10.2019 г., в 09:00 ч., в заседателна зала № 343 на третия етаж на 

административната сграда на община Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България 12, 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5 и 

чл.104, ал.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.2 и 3 и чл.58, ал.1 от 

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

разглеждане и проверка на ценовите предложения за съответствие с изискванията на 

възложителя, оценка на офертите и класиране на участниците, при което бяха извършени 

следните действия: 
 

 1. Комисията провери служебно пълнотата на представените ценови предложения от 

допуснатите участници „ИСА 2000“ ЕООД и „АРТСТРОЙ“ ООД, при което направи 

следните констатации относно съответствието на представените оферти с предварително 

обявените условия и изисквания на поръчката: 
 

„ИСА 2000“ ЕООД 

Извод за съответствието на ценовoтo предложениe на участника с предварително 

обявените условия на поръчката: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, и същите са редовни. При изготвяне на офертата 

участникът се е придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: 

извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 

определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс 

за изпълнение на поръчката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното 

ценово предложение. 

Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъдат допуснат до оценка и по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 
 

„АРТСТРОЙ“ ООД  

Извод за съответствието на ценовoтo предложениe на участника с предварително 

обявените условия на поръчката: 

Участникът е представил всички изискуеми от възложителя документи в плик 

„Предлагани ценови параметри“, и същите са редовни. При изготвяне на офертата 

участникът се е придържал точно към предварително обявените условия на поръчката: 

извършил е изчисленията коректно и точно, без отклонения, като ценовото му 

предложение е валидно, изготвено е съгласно изискванията както на ЗОП, така и на тези, 
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определени от възложителя, съобразено е с определения от възложителя финансов ресурс 

за изпълнение на поръчката. Не бяха открити грешки и несъответствия в представеното 

ценово предложение. 

Заключение на комисията:  

Въз основа на гореизложеното на основание чл.58, ал.1 от ППЗОП участникът следва да 

бъдат допуснат до оценка и по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и 

класиране съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите. 

 

 2. След като беше определено съответствието на представените оферти както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците „ИСА 2000“ 

ЕООД и „АРТСТРОЙ“ ООД, така и с изискванията на възложителя и съответствието с 

предварително обявените условия, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти 

на участниците и по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) и класиране 

съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите: 
 

Резултатите от прилагането на формулата за оценка по ценовия показател  Цена 

за изпълнение на поръчката (О1) са закрепени таблично, както следва: 
 

 
 

Оценяван участник 

 

Оферирана цена за 

изпълнение на поръчката 

Оценка по показател 

Цена за изпълнение на 

поръчката  

(О1) 

„ИСА 2000” ЕООД 851 000 лева без ДДС 50 точки 

„АРТСТРОЙ“ ООД 856 800 лева без ДДС 49.66 точки 

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

по посочения показател и предложения на допуснатите участници, описани в настоящия 

протокол. 
 

Резултатите от прилагането на формулата за определяне на обща комплексна 

оценка (КО) на допуснатите оферти са закрепени таблично, както следва: 
 

 

 

Оценяван участник: 

Оценка по показател 
 

Обща 

комплексна 

оценка 

(КО) 

Цена за 

изпълнение 

на поръчката 

(О1) 

Срок за 

изпълнение на 

проектирането 

(О2) 

Срок за 

изпълнение на 

строителството 

(О3) 

„ИСА 2000“ ЕООД 50 точки 8.57 точки 9.68 точки 68.25 точки 

„АРТСТРОЙ“ ООД 49.66 точки 30 точки 20точки 99.66 точки 

Мотиви: Посочените общи комплексни оценки са получени в резултат от прилагане на 

формулата за определянето им и получени оценки от допуснатите участници по 

показателите за оценка, описани в настоящия и предходен протокол от работата на 

комисията - Протокол № 3 от 27.08.2019г. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изложените в настоящия протокол мотиви 

комисията единодушно реши: 
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I. На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП класира участниците,  както следва:  

Първо място: „АРТСТРОЙ“ ООД, 

с получена обща комплексна оценка KO = 99.66 точки. 

Второ място: „ИСА 2000“ ЕООД, 

с получена обща комплексна оценка KO = 68.25 точки. 

 

II. Предлага на възложителя сключване на договор с класирания на първо място 

участник - „АРТСТРОЙ“ ООД, при съществените обективирани условия съгласно 

подадената оферта, описана в този протокол. 

 
 

Всички решения на Комисията са взети единодушно, без да е налице особено мнение на 

член на Комисията по направена от нея констатация или по взето решение. 
 

 

Неразделна част от настоящия протокол по чл.181, ал.4 от ЗОП са протоколите от 

работата на Комисията, както следва: Протокол № 1 от 22.08.2019 г., Протокол № 2 от 

23.08.2019 г., Протокол № 3 от 27.08.2019 г., Протокол № 4 от 30.08.2019 г. и Протокол № 5 

от 14.10.2019 г.. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 14.10.2019 г. 
 

Комисия в състав: 

Председател: Златко Карамучев (положен подпис) 

 

Членове: 
инж. Анастасия Василева (положен подпис) 

Стефка  Росенова (положен подпис) 

 

 

Дата на приемане на протокола от възложителя: 14.10.2019 г. 
 

Час на приемане на протокола от възложителя: 09:55 ч.  
 

(положени подпис и печат) 
 

Приемане от възложителя на протокола  .............................................  

от работата на комисията, ведно с   инж. Мариана Александрова Цекова 

приложенията към него    Временно изпълняваща длъжността кмет  

на община Смолян. 

 
 

 

               

                                                                                                                                                                             (положени подпис и печат) 

Дата: 14.10.2019 г.     Утвърдил: 

гр. Смолян      инж. Мариана Александрова Цекова 

Временно изпълняваща длъжността кмет  

на община Смолян, избрана с Решение на 

Общински съвет – Смолян № 1249, взето с 

Протокол № 58 от 19.09.2019 г. 
 

 

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

от възложителя, като същите са заличени на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП. 


