
 

СО – Р А Й О Н   К Р А С Н О  С Е Л О 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство, частично пристрояване 

и надстрояване, реконструкция и ремонтно-възстановителни работи на старата сграда на ДГ № 124, находяща се в 

УПИ ІІІ-за детско заведение, кв. 3, м. „Крива река“ по плана на гр. София“ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   №3 
 

отразяващ работата на Комисията, определена за провеждане на открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Преустройство, частично 

пристрояване и надстрояване, реконструкция и ремонтно-възстановителни работи на старата 

сграда на ДГ № 124, находяща се в УПИ ІІІ-за детско заведение, кв. 3, м. „Крива река“ по плана на 

гр. София“, открита с Решение № РКС18-РД-93-12 от 22.06.2018 г. на Възложителя 

 

 

Днес, 21.09.2018 г. в заседателна зала №209, находяща се на втория етаж в 

административната сграда на Район Красно село, в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 124, 

се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РКС18-РД-09-418/31.07.2018 

г. на Възложителя, за провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), с предмет: „Преустройство, частично пристрояване и надстрояване, 

реконструкция и ремонтно-възстановителни работи на старата сграда на ДГ № 124, 

находяща се в УПИ ІІІ-за детско заведение, кв. 3, м. „Крива река“ по плана на гр. 

София“, открита с Решение № РКС18-РД-93-12 от 22.06.2018 г. на Кмета на Район Красно 

село. 

 

Комисията, определена с цитираната Заповед на Възложителя заседава в следния 

състав: 

 

Председател:  инж. Веска Савова – Главен инженер на Район Красно село. 

 

Членове:       
 

1. Марияна Хънтева – Началник отдел „ПИО и ЧР“ в администрацията на Район 

Красно село; 

2. Любомир Миладинов – Главен юрисконсулт на Район Красно село; 

3. инж. Илияна Цановска – Началник отдел „УТКР“ в администрацията на Район 

Красно село; 

4. Мария Недялкова – външен експерт с професионална квалификация: магистър по 

право; 

5. инж. Мина Йоргова - Началник отдел „КСБЕ“ в администрацията на Район Красно 

село; 

6. инж. Калина Петрова – старши експерт „Благоустройство“ в администрацията на 

Район Красно село. 

 

Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията присъстват на 

провежданото нейно закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения, не се налага встъпване на резервен/и член/ове. 

 

След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка, важима за 

спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на процедурата,  

Председателят на Комисията откри заседанието в 10:00 часа. 
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I. На основание Решенията, приети от нея на проведените предходни заседания и 

обективирани в Протокол №1 от 31.07.2018 г. и Протокол №2 от 18.09.2018 г., изразяващи 

се в: 

(1) направено до Възложителя предложение да отстрани от участие в 

процедурата конкретен Участник, а именно:  

„ТРАКИЯ СТРОЕЖИ“ ДЗЗД – на основание чл. 107, ал. 1, предл. второ и т. 2, б. а“ 

от ЗОП, 

съответно,  

(2) изразено становище и предложение всички останали Участници в 

процедурата, а именно: „Никмар Кънстракшън“ ЕООД, „Булинвестстрой груп“ 

ЕООД, „Интерхолд“ ЕООД, Консорциум „ОДЗ-СО“, „Булстрой груп“ ЕООД и ЕТ 

„Васил Иванов Костов“ да бъдат допуснати до етап преглед и анализ по същество на 

Техническите им предложения,  

Комисията, в качеството си на помощен орган на Възложителя продължи работата в 

настоящето заседание, целта на което е да се извърши преглед и съпоставка на направените 

от допуснатите Участници Технически предложения с конкретните условия към 

изпълнението на съответните дейности, предмет на възлагане в обхвата на обществената 

поръчка и с предварително обявените условия за допустимост, утвърдени от Възложителя 

за целите на настоящата процедура, както и последващата им оценка, съобразно одобрената 

конкретно за настоящето възлагане Методика за комплексна оценка на офертите в 

процедурата. 

 

На основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, Техническото предложение на 

недопуснатия Участник индивидуализиран по-горе не подлежи на преглед и 

последваща оценка.  

  

********************************************************************* 

 

II. След така направеното процедурно уточнение, Комисията пристъпи към 

самостоятелен и независим преглед на Техническите предложения на допуснатите 

Участници, следвайки при разглеждането и краткото им описание поредността на 

първоначално подадените оферти, а именно: 

 

II.А. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД - оферта с вх. № РКС18-РД-93-12/1/30.07.2018 г.: 

 

След извършена от нейна страна формална проверка, досежно обхвата на 

документите, формиращи Техническото предложение на „Никмар Кънстракшън“ ЕООД, 

Комисията установи, че същите отговарят на условията за пълнота и 

комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел IV „Изисквания към 

съдържанието и обхвата на офертите и необходимите документи. Указания за 

подготовка на офертите“, т. 2.3. от Указанията за участие в процедурата. 

 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се в 

тази от допуснатите до участие оферти включва в съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  

процедурата образец №2; 

б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

по образец №3; 

в) Декларация за срока на валидност на офертата за период от 6 (шест) месеца – по 

образец №4; 
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г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от 

ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец №5; 

д) Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679), попълнена от Участника по образец №7. 

 

След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото 

предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна 

точка изискуемото ѝ съдържание, съобразно нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел IV, т. 2.3. от 

Указанията за участие в процедурата, Комисията пристъпи към преглед по същество на 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на този от 

допуснатите Участници, в резултат от което установи следното:  

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

образеца от документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 

следното: 

 Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка - 14 

(четиринадесет) календарни месеца. 

Икономическият оператор е декларирал, че в така предложения от него срок е 

предвидил и дни за неблагоприятни климатични условия. 

 Участникът е декларирал запознатост с обстоятелството, че ще бъде отстранен от 

процедурата при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, 

периоди и начин на изготвяне на Линейния график, представен като приложение №2 към 

обр. №2, както и в случай, че предложеният от него срок за изпълнение е в различна мерна 

единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 

Линейния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 

 Направено е и волеизявление, съобразно което Икономическият оператор 

декларира, че се е запознал с поставеното от Възложителя условие, че предложените от 

него Строителна програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като 

текстова/описателна част и графична част, както и че тяхното съответствие е задължително, 

респ. липсата на такова ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката и същата ще е основание за отстраняването 

му от участие, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Вписана е и декларация, съобразно която Икономическият оператор е  запознат с 

поставеното от Възложителя условие, че при непредставяне на Предложение за изпълнение 

на поръчката и/или някои от приложенията към него, или ако представеното от него 

Предложение за изпълнение, или приложенията към него не съответстват на изискванията 

на Възложителя, той ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Обективирано е и даваното от страна на представителя на Дружеството 

удостоверяване, че е запознат с поставеното от Възложителя условие, че Участникът ще 

бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, ако в 

Предложението си за изпълнение на поръчката, и/или в някои от изискуемите негови 

приложения е допуснал вътрешна несъвместимост и/или противоречие, касаещо 

последователността и взаимообвързаността на предлаганите от него дейности по 

изпълнение на обекта, на технология, материали, организация, човешки ресурси или др., 

както и ако е установено от Възложителя, че е вписал текстове, показващи 

непредназначеност на Предложението към предмета на настоящата поръчка („паразитни“ 

текстове, отнасящи се до други процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти). 

 Участникът е декларирал запознатост и с обстоятелството, че ще бъде отстранен 

от процедурата, в случай, че в Строителната му програма има липсващи изискуеми 

показатели, ако същата показва технологична несъвместимост на отделните строителни 

операции, както и противоречие с Техническата спецификация, инвестиционния проект 

и/или други условия, заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ 
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строителните процеси. 

 Участникът е предложил следните гаранционни срокове за видовете СМР/СРР и 

съоръжения, а именно: 

- за всички видове новоизпълнени конструкции - 10 (десет) години; 

- за възстановени строителни конструкции – 8 (осем) години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи – 5 (пет) години; 

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

на сгради – 5 (пет) години; 

- за вертикална планировка  – 2 (две) години. 

Посочено е още, че така предложените гаранционни срокове започват да текат от 

датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта 

 Участникът е демонстрирал готовност да изпълни строителните дейности, 

предмет на поръчката (в хипотеза, че същите му бъдат възложени), в съответствие с 

техническите изисквания на Възложителя, като е декларирал, че при изпълнение на всички 

СМР ще спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна 

уредба към него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към 

изпълнение предмета на настоящата поръчка. 

 Посочено е, че материалите, които ще влага при изпълнение на строителството ще 

бъдат нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за 

съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти. 

  

 Като Приложение №1 към образец №2 е представена предлаганата от 

Дружеството Строителна програма за организация и изпълнение на договора за 

възлаганата обществена поръчка, с общ обем от 310 страници, в текста на която са 

обективирани следните, конкретни предложения на Икономическия оператор: 

 

 I. Организационно-техническа част 

 

 Участникът, в рамките на първите 25 страници от съдържанието на обсъжданата 

негова Строителна програма е направил описание на обекта на интервенция и конкретните 

строително-монтажни работи, като се е придържал стриктно към текстовото съдържание на 

обяснителните записки от Работния проект, краткото описание на предмета на възлагане от 

Указанията за участие в процедурата и това, съдържащо се в Техническата спецификация. 

 Твърди се, че в тази част на техническото предложение Дружеството „ясно и 

подробно е описало организацията за изпълнението на дейностите и технологията на 

строителство, като е спазило технологичната последователност на всички строителни 

работи и „разбиването“ им по дейности, вкл. обхват на работите, като са спазени всички 

изисквания на Възложителя и на нормативните актове“.  

Заявено е също така, че организацията на строителния процес, която предвижда да 

създаде Дружеството, ще осигури необходимите организационни, технически и 

технологични решения за постигане на крайната цел – въвеждане на обекта в експлоатация 

с необходимото качество и в определения срок. 

 

 1. Организация за снабдяването на обекта е необходимите ресурси за изпълнение на 

СМР 

 Казано е, че за успешното изпълнение на поръчката е необходимо да се създаде 

добра организация за снабдяване на обекта с необходимите за това ресурси – човешки, 

материални, механизация и оборудване. 
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Обещано е с подписването на договора за изпълнение на поръчката да бъдат 

подписани договори с доставчиците на основните строителни материали и машини – бетон, 

армировка, топло- и хидроизолации, мазилки, основни строителни материали. 

 Твърди се, че Дружеството има дългогодишни партньорски отношения с основни 

доставчици и производители на материали, като основният подход на изпълнение е 

проучването, съставянето на спецификации и договарянето на всички ресурси да се 

извършва в най-ранен етап на строителството.  

 

 2. Комуникация между участниците в строителния процес 

 Посочено е, че Дружеството е създало ефективна организационна структура, която 

гарантира възможно най-добрата комуникация между всички участници в строителния 

процес. Управителят на Дружеството лично ръководи цялостния процес за реализация на 

обекта. На негово пряко подчинение са: 

 - Ръководителя на обекта; 

 - Техническия ръководител; 

 - Експертът по част „Електро“; 

 - Експертът по част „ВиК“; 

 - Експерт по част „ОВК“; 

 - Отговорникът/специалист по контрол по качеството; 

 - Координаторът/длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд; 

 - финансово-счетоводния отдел; 

 - отдел „Снабдяване“; 

 - отдел „ПТО“. 

 Казано е още, че вътрешната комуникация е непрекъсната, като това създава 

предпоставки за предотвратяване на ситуации, които биха могли да доведат до забавяне 

или некачествено изпълнение на поръчката. Ежеседмично ще се следи напредъка по 

изпълнение на линейния календарен график, ще се изготвят работни доклади от 

ръководителят на обекта и финансово- счетоводния отдел. 

 Поет е ангажимент, че комуникацията с Възложителя, Проектантите, 

Инвеститорския контрол и Строителния надзор ще бъде ежедневна когато е необходимо, 

като може да е формална и неформална. Задължително ще бъде определен ден и час от 

седмицата, удобен за всички страни, в който ще се провеждат ежеседмични работни срещи, 

документирани със съставяне и подписване на протокол с взетите решения и направени 

констатации по обсъжданите въпроси. След откриване на строителната площадка срещите 

ще се провеждат на нейна територия, като Участникът ще осигури необходимите условия 

за това. 

 

 3. Инженерно-технически състав участващ в изпълнението на поръчката 

 Акцентира се, че експертите, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката 

са утвърдени специалисти в своята област, със значителен трудов стаж, притежават 

нужното образование, квалификация и лицензии. За осъществяването на проекта за целия 

срок на изпълнението ще бъдат ангажирани следните специалисти: 

 - Ръководител на обекта; 

 - Технически ръководител; 

 - Експерт част „Електро“; 

 - Експерт част „ВиК“; 

 - Експерт по част „ОВК“; 

 - Отговорник/специалист по контрол по качеството; 

 - Координатор/длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд. 
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 4. Отделни етапи на изпълнение на всяка от дейностите/поддейностите/задачите, 

включени в обхвата на възлагане и обвързаността им с постигането и гарантирането на 

законосъобразното и качествено изпълнение на предмета на поръчката, тяхната 

последователност и взаимообвързаност, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност, отчитайки времето и за подготвителните дейности, в т.ч. и за 

временното строителство 

 

Направена е следната индивидуализация на дейностите, които ще се изпълнят на 

обекта, като са идентифицирани следните етапи: 

 Първи етап – подготвителни работи; 

 Втори етап – строителство, през който етап ще се изпълнят следните дейности:  

 Част „Архитектурна“, в което число: демонтажни работи, разбиване, зидарски 

работи, дърводелски работи, покривни работи, тенекеджийски работи, настилки, мазилки - 

вътрешни и външни, в това число полагане на топлоизолация по фасада; облицовки; 

столарски работи; PVC прозорци; вътрешни интериорни врати; бояджийски работи; разни 

строителни работи. 

 Част „Строителни конструкции“ 

 Част „Водопровод и канализация“ – водопровод – демонтажни работи, ново 

строителство; канализация – демонтажни работи, ново строителство; 

 Част „СОТ“; 

 Част „Видеоконтрол“; 

 Част „Аварийно-оповестителна система“; 

 Част „ПИС“ – инсталационна част; доставка на ел. инсталационни материали; 

монтаж на съоръжения; съоръжения; 

 Част „Електро“ – дворно осветление; вътрешни ел. инсталаци; 

 Част „Електро-пътническа асансьорна уредба“; 

 Част „ОВ“ – материали отопление; съоръжения и материали вентилация; 

 Част „Паркоустройство и благоустройство“ – премахване нa съществуващи 

елементи – детски съоръжения, пейки, растения; нововнесени елементи – настилки, 

подложни материали; дендрологична ведомост – прилежащи площи-реконструкция (южна 

част), широколистни дървета, иглолистни акценти, широколистни храсти, увивни растения, 

сезонни цветя, презатревяване с всички операции, внасяне на хумусна почва (доставка и 

разриване) с дебелина на слоя 5 см. – за 1 240м2, декоративни пейки; прилежащи площи-

съществуваща сграда (северна част) – широколистни дървета, иглолистни акценти, 

широколистни храсти. 

 Част „Геодезия“ – асфалтови и изкопни работи. 

 Част „Технология“ – вход суровина-кота ± 0,00 – склад кухненски инвентар и 

пособия, хладилна зона, хигиенно помещение-заключващо се според НАССР, 

Подготвителна яйца, подготвителна зеленчуци, подготвителна риба, подготвителна месо, 

топла кухня, умивалня кухня, зона чисти съдове, умивалня транспортна посуда и колички 

за сервиране, помещение отпадъци; кота ±0.00 – разливно, кота ±2,80 – разливно. 

Посочено е, че вторият организационен етап „Строителство“ ще бъде разделен на 

следните подетапи: 

 Етап 2.1. – демонтажни и разрушителни работи; 

 Етап 2.2. – укрепване на съществуващата конструкция и изпълняване на груб 

строеж (изкопи, кофражи, армировки, бетониране, щендерни фасадни стени); 

 Етап 2.3. – изпълнение на покрива; 

 Етап 2.4. – монтаж на дограми; 

 Етап 2.5. – изпълнение на инсталации; 

 Етап 2.6. – довършителни работи; 
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 Етап 2.7. – вертикална планировка, озеленяване, монтаж на оборудване. 

 Трети етап– финализиране на строителството. 

 

 Казано е, че разделянето на гореописаните етапи е условно, защото ще има 

технологични застъпвания и прекъсвания, но всеки етап започва след преглед на 

мероприятията и положителни отговори по информационните листове за 

изпълнение на мероприятията по ЗБУТ. 

 

 Първи етап 

 

 Подготовка на площадката по документи 

 Посочено е, че в периода след подписване на договора за възлагане на 

строителството и до подписване на Протокол обр. 2а (откриване на строителната площадка) 

ще се извършат следните дейности: 

 - монтиране на информационна табела, съгласно изискванията на ЗУТ; 

 - ще се изготви контакт-лист – списък на всички участници в проекта, със следната 

информация: имена, длъжност на участниците, адреси на електронна поща, телефони и 

евентуално друга информация, ако е необходима. Този контакт-лист ще се предостави 

преди започване изпълнението на поръчката на всички участници; 

 - ще се проведе предварителна среща за запознаване с представителя на 

Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и др. участници в инвестиционния процес; 

 - ще бъде уточнен графика за провеждане на работните срещи през периода на 

изпълнение на обекта: дневни, седмични или месечни, които покриват различни въпроси; 

 - ще бъде уточнен начина на комуникация с Възложителя и другите участници в 

поръчката, а така също и вътрешната комуникация между членовете на екипа на 

Изпълнителя; 

 - ще бъде уточнена формата за изготвяне на необходимата текуща документация, 

съставяне на необходимите текущи отчетни доклади и данни и провеждане на 

кореспонденцията с останалите участници в проекта. Официалната кореспонденция между 

участниците в проекта ще бъде писмена; 

 - ще бъдат уточнени процедурите за извършване на текущите финансови въпроси; 

 - ще бъдат уточнени изискванията на Строителния надзор относно изготвянето на 

финалната техническа и екзекутивна документация, съгласно ЗУТ, Наредба № 3 от 31 юли 

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

нормативни документи. На копия от чертежите в червен цвят ежедневно ще се нанася 

извършената работа и всички промени. Този комплект ще е на разположение за проверка от 

Възложителя и Строителния надзор по всяко време. Освен новото строителство, на тези 

копия ще се отбелязва всичко останало, което се установява по време на изкопни работи. 

Всяка допълнително извършена работа ще се отбелязва в работните чертежи в мащаб, 

равнозначен на този в чертежите.  

 - ще бъде уточнен начина на съхранението на архива, като всички документи и 

кореспонденцията освен на хартиен носител ще се сканира в електронен вид и ще се качва в 

общо електронно пространство за съхранение на файловете, с възможност за достъп с 

парола. За сигурност, съхраняваната информация в това електронно пространство ще бъде 

дублирана и архивирана на външни запаметяващи устройства; 

 - ще се направи подробен преглед на проектната документация, за евентуални 

непълноти и липси на детайли и работните чертежи, проектни коти и размери, както и 

всички други документи, имащи отношение към изпълнението на поръчката. Съвместно с 

проектантския екип ще бъдат уточнени специфични технологични изисквания и 

съоръженията от обекта. При установени несъответствия писмено ще бъдат уведомени 

Строителния надзор, Възложителя и Проектанта, от когото (?!)ще бъде поискано да ги 

отстрани; 
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 - ще бъдат проведени срещи с представителите на експлоатационните дружества на 

подземната инфраструктура, от които ще бъде поискано да предоставят евентуално наличие 

на подземни проводи в района на двора на училището. Ще бъде обърнато особено 

внимание на евентуалното наличие на високоволтови кабели и други опасни подземни 

тръбопроводи, чието прекъсване би имало „сериозни икономически последствия и би 

застрашило живота на работещите“; 

 - ще се подготвят и подпишат предварителни договори с експлоатационните 

дружества за включване към ел. преносната и водопроводна мрежа, за осигуряване нуждите 

от електроенергия и питейна вода по време на строителството; 

 - ще бъдат осигурени квартири за задоволяване на битовите нужди на персонала и 

подходящи транспортни средства за придвижването му; 

 - с Възложителя ще се уточнят местата на площадките за разполагане на временното 

строително селище, техническа база с гараж за строителна механизация, складове и депа за 

строителни отпадъци, изкопи и дължими такси (ако има такива); 

 - с Възложителя ще се договорят таксите и начина за извозване и третиране на 

формираните битови отпадъци, отпадъци от полимерни материали, опаковки и др. по време 

на строителството, спазвайки изискванията на Закона за управление на отпадъците от 

01.01.2012 г. и Наредба №3 от 01.04.2004г. за класификация на отпадъците; 

 - ще се мобилизират екипи от строителни работници, строителна техника и 

оборудване, предвидени в Предложението за изпълнение на поръчката за изпълнение на 

строителството; 

 - ще се разчисти отредената площадка за обекта и ще се подготви за разполагане на 

оборудването, предвидено за административни битови помещения, техническа база с гараж 

за техниката и складовете; 

 - поет е ангажимент, че ако Дружеството бъде избрано за Изпълнител, съгласувано с 

органите на Национална служба „Пожарна и аварийна безопасност“ ще разработи и ще 

предложи за утвърждаване: РПОИС, План за предотвратяване и ликвидиране на пожари; 

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

намиращите се на строителната площадка. 

 

 Подготовка на площадката на място – дейности след подписване на 

Протокол обр. 2а и до началото на СМР 

 Посочено е, че за начало на изпълнението на поръчката се счита подписването на 

Протокол обр. 2а. Според Участника това е моментът, от който той носи отговорност за 

защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на изпълнените съоръжения, 

материали и оборудване до момента на подписване на Констативен акт обр. 15 за 

установяване годността за приемане на строежа. 

 Казано е, че след като се открие строителната площадка с Протокол обр. 2а и до 

започване изпълнението на СМР ще се извършва следното: 

 а) ще бъде монтирана предварително одобрена от Строителния надзор 

Информационна табела, съгласно изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

СМР.  

 б) ще се организира изпълнение на временно строителство, което включва: 

- разчистване на строителната площадка - всички материали, оборудване и отпадъци, 

включени и/или получени при почистването на строителната площадка, които не са 

необходими или не могат да бъдат употребени повторно ще бъдат складирани извън 

площадката на обекта, на посочено от Възложителя място. Материалите, които са годни за 

повторна употреба ще бъдат внимателно отстранени, почистени, запазени, сортирани, 

надписани, защитени и складирани на подходящи места или натоварени и транспортирани 

до подходящ склад.  
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- временно строително селище - на посочената от Възложителя площадка ще се 

организира разполагане на временното строително селище, в което ще се оборудват офиси 

за Възложителя, Строителния надзор, Координатора по безопасност и здраве и останалите 

„инженерно-технически кадри“ на Изпълнителя. Всички офиси ще бъдат оборудвани с 

аптечка за медицинско обслужване в случай на нужда. За нуждите на работниците ще бъдат 

оборудвани помещения за преобличане, съхраняване и изсушаване на личното и работно 

облекло; хранене и кратък отдих; осигуряване на лична хигиена – умивални. Всички 

помещения ще се оборудват в термоизолирани контейнери, снабдени с врати с надеждно 

заключване и прозорци с решетки. На площадката ще се монтира фургон за съхранение на 

ръчни ел. машини и инструменти. 

 

 Временни огради, прегради, знаци и указателни табели 

Казано е, че ако Дружеството бъде избрано за Изпълнител, при започване на 

изпълнението на обекта и по време на изпълнението на СМР ще постави подходящи знаци 

за обозначаване на строителната площадка, в която ще бъде забранен достъпа на външни 

хора. Площадката ще се огради с плътна метална ограда с Н=2 м. На подходящо място 

(подхода към площадката) ще се устрои портал, сигнализиран с табела „вход/изход“, пътен 

знак Б2, а отвън – табели, предупреждаващи за движение на строителна механизация и 

пътен знак А39. До входа на площадката на временното строително селище ще се 

инсталира караулка за портиер (охрана) за осигуряване на денонощна охрана и 

пропускателен режим.  

 

 Временно захранване с електричество за нуждите на изпълнението на работите, 

както и за осветление на обекта 

 Посочено е, че всички временни електрически свързвания и инсталации трябва да 

бъдат осигурени, построени и поддържани в съответствие с „държавните“ и „местни“ 

законови разпоредби, при изричното одобрение от страна на Възложителя. Площадката ще 

бъде захранена с електроенергия чрез временна връзка, от съществуващото на обекта табло 

до главното площадково ел. табло, оборудвано с електромер и главен прекъсвач. Ще се 

инсталира временно площадково осветление. Всички консуматори в базата ще бъдат 

захранени с електроенергия чрез разпределителна вътрешно-площадкова ел. мрежа, 

разклонена след главното ел. табло до стандартните ел. табла на всеки контейнер 

(помещение). Мрежата ще се изпълни „въздушно“, при спазване на нормите за изграждане, 

отстояния и експлоатация на такъв тип мрежи.  

 

 Временни складове и депа – закрит и открит склад 

 Поет е ангажимент, че Дружеството ще положи всички усилия, за да сведе до 

минимум продължителността на складиране на материали, като планира доставките така, че 

да съвпадат с нуждите на строителството според Предложението за изпълнение на 

поръчката и графика за строителство. Изброени са складовете и депата, които Участникът 

ще оборудва. 

 

 Временно захранване на обекта със студена вода за нуждите на изпълнение на 

работите, за битови нужди и питейна вода 

 Казано е, че в изпълнение на Техническата спецификация, ако бъде избрано за 

Изпълнител, Дружеството ще осигури и ще поддържа адекватно временно водоснабдяване 

за питейни и строителни нужди. За водоснабдяване ще се използва съществуващия на 

обекта водопровод. Отпадните води от мивките ще се отвеждат с временна връзка до 

съществуващата канализационна мрежа. 

 

 Временна химическа тоалетна 



10 

 

 За санитарно-битови нужди, Икономическият оператор твърди, че ще използва 

химически тоалетни, които ще се обслужват от фирма с договор за поддръжка, така че няма 

да се формира отток от битово-фекални води. 

 

 Контейнери за строителни и битови отпадъци 

 Ще бъдат осигурени контейнери за разделно събиране на твърдите битовите 

отпадъци от горимите, които ще се събират в специално указани контейнери (съгл. ПБЗ). 

Извозването и депонирането на отпадъците ще се извършва на депо, съобразно указанията 

на Възложителя и Закона за управление на отпадъците и съгласно изискванията на 

внедрената в дружеството система по ISO 14001:2004 и Наредба №3 от 01.04.2004 г. за 

класификация на отпадъците. 

 

 Пожарогасители за пожарозащита и план за евакуация на обекта 

 На площадката ще се монтират противопожарни табла с подходящи 

пожарогасителни средства и материали, на място, указано в ПБЗ и оборудвани съгласно 

изискванията на Приложение № 2 към чл. 3 ал.2 към Наредба № 1-3-1971 – СТПН. 

 

 Комплект за първа помощ 

 На подходящо място в офиса на Изпълнителя ще бъде съхранявана и поддържана 

окомплектована аптечка за първа помощ, предназначена да обслужва до 20 души, като 

нейното съдържание е представено в табличен вид. 

 

 Подземни проводи в района на строителната площадка 

 Преди започване на изкопните работи ще се проведе среща с представители на 

експлоатационните дружества-собственици на подземни инфраструктури, преминаващи 

през двора на детската градина и по съседните улици, за да се уточнят и разкрият същите, 

така че да се предотвратят евентуални повреди по време на строителство. 

Обещано е изкопните работи в близост до съоръженията и кабелите под напрежение 

да се извършват изцяло ръчно и в присъствието на упълномощен представител на 

електроразпределителното дружество. 

 Временни пътища не се предвиждат. Ако е необходимо, съгласувано с КБЗ, ще се 

доставя и насипва баластра. В складовете за материали ще се поддържат минимални 

количества. Достъп на персонала на Дружеството до работните места ще става през входа 

на строителния обект и ще бъде съгласуван по място с Възложителя. 

 

 Втори етап 

 

 Посочено е, че след приключване на подготвителния етап ще започнат същинските 

строително-монтажни работи. Ръководителят на проекта, заедно с техническият 

ръководител, съгласувано с Възложителя ще изготвят актуализирана работна програма, с 

включен в нея линеен график за изпълнение на СМР и ще започват изпълнението ѝ. Ще 

бъде осигурен непрекъснат достъп на Възложителя до строителната площадка, за да може 

да се осъществява контрол и приемане на изпълняваните видове работи. На обекта ще има 

компетентно отговорно лице – Ръководител проект, „така че каквито и да са 

предписанията, инструкциите и/или заповедите, дадени от Възложителя във връзка 

изпълнението на СМР по договор, ще бъдат счетени за предоставени и надлежно 

получени от Участника“. 

 Изпълнението на следващите дейности в етапа по линейния график ще започва след 

като се приемат по съответния ред изпълнените предходни видове работи. 

 При изпълнение на строителството, с Възложителя ще се съгласуват всички 

налагащи се промени в технологично-строителната програма. Възложителят ще бъде 

своевременно информиран за всички възникнали проблеми при изпълнението на обекта и 

предприетите мерки за тяхното решаване. По време на строителството, а и след неговото 
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завършване ще се поддържа пълна документация, относно извършването на възложената 

работа. Ще бъде налично точно и систематично деловодство – пълна отчетна документация 

за извършените СМР, позволяваща да се установят действително направените разходи по 

проекта. 

 Всеки месец ще бъде предоставян на Възложителя доклад за хода на изпълнение на 

СМР, в това число и дейности, извършени през предходния месец. Докладът ще съдържа 

още и информация относно въздействието на извършените работи върху графика за 

оставащите дейности, включително всички промени в последователността на тяхното 

изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през 

текущия месец и които могат ще се отразят неблагоприятно върху качеството или 

количеството на работата или да забавят изпълняването на СМР. 

 Акцентира се, че Дружеството разполага с необходимите финансови възможности, 

което му позволява да изпълнява обектите независимо от извършените плащания от 

страна на Възложителите, както и че поддържа дългогодишни отношения с редица банки. 

 

 Етап 2.1. Демонтажни и разрушителни работи 

 Посочено е, че всички демонтажни и разрушителни работи ще бъдат извършени, 

съгласно одобрения проект. Демонтираното оборудване и разрушените материали ще бъдат 

натоварени и транспортирани от обекта, с изключение на тези, определени от Възложителя 

за повторна употреба, които ще бъдат складирани на определено от него място. 

Изпълнението на демонтажните и разрушителни работи ще стане съгласно БДС и 

ПИПСМР, при спазване на изискванията за здраве, безопасност, пожаробезопасност и при 

опазване на околната среда от шум, прах и замърсяване. 

Изпълнението на разрушителните и демонтажните работи ще стане при спазването 

на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, както и при спазването на 

изискванията за пожаробезопасност. Изпълнението ще се извърши от квалифицирани 

работници. Разрушените и демонтираните материали ще се извозват регулярно, а обекта ще 

се почиства ежедневно. Ако при демонтажа, елементи се окажат в нестабилно положение, 

то те трябва да бъдат укрепени. 

Сочи се, че при извършването на демонтажните работи по покрива, демонтажа на 

фасадните етернитови панели и на дограмата има риск от падане на предмети. За целта се 

предвижда изолиране на зоната на разрушаване с предпазна лента. 

 

 Етап 2.2. Укрепване на съществуващата конструкция и изпълняване на груб 

строеж (изкопи, кофражи, армировки, бетониране, направа на ограждащи стени) 

 Укрепването на сградата ще се реализира чрез изпълнение на стоманобетонни 

шайби с размери 27/210. Връзката между външно разположените шайби ще се осигурява 

чрез дюбели. Бетонирането на вътрешно разположените шайби ще се осъществява чрез 

отвори в плочата с размери 30/27. За надстройката ще се изпълнят допълнителни 

стоманобетонни колони и плоча. Провисването на плочите ще се компенсира чрез добавяне 

на греди. Изкопите за фундаментите ще се извършват ръчно и механизирано с багер с 

обратна лопата. Извозването на изкопаните земни маси ще стане със самосвал на 

определените депа като частично ще се депонират на площадката за обратен насип и 

оформяне на околното пространство. 

 За безопасното слизане на работниците в строителния изкоп ще се монтира 

инвентарна стълба с ширина поне 0,70 м., надеждно подпряна против приплъзване, с 

парапет и част над ръба на изкопа минимум 1,0 м. 

 След приключване на изкопните работи ще се спазят следващите три работни 

цикъла, в които ще се изпълняват: кофраж, армировка, бетониране, декофриране, 

съпътстващите ги видове работи. Мероприятията по ЗБУТ ще са следните: стълби, скелета, 

парапети, капаци за отвори, прегради, кабели и табла за временно ползване (циркуляри, 

електрожени, осветление), площадка на подемника, укрепване на подемника. 



12 

 

 Кофражите ще са доставени или изработени на място, съгласно кофражните планове 

и спецификации, приложени към основния проект, част „Конструкции”. Укрепяването на 

кофражите ще се изпълнява по указанията към чертежите.  

 Армировката ще се доставя фасонирана по спецификация, съответно етикетирана по 

позициите от армировъчните планове. Изкачването на армировъчните заготовки по 

етажите ще се извършва само от арматуристите и само след производствен инструктаж. 

 Бетонирането ще се извършва с бетон-помпа. Отворите за бетониране в плочата ще 

се изпълняват съгласно конструктивния проект. Помпата и бетоновозите ще се 

позиционират според чертежа.  

 Декофрирането ще започне след разрешение от КБЗ и техническия ръководител.  

 

 Етап 2.3. Изпълнение на покрива (изолации, водоотвеждане) 

 Състои се от изпълнението на всички видове работи над последна стоманобетонна 

плоча и включва: замазки, топлоизолация, хидроизолации, водоотвеждане, обшивки. 

 Зидариите и бетонът ще се изпълняват по указанията на трети етап. 

 Топлоизолацията от EPS и хидроизолациите ще се изпълнява съобразно чертежите и 

техническите спецификации към тях. 

 Водоотвеждането ще е от поцинкована ламарина и ще се изпълнява съобразно 

чертежите и приложените технически спецификации. 

 Покривите са плоски с наклон по-малък от 30°. За придвижване и пренасяне на 

материали по покривите, работещите ще използват сигурно укрепени към покрива стълби.  

 

 Етап 2.4. Монтаж на дограми 

 Дограмите ще се доставят, качват и разнасят по етажите след изпълнение на 

външните щендерни ограждащи стени. Техническият ръководител и КБЗ ще следят за 

временното укрепяване и уплътнението. 

 

 Етап 2.5. Изпълнение на инсталации 

 Инсталациите - водопровод, канализация, електро, телефонна, охранителна, 

сигнална и др. и вентилация ще се изпълняват от специализирани групи, които ще са 

задължени да спазват общите и специфичните правила за осигуряване на ЗБУТ при 

конкретните условия на обекта. Тези специални групи (екипи) ще работят успоредно, като 

ще се извършва постоянна координация от страна на Техническия ръководител. 

 Още при етапа на грубия строеж ще се прокарва основната инсталация, ще се 

монтират разпределителните кутии и при приключване на довършителните АС работи ще 

се изпълнят и монтират последните детайли като вентилационни решетки, радиатори, 

контакти, осветителни тела и други. 

 

 Етап 2.6. Довършителни работи 

 Довършителните работи на обекта ще се изпълняват по традиционните технологии, 

като за всеки вид работа ще се ползват съответните типове технологични карти. Ще се 

избягват съществуващите опасности от съвместната работа на отделните специалности 

отразени в техните графици. „Главната особеност и съществуващите опасности при тези 

етапи произлиза от съвместяването (застъпването) по отделни графици за 

специалностите от използването на скелетата по фасадите и подемника“. 

 

 Етап 2.7. Вертикална планировка, озеленяване, монтаж на оборудване 

 Вертикалната планировка, озеленяването, монтажа на оборудването на обекта ще се 

изпълняват по традиционните технологии, като за всеки вид работа ще се ползват 

съответните типове технологични карти. „Ще се избягват съществуващите опасности от 

съвместната работа на отделните специалности отразени в техните графици“. 
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 Трети етап - Финализиране на строителството: Почистване, демобилизиране 

на строителна площадка и предаване на обекта след подписване на акт обр. 15 

 

 След приключване на строително-монтажните работи, Дружеството своевременно 

ще демонтира и ще освободи временната си база – офиси, битови помещения и складове от 

невложените материали и изделия, ще отстрани наличната си механизация и ще изчисти 

окончателно строителната площадка. 

 По време на изпълнението на всички дейности, обектът ще се поддържа в добро 

състояние чрез своевременно почистване, натоварване и извозване на строителните 

отпадъци, на определените за тази цел места. 

 Дружеството обещава да изготви и предаде екзекутивни чертежи, като отрази всички 

промени по време на изпълнение на работите. 

 Казано е, че етапа завършва с подготовката и подписването от всички участници в 

строителството на Акт образец 15 по Наредба №3 от ЗУТ. 

 

 5. Реалистично определяне продължителността на дейностите 

 Акцентирано е, че графикът за изпълнение е описан в календарни седмици, като се 

приема, че един месец е равен на тридесет календарни дни или 4,28 календарни седмици. 

 Схематично е представена продължителността на дейностите по етапи. 

 В табличен вид са представени СМР, които ще се изпълняват за по-малко от 

седмица. 

 

 6. Технологичен подход за изпълнение на обекта 

 Посочено е, че с цел избягване застъпване на дейности, от което следва пренасищане 

на работници в определени моменти, Дружеството е избрало технологичен подход на 

последователност в изпълненията. Това предразполага струпване на по-малко количество 

работници на строителната площадка. Казано е, че балансираното разпределение на 

дейностите във времето е отразено нагледно във линейния график и графика за 

наситеност на работна ръка. 

 При изпълнение на СМР, следвайки технологичната последователност и 

изискванията за осигуряване на достатъчен работен фронт на всяка бригада, постепенно ще 

се включват работите една след друга, така че с течение на времето да се получава 

едновременно изпълнение на няколко работи, понякога само на една. 

 Бригадите за изпълнение на демонтажни работи ще започват да работят от първия 

блок и след пълното завършване на демонтажните работи ще се прехвърлят на следващия 

блок и така до обхващане на целия обект. 

 Паралелно с изпълнението на демонтажните работи в сградата ще се демонтират 

съществуващите детски съоръжения и неотговарящата на проекта растителност от други 

две бригади и ще се изпълнява дворното осветление от бригада електромонтажници. 

 След разкриване на съществуващите рандбалки ще се започне с изпълнението на 

укрепването и грубия строеж и изпълняване на изкопни работи. Укрепването и грубия 

строеж ще се изпълняват поетапно по коти, съответно кофраж, армировка и бетон за 

фундаменти, за вертикални елементи и плочи по коти. Следва декофриране на 

вертикалните елементи до кота 0,00 засипване и уплътняване, като преди това ще се полага 

канализацията в основите. След набиране на необходимата якост на бетона, следва 

декофриране, след освобождаване на плочата от кофража, подпорите и почистването й, ще 

се продължава с монтажа на ограждащите и преградни щендерни стени. А след набиране на 

якост на покривната плоча, иззиждане бордовете и полагане покривния хидроизолационен 

пакет, съгласно техническия проект. Изпълняване обшивки по бордове и комини. 

 След приключване на изграждането на ограждащите стени на първия етаж ще се 

монтира дограмата на него, като паралелно ще продължава да се изпълняват стените по 

следващите етажи и след пълното приключване на всеки етаж, ще следва монтажа на 
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дограмата. Бригадата за монтаж на дограма ще работи на първия етаж, а тази за 

изпълнение на стени на следващия. След монтиране на крилата на прозорците/вратите към 

касата, същата ще се укрепва с крепежни елементи. 

 Външните и вътрешни подпрозоречни первази ще се монтират със силикон и 

винтове за метал от бригадата за монтаж на дограма. 

 След приключване на монтажа на дограмата на всеки етаж ще се окабелява и ще се 

полага тръбната разводка за отоплителната, климатичната, водопроводната и 

канализационна инсталации. Бригадите за изпълнение на различните видове инсталации ще 

работят успоредно в различни помещения на сградата. Единствено конфликт може да 

възникне при качването на материалите с подемника от различните бригади. 

 След като по-голяма част от тръбната разводка и окабеляването е изпълнена, ще 

следва полагане на мазилка по тавани от горе на долу. Мазилката ще се изпълнява с 

машина за мазилки. След полагането на мазилките ще се полага армираната циментова 

замазка, като в помещенията на първия етаж полагането ѝ ще се предшества от полагане на 

мазана хидроизолация, полиетилен и топлоизолация. Замазката ще се полага с турбозолна 

машина за замазки. 

 Следва полагане на фаянс, а след това на теракот и гранитогрес. След полагане на 

настилките ще се боядисват тавани и стени, ще се монтират парапетите и ПВЦ настилките 

и ламината, а след това вътрешните врати. 

 След приключване на бояджийските работи, ще се оборудват инсталациите – 

монтиране радиатори, ключове, контакти, осветителни тела и други. Бригадите за монтаж 

на оборудването ще работят паралелно, но в различни помещения. 

 Паралелно с изпълнението на тръбните разводки и окабеляването, след 

изпълнението на обратния насип и покрива, ще се монтира скелето около сградата. Ще се 

използва инвентарно метално скеле, което ще се укрепва подходящо към фасадите. Ще се 

изграждат работни площадки от талпи и ще се монтират предпазни парапети. Предпазната 

мрежа няма да позволява замърсяване на околните терени с изрезки от използваните 

материали. Всеки бригадир на звено, което ще ползва фасадното скеле при изпълнение на 

СМР, ще прави оглед на укрепването на скелето заедно с Техническия ръководител за 

установяване на неговата безопасност. Съвместяването на тези дейности бригадите ще 

работят едните вътре, а другите вън на сградите. 

 До приключване на работа ще се забранява демонтирането на каквато и да част от 

укрепването на скелето. 

 Бригадите за монтаж на топлоизолация и мазилка по фасадата ще започват да 

работят от първия блок и след пълното му приключване ще се прехвърлят на следващия 

блок и така до обхващане на цялата сграда. 

 Фасадните мазилки ще се нанасят след цялостното изсъхване на грунда. Те ще 

осигуряват механична защита на топлоизолацията, предотвратяване проникването на вода и 

придаване на естетичен външен вид на фасадата. След приключване на фасадната 

топлоизолационна система и демонтажа на скелето ще се монтират стоманените 

евакуационни стълби и ще се започне изпълнението на вертикалната планировка. 

 Вертикалната планировка ще се изпълнява по време на изпълнението на 

довършителните работи в сградата, в следната последователност: премахване на 

съществуващите настилки, полагане на бордюри, основа за асфалт, асфалтови слоеве, 

основа за настилки, полагане на бетонови плочи, а на финала – настилка за детски 

площадки и монтиране оборудването за детските площадки. Ще се приключи с озеленяване 

и монтаж на технологичното оборудване. 

 За извършването на СМР, Икономическият оператор предвижда високо 

квалифицирани служители, като Ръководител проект, Технически ръководител, 

специалисти по видовете инсталации, отговорник по ЗБУТ, отговорник по контрола на 

качеството, а също така и добре обучени строителни работници с голям опит. 

 Посочено е, че като се има предвид спецификата на работата, Участникът предвижда 

скеле, ръчни инструменти и самосвал за отпадъци в т.ч.: 
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 - Булдозер/челен товарач – 1 бр; 

 - Багер – 1 бр.; 

 - Кран – 1 бр.; 

 - Бетоновоз – 1 бр.; 

 - Автобетонпомпа – 1 бр.; 

 - Асансьорна вдигачка и/или хидравлична платформа – 1 бр.; 

 - Самосвали – 2 бр.; 

 - Апарат за челно заваряване на тръби –1 бр.; 

 - Генератор – 1 бр.; 

 - Ръчен инвентар; 

 - Турбозолна машина за гипсова мазилка – 2бр.; 

 - Машина за полагане на замазка – 1 бр.; 

 - Малка механизация и др. 

 Декларирано е, че при изготвяне на индикативния комплексен план график за целия 

проект Дружеството е спазило строго определената последователност и приемственост при 

изпълнението на СМР. Сочи се, че срокът за изпълнение на договора е 420 дни или 60 

седмици. 

 Декларирано е още, че Участникът разполага с достатъчен брой работници, които да 

обезпечат изпълнението на обекта. При необходимост от допълнителен човешки ресурс, ще 

осигури такъв на граждански или допълнително наети на трудов договор. 

 Икономическият оператор е посочил минималните изисквания, на които ще 

отговарят: Ръководител обект, Технически ръководител, Експерт по част „Електро“, 

Експерт по част „ВиК“, Експерт по част „ОВК“, Отговорник/специалист по контрола на 

качеството и Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на механизиран изкоп 

 Заявено е, че изкопните работи ще се изпълняват съгласно изискванията на 

Правилника за приемане на земната основа и на фундаментите (1985 г.), Правила за 

приемане на земни работи и земни съоръжения (1988 г.) и Правилника за безопасността на 

труда при СМР (1998 г.). Допълнено е, че в зависимост с посочените нормативи и 

спецификата на обекта, изкопните работи ще се извършват механизирано с комбиниран 

багер и ръчно. 

 При изпълнение на СМР ще се има предвид, че твърде тесните изкопи могат да 

повлияят на правилното вграждане (уплътняване на обратния насип). Твърде широките 

изкопи пък повишават разходите и водят до увеличаване на натоварването. 

 По време на работите изкопите ще се поддържат сухи, без вода (подпочвена, 

дъждовна, отпадна, дренирана от тръбопроводи и др. източници). За целта ще се извършва 

водочерпене с потопяеми помпи. Предварително ще се вземат съответните мерки, за да се 

предотврати размиването на фин материал. Ще се вземе предвид влиянието на 

отводнителни мероприятия върху движението на подпочвената вода и сигурността на 

околната среда. 

 Изкопите в земни почви ще се извършва с комбиниран багер с обратна лопата с 

подходящ размер на лопатата. 

 Задължително ще се следи за открити кабели, които биха били засегнати от стрелата 

на багера при въртенето. 

 Няма да се допуска: 

 - извършване на механизиран изкоп на разстояние, по-малко от 0,2 м. от подземни 

проводи; 

 - извършване на механизиран изкоп в близост до високоволтови подземни кабели; 

 - извършването на изкопни работи чрез подкопаване; 
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 - преминаването и престоя на хора, както и изпълнението на други видове СМР в 

обсега на действие на багера, изпълняващ изкопни работи; 

 - повдигането и преместването на обемисти предмети като скални късове, дървета, 

дънери, части от основи на стени на сгради или съоръжения, строителни елементи и др. с 

кофата на багера - след разрешение на Техническия ръководител. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на ръчен изкоп 

 Ръчни изкопи ще се извършват след приключване на механизирания изкоп, за 

подравняване на земното легло и около подземни съоръжения. 

 Ръчният изкоп ще се изпълнява задължително при изпълнено укрепване, прието от 

Строителния надзор. За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина най-

малко 0,7 м., така че горният им край да е на височина 1,0 м.над терена. 

 Изкопаните обеми ще се изхвърлят на бермата, на разстояние най-малко на 50 см. от 

ръба на траншеята, от където ще се натоварват и ще се извозват. 

 При наличие на подземни проводи в района на изкопа, ще бъде установен контакт с 

организацията, която ги експлоатира, и ще бъдат взети съответните мерки за предпазване от 

злополуки и щети. При възможност ще се осигурява присъствие на представител на 

експлоатационното предприятие в момента на прокопаването. При изкопи в близост до 

електрически кабели работата ще се извършва само с лопата и внимателно. Ако в 

траншеята се появи газ, работниците ще напуснат работните места до установяване на 

причината и премахване на опасността. При извършване на изкопа няма да се допуска 

подкопаване. 

 Участникът подробно е описал контрола върху изпълнението на изкопите, 

включително и приемането на земни работи и земни съоръжения. Описано е и 

транспортирането и депонирането на земни маси. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на кофражни работи 

 Казано е, че кофражът ще е достатъчно твърд и плътен, за да не допуска изтичане на 

циментово мляко от бетона и ще бъде подходящ за полагане и уплътняване на бетона. 

Кофражът ще бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от излетия 

бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, кофражът ще бъде така 

нареден, че видимата повърхност на платното, съответно подпряно само на опорите, да 

може да остане на място за такъв период, за какъвто се изисква от условията за набиране на 

якост на бетона. Когато кофражът ще се употребява повторно, трябва цялостно да се 

почисти и се приведе в добър вид преди приемането му. 

 Кофражът на плочите ще се изпълнява с хидрофобен шперплат и подпори с 

носимоспособност 20 KN. Върху подпорите се поставят дървени греди, към които се 

прикрепя хидрофобния шперплат. 

 Кофражът ще се изпълнява по следната технологична последователност: 

 - направа на кофражни платна, включително рендосване на дъските, изрязване на 

дъски по размери, наковаване върху готови кръжила; 

 - уплътняване на фугите; 

 - монтиране на кофражните платна, отвесиране и укрепване, монтиране на 

кофражните платна при всеки етап от бетонирането им; 

 - разкрепване, сваляне и преместване на кофражните платна с почистване и 

намазване с кофражно масло. 

 Техническият ръководител и строителния надзор на обекта ще приемат изпълнения 

кофраж с акт и ще разрешат монтажа на армировката. 

 При декофрирането кофражът ще се свали по такъв начин, че да не увреди бетона и 

да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни напрежения. 
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 Технологичен подход при изпълнение на армировъчни работи 

 Армировката ще се изготвя на основание на одобрените работни чертежи за 

съответните съоръжения. Тя ще се доставя фасонирана по спецификация, съответно 

етикирана, съгласно позициите от армировъчните планове на конкретните съоръжения. 

Сочи се, че съгласно работния проект, армировката, която ще бъде вложена при изпълнение 

на СМР ще е от стомана клас АIII според БДС 9252:2007. 

 Техническият ръководител и Строителният надзор на обекта приемат монтираната 

армировка с акт и разрешават изпълнението на бетоновите работи. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на бетонови работи 

 При приготвянето на бетоните ще бъдат използвани добавки, отговарящи на БДС 

14069-84 - Добавки за бетон. 

 Бетонирането на обекта ще се извършва с бетон, изготвен в бетонов център и 

довозен до обекта с автобетоновоз. Според Участника, полагането на бетона в 

конструкцията „може да се извърши“ по два начина – ръчно и с бетон-помпа. 

Участникът, обаче не е конкретизирал кой от двата възможни начина за полагане на 

бетон, посочени от него на стр. 70 действително ще използва при изпълнение на 

поръчката. 

 За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона ще 

се спазват следните изисквания: 

 - положеният бетон ще се предпазва от замърсяване и повреди; 

 - работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка няма 

да се допускат; 

 - бетонът ще се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други 

механични въздействия; 

 - уплътняването на положената бетонова смес ще се извършва с иглен вибратор; 

 - движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон ще 

се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг./см. 

 Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна 

температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 

0°С, ще се извършва при спазването на инструкцията за извършване на бетонни и 

стоманобетонни работи при зимни условия. 

 При свързване на стар и нов бетон ще се оформя работната фуга, чрез награпяване 

на бетона и полагане на бетонконтакт върху стария бетон, непосредствено преди 

изливането на новия бетон. 

Заявено е, че приемането и контролирането на изпълнените бетонови работи на 

подобектите (ще се извършва на основание изискванията на Наредба №3 от 1994 г. за 

контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции 

 При приемането на конструкцията ще се представят: 

 - дневника за извършване на бетонните работи; 

 - всички протоколи от изпитването на контролните образци от бетона; 

 - актовете за междинно приемане на отделните части от съоръжението, които са 

засипани или скрити. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на щендерни стени 

 Казано е, че леките стени от гипсокартон (щендерни стени) по правило се изграждат 

като леки конструкции, изпълнени с обшивка от плочи гипсокартон или гипсфазер по 

метода „сухо строителство“. Стената ще се изгражда на два етапа — носеща конструкция 

от метални профили, и закрепване на обшивката от плочи гипсокартон или гипсфазер. 

Завършващата операция е запълване на фугите между плочите и отворите над главите на 

винтовете и при необходимост цялостна тънкослойна шпакловка.  
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 Конкретизирано е, че за санитарните възли, щендерните стени ще бъдат изградени с 

влагоустойчив гипсокартон. 

 Подробно и изчерпателно е посочен технологичния подход при изпълнение на 

щендерни стени. 

 

 Технологичен подход при монтиране на скеле 

 Изграждането на скелето ще се извършва само от инструктирани и обучени 

работници. Скелето ще се придружава от сертификат за годност. Преди монтажа, частите 

на скелето „трябва да“ се прегледат за повреди.  

 В зависимост от вида на скелето, вътрешния трафик на работниците „трябва да“ 

бъде подсигурен с площадки и стълби към тях за преминаване от едно ниво на друго. При 

височина на сградата по-голяма от 6 метра скелето ще се подпира с дълги тръби към земята 

и ще се укрепва допълнително по фасадата. Това ще става с директно окачване на метални 

куки с дюбели по фасадата към които се връзва скелетната конструкция. Също така могат 

да се използват прозорците на помещенията и терасите, като там се разпъват телескопични 

подпори и на тях се фиксира тръба, която допълнително закотвя скелето. Работните 

площадки ще се изпълняват от дървени елементи – талпи, платна. Талпите „трябва да“ 

бъдат с минимални размери – дебелина 5 см. и широчина 20 см. Минималната широчина на 

работната площадка ще е 40 см. Талпите „трябва да“ се подсигурят срещу евентуално 

повдигане при стъпване в единия им край. 

 Монтирането на фасадното скеле ще завършва с Протокол за приемане на 

монтираното скеле и одобряване на ползването му, подписан от Техническия ръководител 

на обекта. 

 Циментовите разтвори за замазка ще се произвеждат според работни рецепти за 

смесване, които са изпитани предварително в одобрена лаборатория. Разтворите ще се 

произвеждат от механични смесители и само малки количества може да се произвеждат 

ръчно. Количеството произведен или доставен на площадката разтвор ще бъде употребено, 

преди да настъпи влошаване на качеството. Ще се полагат грижи за положения разтвор по 

същия начин, както за бетона. 

 Участникът предвижда армировката да бъде конвенционална (заварени мрежи), 

съгласно работния проект. 

 

 Технологичен подход при полагане на циментовата замазка 

 Ще се използва метода на непрекъснато машинно полагане на циментовата замазка. 

Първата стъпка ще е проверката на равнинността на основата и определянето на очакваното 

ниво. Преди полагането на циментовата замазка е необходимо повърхността на бетона да 

бъде почистена със стоманени четки и обезпрашена. Непосредствено преди да се положи 

замазката, повърхността ще се навлажнява и шприцова с циментно мляко. Положения 

циментен разтвор ще се заглажда с мастар и пердашка (пердашена замазка). Когато е 

необходимо да се получи съвсем гладка повърхност на замазката, положения разтвор, 

преди да започне свързването му, ще се поръсва със сух цимент и ще се заглажда. Няма да 

се допуска заглаждане със сух цимент на втвърдена вече замазка. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на саморазливна замазка 

 След като основата е с допустима влажност и е почистена и обезпрашена, ще се 

пристъпи към нейното грундиране. След окончателното изсъхване на грунда ще се полага и 

самонивелиращата се замазка. След първоначалното разбъркване на сместа, тя „трябва да“ 

се остави в покой известно време за узряване и отново да се разбърка. Разнасянето на 

разбърканата смес „трябва да“ се извърши в рамките на 20 минути. При забавяне сместа 

започва да се втвърдява и самонивелирането става невъзможно. Дебелината на пласта е от 1 

до 10 мм. За различните замазки тази дебелина на слоя е различна. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на холкери 
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Холкерът се използва като преход между две повърхности в различни равнини 

(едната вертикална, а другата хоризонтална). Формата му може да бъде права (триъгълна) 

или вдлъбната. Идеята за направата му се състои в нуждата да се намалят напреженията 

между двете повърхности, които се предават на повърхностното покритие и водят до 

образуване на пукнатини в тази област. По този начин, с помощта на холкера се избягва 

образуването на прав ъгъл между двете повърхности и напреженията се разпределят 

равномерно. Твърди се, че Дружеството ще изпълни холкерите от същия циментов разтвор, 

с който изпълнява изравнителната замазка по покрива. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на покривна топлоизолационна система 

с екструдиранпенополистирол –XPS 

 Покривната изолация от XPS, която Дружеството твърди, че ще вложи на обекта, ще 

бъде от два слоя, всеки с дебелина 50 мм., или общо 100 мм., коефициент на 

топлопроводност λ≤0,030 и клас по реакция на огън Е. Върху покрива, плочите от XPS ще 

бъдат наредени върху два пласта мазана хидроизолация и ще бъдат залепени. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на мазана хидроизолация 

 С мазаните хидроизолации ще се работи с безопасни материали на водна основа, с 

напълно безопасен инструмент – дългокосместа четка, при температура на материалите, 

която не се различава от околната. Материалите и технологията на работа ще са напълно 

безопасни и екологично безвредни, което е задължително изискване за използването им от 

непрофесионални строителни работници. 

 При изпълнение на нова изолация важат общовалидните правила: основата да бъде 

здрава, по възможност равна и гладка, добре почистена от полепнали втвърдени строителни 

разтвори, от прах и омасляване. 

 При полагане на хидроизолацията върху подове на мокри помещения от съществено 

значение ще е осигуряването на необходимия наклон за оттичане на водата. На местата с 

обратен наклон водата ще се задържа и ще се образуват локви, което не бива да се допуска. 

Тези места „трябва да“ се коригират предварително чрез запълване с цименто-пясъчен 

разтвор до постигане на необходимия наклон във всички участъци на пода.  

 За осигуряване на дълготрайно и здраво сцепление на слоя хидроизолация с 

основата, след като бъде механично подготвена – почистена, изкърпена и подсилена на 

критичните места, тя „трябва да“ бъде грундирана. Грундът създава необходимата здрава 

и силно еластична връзка между основата и хидроизолационното покритие. 

 Хидроизолиращата паста ще се нанася с дългокосместа четка при дебелина на всеки 

от слоевете около 1 мм. При големи обекти нанасянето на пастата ще се извършва и с 

машини за разпръскване на гъсти разтвори. Следващият пласт ще се нанася след 

изсъхване на долния, за което са необходими поне 24 часа.  

 

 Технологичен подход при изпълнение на полагане на двупластова битумна 

хидроизолация, от които вторият с посипка 

 За да се осигури правилен монтаж е необходимо да се спазват правилата за 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, относно полето (мястото) на 

полагане на хидроизолация и поведението на персонала. Посочено е, че работниците в 

бригадите ще бъдат снабдени с екипировка и инструменти, последователно изброени в 

предложението. 

 За да се получи отлично залепване на мембраните към основата е необходимо да се 

положи слой битумен грунд. 

 Полагането на мембраната става, като се развива ролката върху основата и цялата 

долна контактна повърхност на мембраната се нагрява с горелка и разтопената съставка на 

мембраната я заварява неподвижно стабилно към поемащата повърхност (основата). 
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 Рулонният материал на втория пласт се полагат перпендикулярно на първия пласт. 

Могат да бъдат положени и успоредно на първия пласт, след шахматно разместване с 

отстояние от снадките на първия пласт 50 см. 

 Полагането на хидроизолационните мембрани започва от най-долната (най-ниската) 

част на покрива, където е дренажния изход (водосточна тръба, барбакан) и продължава до 

върха, като се развива мембраната по основата. Долната повърхност на мембраната ще е 

защитена с полиетиленов филм – 7 микрона или е опесъчена.  

 Страничните снадки (съединения), по дължина на ролката, „трябва да“ са минимум 

10 см. Късите снадки, напречно на ролките - от минимум 15 см. В случаите, когато се 

правят напречни снадки между мембрани с посипка „се препоръчва“ да се изстърже 

излишния материал (посипката от минерални шисти) от поемащата повърхност или да се 

нагрее малко повече докато избие битум, за да се осигури добро свързване. При снаждането 

(надлъжно и напречно) е нормално да излезе битум 0,5-4 см и получената ивица при 

застъпването да бъде замазана (запечатана) с нагорещена мистрия, след което върху 

показалия се битум „трябва да“ се нанесе минерална посипка.  

 При оформяне на вертикалните части на покрива – бордовете, от съществена 

важност е финишния пласт (с посипка) да бъде положен по борда най-малко на 15 см. от 

най-високата точка на покриваната площ. Втория пласт „трябва да“ бъде над първия по 

вертикалната плоскост минимум 10 см. 

 На всички ъгли при прехода от хоризонталната плоскост към вертикалната, „трябва 

да“ има изграден под 45° холкер от циментова замазка. Хидроизолационните покрития 

„трябва да“ бъдат заварени за хоризонталните и вертикални повърхности на 

конструкцията като частта, която е по холкера се оставя незалепена – свободна, за да поема 

възможните движения. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на топлоизолация по фасади EPS 

 Посочено е, че сместа за лепене на фасадна топлоизолация от EPS представлява сух 

продукт на база сив цимент с добавени фини минерални пълнители, армиращи моновлакна 

и полимерни добавки. Готова е за работа след смесване с вода. Предназначена е за лепене 

на плоскости от експандиран EPS и други и шпакловка върху армиращата мрежа. 

 За по-голяма ефективност на топлоизолационната система едно от най-важните 

изисквания е тя да бъде хваната здраво за съществуващата основа. За да се гарантира 

надеждното залепване, е необходима предварителна подготовка. 

 Изпълнението на монтажните работи започва с полагане на дълбоко проникващ 

грунд по цялата фасада. 

 Следва подвеждане на котите и фиксиране на горен ръб цокъл. За целта се използва 

цокълен профил с водооткапващ елемент. Профилът е в широчини, отговарящи на 

дебелините на предвидените за полагане топлоизолационни плоскости. 

 Полагането на топлоизолационните плочи ще се извършва чрез лепене, което се 

извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб цокъл), хоризонтално по широчина на фасадата. 

Реденето на плочите ще се извършва с разминаване на фугите на 1/2. Фугите между 

плоскостите ще се разминават с ръбовете на отворите по фасадата. По ръбовете на сградата 

ще се полагат само цели или половинки плоскости с разминаване (превързване). Лепенето 

ще се осъществява с предвиденото лепило за EPS. Лепилото ще се нанася по контура на 

плоскостта, на ивица с широчина около 5 см. и дебелина 1-2 см., като ще се добавят три 

средно големи топки в средата, като така се осигурява лепилна повърхност от минимум 40 

% от цялата площ. 

 Изпълнението на фасадна топлоизолация ще завършва със следните стъпки: 

дюбелиране; полагане стъклофибърна мрежа и направа шпакловка; полагане грунд под 

мазилка; полагане минерална мазилка по фасадата; полагане на мозаечна мазилка по цокъл. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на варовите и вароциментовите 

мазилки 
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 Мазилката и всички пластове „трябва да“ бъдат здраво захванати за основата на 

по-долния пласт. Проверява се чрез прочукване на повърхността. Повърхността „трябва 

да“ е гладка, с добре оформени ръбове и ъгли. Те „трябва да“ са без петна и следи от 

използваните материали. Мазилката не „трябва да“ има пукнатини, шупли, подутини и 

видими дефекти. 

 При контрола на изпълнението и приемането на мазаческите работи ще се проверява 

съответствието им с изискванията на инвестиционния проект за обекта, както и спазването 

на нормативните актове, регламентиращи осъществяването на инвестиционния процес и 

изпълнението на строителните и монтажни работи. Няма да се приемат мазилки с 

пукнатини, издувания, груби грапавини и неизмазани части. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на гипсова шпакловка 

 Шпакловката се нанася с помощта на маламашка от неръждаема стомана, след което 

се нанася финишен слой. След изсъхването се шкури с фина шкурка до постигане на 

показателите, включени в ПИПСМР. Шпакловъчната смес и метода на нанасяне на 

шпакловката „следва да“ отговарят на БДС EN 13914-2:2006. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на минерална мазилка 

 Задължително условие е основата да бъде достатъчно здрава на товароносимост. 

Запълват се всички пукнатини. Проверява се равността на основата преди нанасянето на 

крайното покритие. Изчаква се минимум 7 дни за изсъхване на шпаклованите участъци, 

преди да се положи минералната мазилка.  Според данните за зърнометрията на мазилката, 

се определя оптималната дебелина за нанасяне – мазилки с размер на зърното 2 мм. се 

нанасят на слой с дебелина 2 мм. 

 Ще бъде подбран грунд според конкретната основа и крайно покритие. Не е 

задължително цветът на грунда да съвпада е цвета на минералната мазилка. Тя е достатъчно 

плътна и през нея не се вижда основата. Грундът ще се нанася по цялата повърхност на 

основата, след което се изчаква 48 часа за пълното му изсъхване. 

 Мазилката се нанася от ръб до ръб, по възможност по цялата фасада без прекъсване.  

 За постигане на красиво оформление на фасади с минерални мазилки с различен 

цвят или с различни видове мазилки, е необходимо отделните участъци да се оградят чрез 

облепване със защитна хартиена самозалепваща лента. След нанасяне на единия цвят 

мазилка лентата веднага се отстранява. На следващия ден по контурите на вече измазания 

участък се залепва защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, като се внимава да 

не се зацапат вече готовите повърхности. 

 В табличен вид, Участникът е разписал допустимите отклонения при изпълнението 

и приемането на мазилки. 

 

 Технологичен подход при полагане на облицовката от фаянс по стени 

Сочи се, че основата „трябва да бъде“ равна, чиста, здрава, суха, твърда, умерено 

абсорбираща. Монтажът на фаянсовите плочки по стени ще се извършва след монтажа на 

водопровода и канала и поставяне на мазаната хидроизолация, но преди монтажа на 

подовата настилка. Преди започване на първият ред плочки ще се монтират водачи, които 

са хоризонтални и на височина малко под една плочка (така че след монтажа на пода да се 

оберат разликите в размера на плочките от наклона на пода). При монтажа между 

отделните плочки се оставят фуги (с еднаква ширина в хоризонтално и вертикално 

направление). След монтажа на плочките фугите между тях се почистват добре и се нанася 

сместа. За фугите в банята „да се използва“ гъвкава водонепропусклива фугираща смес. 

Излишният материал се отстранява и след втвърдяването на фугите плочките са почистват 

от остатъци от материала. 

 

 Технологичен подход при полагане на настилка от теракот и гранитогрес 
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 Участникът е описал технологичния подход при полагане на теракотни плочки и 

гранитогрес, придружавайки това описание с множество препоръки (неясно към кого 

насочени) и указания кое и как „трябва да се“ изпълни. 

 

 Технологичен подход при полагане на настилка от ламиниран паркет 

 Посочено е, че е „препоръчително“ паркета да бъде оставен в помещението 24-48 

часа Твърди се, че през този период паркетът се климатизира към температурата и 

влажността в стаята и така се избягват евентуални неприятности от свиването или 

раздуването на ламелите във вече монтираната настилка. 

Подложката ще се полага на пода преди поставянето на ламината. Благодарение на 

нея ламинирания паркет се свива и разширява безпроблемно при темературните разлики. 

Подложката също обира неравностите по пода в зависимост от нейната дебелина. 

 Първия ред ще се поставя на разстояние 8-10мм (дебелината на клиновете) от 

стената.  

Следващият ред ще започва с половин ламел и така „да се редува“ всеки път. 

 За монтаж на PVC первазите са необходими: клипси, винт, дюбел, ъгли, тапи и 

снадки. 

 

 Технологичен подход при полагане на многослойна (хетерогенна) винилова 

(РVС) настилка 

 Преди полагане на виниловата настилка, Участникът заявява, че ще положи 

саморазливна замазка. Температурата на пода „трябва да“ е поне 15 градуса. Влажността 

на пода трябва да е не повече от 5%. Виниловите настилки „трябва да“ са престояли в 

помещението поне 4-5 денонощия. 

 Технология на полагане на PVC (виниловата) настилка: 

 - след като саморазливната циментова замазка е готова, се измерва влажността ѝ и се 

отстраняват едрите частици от строителни отпадъци; 

 - след това се шлайфа, където е необходимо и се почиства настилката. 

 - където има малки вдлъбнатини, се попълва с автомобилен кит (автомобилния кит 

не съдържа вода, а е на ацетонова основа, ацетона се изпарява бързо, процеса на 

втвърдяване е кратък и настилката си остава суха); 

 - разчертава се помещението с маркиращ конец и се пристъпва към оразмеряване 

изрязване на настилката; 

 - намазва се основата с лепило с мека шпакла тип гребен, изчаква се лепилото да 

изсъхне малко; 

 - настилката се залепва отгоре. Залепването става бавно от средата към края. За 

малки помещения премахването на въздуха и притискането на PVC настилката към земята 

се извършва с парче твърд корк; 

 - след като виниловата настилка е залепена, се изрязват излишните парчета и се 

извършва заваряване на парчетата настилка. Заваряването се извършва със специално PVC 

въже, което се разтапя на висока температура и се полага във фугата. 

 - след изстиването му се изрязва първо по-грубо, а после фино. 

 Казано е, че по същата технология се извършва и монтажът на многослойната 

ударопоглъщаща PVC (винилова) настилка. 

 Контролът за съответствието с проекта при изпълнението на подовите настилки ще 

включва проверка на основата и на междинните пластове. 

 

 Технологичен подход при монтаж на дограма 

 Размерите на прозорците и вратопрозорците ще бъдат измерени от място и сверени 

със спецификациите към разработения проект – част „Архитектура“. Сочи се, че посоката 

на отваряне на вратите и прозорците, процента на отваряемост при пластмасовата дограма, 
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размерите на дограмата са показани в спецификацията на дограмата – част от проектната 

документация. 

 Топлотехническите характеристики на изготвени в заводски условия елементи и 

продукти за ограждащи конструкции (прозорци, врати, комбинирани стенни панели и др.) 

„трябва да“ удовлетворяват изискванията на Наредба № 7/15.12.2004 г. за 

топлосъхранение и икономия на енергия в сградите. 

 Монтажът на PVC дограмата и алуминиевата врата ще включва демонтаж на 

съществуващата дървена/метална дограма без запазване, изработка, транспорт и монтаж на 

новата дограма заедно с обкова и механизмите за отваряне. 

 Участникът е заявил, че ще спазва следната последователност: 

 - производство на дограмата става с мярка от място; 

 - проверка размерите на отворите и тяхната вертикалност; 

 - доставка и разнасяне по места на дограмата; 

 - отвесиране по места и фиксиране с монтажна пяна; 

 - прогонване на дограмата. 

 

 Технологичен подход при монтаж на метални врати 

 Металните екстериорни врати, които ще бъдат доставени и монтирани на обекта, ще 

бъдат с технически характеристики съгласно Техническата спецификация и работния 

проект. Те ще бъдат боядисани прахово и с пожароустойчивост съгласно проекта. 

 За качественото изпълнение на прозорците и вратите ще се вземат мерки от място 

преди започване на производството. 

 Металните врати ще се монтират от специализирана група дограмаджии и 

монтажници под ръководството на Техническия ръководител. Всички профили и елементи, 

които ще се ползват за прозорците и вратите ще са придружени със сертификати за 

качество, като ще са спазени всички технически спецификации – изисканите профили, 

обков, стъклопакет, отваряемост, крила на вратите. 

 След като са монтирани касите ще се сложат и самите крила на вратите. Фугите 

между касите и стените ще се уплътнят с акрилен уплътнител. Спазвайки тези правила ще 

се гарантира най-добро качество на монтажа на дограмата. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на стоманени конструкции 

 Казано е, че съгласно проекта, на обекта ще бъдат изпълнени следните стоманени 

конструкции: стоманени стълби, стоманени парапети. 

 Производството, монтажа и приемането на стоманената конструкция ще става 

съгласно работния проект и ПИПСМР. Всички стоманени елементи, електроди, болтове, 

гайки и шайби ще бъдат придружени от сертификати за качество. Твърди се, че 

елементите на стоманената конструкция на покрива  ще бъдат изработени, минизирани и 

боядисани в заводски условия и ще бъдат доставени на обекта, готови за монтаж. 

 Всички стоманени елементи ще се грундират и боядисват еднократно след 

изготвянето им, в заводски условия, с изключение на местата на монтажните детайли. Тези 

места се грундират и боядисват след монтажа. Втория слой боя ще се нанася след монтажа 

на обекта. 

 При монтажа на стоманената конструкции ще се спазват изискванията за стабилност 

на конструкцията и безопасност във всяка фаза на монтажа. След монтажа ще се проверят 

всички геометрични размери и нива. 

 

 Технологичен подход при боядисване с латекс 

 Начинът на изпълнение на бояджийските работи ще се съобразява с указанията на 

производителя. Основата да е равна и гладка и да се грундира задължително преди 

нанасяне на боята. Бояджийските работи ще се изпълняват след остъкляването на всички 
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врати и прозорци. Помещенията „трябва да“ бъдат добре почистени, пометени и 

проветрени. От повърхността, подлежаща на боядисване ще се отстранява прахта. 

Латексовата боя ще се нанася след грундиране. 

 Приемането на бояджийските работи ще се извършва след окончателно изсъхване на 

боите и след образуване на твърд слой върху повърхностите, боядисани с блажни и 

полимерни лакове и бои. Приемането на боядисаните или лакирани дървени повърхности 

ще се извършва не по-рано от 10 дни след нанасяне на последния пласт лак. 

 

 Технологичен подход при монтаж на парапет инокс със закалено стъкло 

 Анкерирането ще се извършва с висококачествен химически анкер, чрез който става 

поставянето на шпилка М10 в основата на парапета. Ще се поставя декоративен фланец към 

пода, нахлузва се колонката и накрая се навива люлката към вече залепената шпилка М10. 

По този начин ще се постига максимална здравина на парапета. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на водопровод и канализация 

 Строително-монтажните работи за ВиК ще се извършват от квалифицирани 

водопроводчици и каналджии под ръководството и отговорността на техническия 

ръководител по част „ВиК“ и Техническия ръководител на обекта. 

 Всички необходими тръби и оборудване, които ще се вложат за системите, както и 

свързващите части към тях ще са с необходимите валидни сертификати за качество, 

декларации за съответствие и гаранции. На доставените продукти ще се прави 

допълнителна проверка за размерите, външния им вид, непокътността на опаковките, с 

които пристигат. Ще се прави внимателен и подробен оглед. В никакъв случай няма да се 

допуска употребата и използването на съмнителни или непроверени продукти или 

материали. Вътрешните водопроводи ще бъдат изпълнени от полипропиленови тръби, 

отговарящи на стандарта БДС EN ISO 15874-2:2013. 

 Полипропиленовите тръби и фитингите ще се съединяват чрез специални поялници 

с накрайници. „Трябва да“ се спазва технологията по загряване на тръбите и фитингите и 

последващото спояване, като „не трябва да“ са студени или прегрети.  

 Дружеството е заявило, че процедурата на заваряване ще съдържа следните фази: 

 - поставяне на краищата за заваряване в подложка с регулиращо се менгеме; 

 - почистване и поставяне на едно равнище на двата края с помощта на фреза с 

ножове; 

 - предварително загряване на повърхностите, които ще бъдат залепени чрез 

компресия към тефлонирана термопластина (210°С); 

 - изтегляне на термопластината, вече загрята и незабавното притискане на двата 

края; 

 - охлаждане в машина при 60°С; 

 - изваждане от машината и започване на ново заваряване. 

Направена е препоръка, според която: „Охлаждането трябва да се извърши 

естествено, избягвайте методите за рязко охлаждане (с вода или въздух)“. 

Твърди се, че спирателната арматура, която ще бъде монтирана на водопроводната 

мрежа (спирателни кранове, обратни клапи и др.) ще отговаря на БДС EN 1074-

2:2004/А1:2006. Те ще бъдат месингови или от ПИР, според решението на проектанта. 

 Водочерпните прибори – смесителни батерии за тоалетни и кухненски мивки, 

душове и др., ще отговаря на БДС EN 817:2008. Всички водочерпни прибори ще бъдат 

окомплектовани с нужните меки връзки, щуцери, ексцентрици, мини СК, необходими за 

тяхното монтиране и правилно функциониране. 

 Електрическите бойлери, които ще бъдат доставени и монтирани на обекта ще 

отговарят на БДС 5142:1982. Те ще бъдат доставяни окомплектовани с предпазен вентил с 

обратна клапа за изпускане на парата от бойлера в случай на прекомерно повишаване на 
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налягането в него. Обратната клапа, която ще е вградена в предпазния вентил, ще 

възпрепятства навлизането на топла вода от бойлера в мрежата за студена вода.  

 Преди изпитването на питейно-битовия водопровод, той ще бъде приет от 

строителния надзор, за което ще бъде подписан Акт обр. 12 за приемане на СМР, 

подлежащи на закриване. Питейно-битовият водопровод ще бъде изпитан на якост и 

водонепропускливост в съответствие с изискванията на проекта и техническата 

спецификация на тръбите. 

 Вътрешните канализационни клонове ще бъдат изпълнени от муфени дебелостенни 

PVC тръби, които ще бъдат съединени и уплътнени с гумен пръстен и PVC лепило. 

 Санитарният възел за деца се оборудва с умивалници, чийто горен ръб е на 

отстояние 0,5 м.от пода. В умивалнята ще се осигури ниско корито за измиване на краката 

на децата с подвижен душ. 

Ще бъде извършено изпитване на канализацията за водоплътност съгласно 

процедурата, описана в Раздел II. Изпитване на безнапорни тръбопроводи на ПИПСМР. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на отоплителна и вентилационна 

инсталация 

 Тръбна отоплителна мрежа - технология на монтаж 

Отново, посредством използване на множество препоръки какво „трябва“ да се 

направи, както и напътствия „как“ трябва да се направи, Участникът е описал технологията 

на монтаж на тръби с алуминиева вложка. 

 

 Технология на монтаж на черни газови тръби 

Черните газови тръби ще се заваряват като ръбовете се подготвят с фаска 

(скосяване), така че продуктът да е със силен заварен шев. За тяхното свързване ще се 

използва само електрическо заваряване, тъй като газовата горелка не може да загрее 

достатъчно този продукт. Преди полагането и заваряването им, черните газови тръби ще 

бъдат почистени от ръжда, а след монтажа ще бъдат боядисани двукратно с антикорозионен 

грунд и блажна боя. На тръбите, минаващи през неотопляеми помещения, ще бъде 

монтирана топлоизолация от микропореста гума, съгласно работния проект. Черните газови 

тръби ще отговарят на стандарт БДС EN 10255. 

 

 Технология на монтаж на алуминиеви радиатори за отопление 

 Участникът е посочил следните основни правила при монтаж на алуминиеви 

радиатори: 

 - радиаторите се монтират на местата, обозначени на проекта; 

 - начините на свързване; 

 - правилна работа (конвекция) на радиаторите, зависеща от монтажа им; 

 - при полагането тръбите (отиваща и връщаща) до всеки радиатор, те ще минават по 

възможно най-краткият път, за да правят възможно най-малко чупки. 

 След изграждането на новата отоплителна система, тя ще бъде тествана под 

налягане, преди да бъдат замазани тръбите. За целта ще се използва вода и специален уред. 

След достигането на определено налягане, системата ще бъде обезвъздушена. 

 

 Технология на монтаж на въздуховоди 

 Казано е, че съгласно работния проект, въздуховодите ще бъдат правоъгълни, 

съгласно БДС EN14989-2:2008. Ще бъдат изготвени и доставени и фасонни елементи – 

сегментни и пресовани колена, преходи, нипели, скоби, тапи, тройници и седлови 

отклонения, също от поцинкована ламарина, но с дебелина, съобразена с периметъра. 

Сглобяването на въздуховодите и фасонните части ще се извършва на сглобка чрез 

фабрично монтирани гумени уплътнения или без такива. 
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 За да се предотврати пренасянето на вибрации, свързването на 

въздухоразпределителната мрежа към машини и движещи се части ще се осъществява чрез 

участъци от еластичен въздухонепроницаем материал. 

 

 Технологичен подход при изпълнение на електрически инсталации 
  

Ел. табла и захранващи линии 

 Посочено е, че мощността на шините на ГРТ е 150 kW. Присъединяването на 

детската градина към електрическата мрежа на ЧЕЗ ще се изпълни като се монтира ново 

ТЕПО за енергията, консумирана от детската градина. Твърди се, че съгласно работния 

проект, новата кабелна линия следва да бъде положена в изкоп с дълбочина 0,8 м. заедно с 

кабелите за захранване на дворното осветление. ТЕМО е заземено със самостоятелна 

заземителна уредба. От табло ТЕМО до табло ГРТ се полага кабел САВТ 4x185 мм2 в изкоп 

до главното табло на сградата, съгласно указанията на чертежите. 

 В участъка на тръбната мрежа от PVC тръби са предвидени 4 броя тръби PVC Ø50 за 

слаботокови кабели и външно осветление и 1 брой PVC Ø50 резерва. Под кабела ще бъде 

направено пясъчно легло с дебелина 10 см., както и пясъчна посипка също с дебелина 10 

см.  

Подчертано е, че Техническият ръководител по част „Електро“ ще дава указания 

на място за необходимите отвори и заложени инсталации, положени тръби и заземителни 

шини в конструкцията, още при започване на бетоновите работи. 

 Всички вертикални захранващи линии се изпълняват в твърди PVC тръби. 

 

 Дворно осветление 

 Посочено е, че осветлението на двора на детската градина ще изпълнява функция на 

дежурно охранно осветление. Охранителното осветление ще осигурява осветяване и 

възможност за наблюдение на целия обект, оградата, дворните пространства и отделните 

части на сградата и техните фасади. С проекта за дежурно-охранително осветление се 

постига безпрепятствено включване и изключване на отделни части от дворното 

осветление.  

 При изпълнение на кабелни линии непосредствено в земята, кабелите ще се полагат 

на дъното на изкопа, ако по него няма камъни или строителни отпадъци, които може да ги 

наранят. При опасност от нараняване ще се разстила подложка с дебелина 0,10 м. от пясък 

или пресята пръст. Върху кабелите ще се насипва пласт от пясък или пресята пръст (която 

ще се трамбова) с дебелина 0,35 м. и върху насипа ще се поставя предупредителна лента от 

подходяща синтетична материя. Кабелният изкоп ще се дозасипва с чиста пръст, която ще 

се трамбова на пластове по 15-20 см., след което ще се възстановява съответното външно 

покритие.  

 

 Вътрешни осветителни инсталации 

 Вътрешните осветителни инсталации ще бъдат изпълнени с осветителни тела с 

луминисцентни лампи и електронна ПРА (електронен баласт), осигуряващ икономия на 

електроенергия и по-добър зрителен комфорт, в съответствие със заданието на 

Възложителя. 

 В санитарните възли, физкултурно-музикалния салон и в спомагателните помещения 

ще се монтират луминисцентни осветителни тела 1x18/1x28/2x28 W с капаци, влаго- и 

прахозащитени. Осветителната инсталация в спалните, занималните, административните 

помещения и в коридорите ще бъде изпълнена с луминисцентни осветителни тела с 

огледална оптика и капаци. В съответствие с изискванията на чл. 24 ал. 4 от Наредба 

№3/2007 за здравните изисквания към детските градини, всички осветителни тела ще са с 

капаци. 

 Управлението на осветлението в стълбищата и етажните коридори ще се управлява 

от девиаторни ключове и ще се захранва от съответното етажно табло. Инсталацията за 
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осветление ще се изпълнява с ПВВМ скрито под мазилка, а контактите за общи нужди в 

занималните; спалните; медицинските помещения и канцелариите, се захранват с линии 

СВТ 3x2,5 мм2, изтеглени в гофрирани тръби Ø23 мм. Ключовете и контактите ще се 

монтират на височина Н=1,50 м. от готов под. Всички контакти на К±0,00 и К+2,80 в 

помещенията, които ще се ползват от деца, ще се комплектоват със защитни капачки. 

Вертикалните проводници „трябва да“ се полагат на около 15 см. до вратите, а 

хоризонталните – на 30 см. под тавана. 

 

Дежурно осветление 

 Сочи се, че дежурното осветление е част от общото осветление и ще се командва по 

начина, описан за общото осветление. Наличието и броя на дежурните осветителни тела ще 

се определят от експлоатацията. Всички осветители ще са включени към дежурната шина 

на таблата, което ще позволява гъвкавост и избор на дежурните осветители. 

 

Аварийно и евакуационно осветление 

 Аварийно и евакуационно осветление се предвижда с осветителни тела „EXIT” и 

такива от общото осветление, но с вграден акумулатор с време на разряд 60 мин., 

монтирани по пътя на евакуация, в занималните и спалните по 1 брой, в санитарно-

хигиенните помещения с обща площ над 25 кв.м. и на всички изходи. Евакуационно 

осветление е предвидено във фоайетата: над вратите на всички занимални и спални, 

физкултурния салон на изходите на всички етажни коридори и стълбища, в съответствие с 

чл. 55 от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009 г. и EN 1838 - Light and lighting - emergency lighting, 

EN 52172 - Systems of emergency escape lighting. Инсталацията ще се изпълнява c 

проводници СВТ в гофрирани тръби по стените. 

 

 Силова инсталация 

 Вентилационните съоръжения ще се захранват от съответните зонови табла, като 

управлението на вентилацията ще се осъществява от съответното таблото (предвидени са 

програмни релета) и от място с бутони. Инсталацията за захранване на контактите и 

технологичните съоръжения в кухнята, пералнята и разливните ще се изпълни от кабели 

СВТ, със сечения, посочени в работните чертежи. 

 Контактната система ще се изпълнява с трипроводна линия - СВТ 3x2,5мм2, изтеглен 

в гофрирани тръби, скрито под мазилката.  

 

 Структурна кабелна система 

 Посочено е, че проектираната структурна кабелна система е Cat.5. Компонентите и 

канала за данни „трябва да“ отговарят на Class Е. Системата е предвидена да бъде изцяло 

екранирана. 

 Всички работни места ще са изведени на комуникационни розетки 2xRJ45/s., които 

ще са монтирани в гофрирани тръби Ø23 мм. Розетките ще се избират съобразно модулите 

за контактите, начина на монтаж и интериорното решение. 

 

 Свързващи кабели 

 В комуникационния шкаф са предвидени екранирани свързващи кабели с конектори 

RJ45/s - RJ45/S, с дължина до 1,0м, Cat.7. За свързване на активните устройства /РС/ в 

работната област, са предвидени екранирани свързващи кабели с конектори RJ45/s - RJ45/u, 

с дължина 2,0 м., Cat.5. Вертикалната и хоризонталната кабелна система ще се изпълни от 

инсталационни, екранирани, медни кабели, тип усукана двойка, Cat.5., тип S/FTP. Кабелите 

„трябва да“ бъдат 100Ω. 

 

 Звънчево-домофонна инсталация 
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 Казано е, че съгласно Нормите за проектиране на детски и учебно-възпитателни 

заведения - чл. 35 ал. 2, входовете на детските и учебно-възпитателните заведения ще се 

свързват чрез звънчева и домофонна инсталация с кабинета на директора, канцеларията на 

домакина и гардеробите на групите. Инсталацията ще се изпълни с проводници СВТ и UTP 

в тръби, скрито под мазилката. Предвижда се да се монтират звънчево-домофонни табла 

със звънчеви бутони с домофонни говорители за всяка група и директорския кабинет. Пред 

всяка група и директорския кабинет ще се монтира звънчев бутон с надпис, а вътре в 

посочените помещения – звънец и домофонна гарнитура. 

 

 Кабелна телевизия 

 Посочено е, че в проекта е предвидена инсталация за кабелна телевизия, която 

позволява на местен доставчик да въведе в сградата сигнал, чрез кабел, който ще се свърже 

към разводката, която започва от партера. С кабелната разводка вътре в помещенията, се 

предвиждат по 1 бр. излази, в занималните, методическия и директорския кабинети; 

помещение изолатор, счетоводство; касиер-домакин. Инсталацията за кабелна TV е 

предвидена с кабел РК-75. Инсталацията ще се изпълнява по начина, описан за останалите 

силови и слаботокови инсталации. 

 

 Мълниезащитна инсталация 

 Заявено е, че на покрива на сградата, за защита от пряко попадение на мълния е 

предвидена мълниезащитна инсталация във вид на мрежа. Мрежата ще се изпълни от кабел 

AlMgSi Ø0,5,с диаметър 8 мм. и максимални размери на каретата 10x10 м. Мрежата ще се 

положи директно върху хидроизолацията на дистанционни бетонни блокчета с пластмасова 

основа на всеки 80 см. дължина. 

Участникът подробно е описал технологията на изпълнение на инсталационните 

работи по част „Електро“. 

 

 Слаботокови инсталации 

 Видео наблюдение (CCTV) 

 Посочено е, че съгласно работния проект ще бъде изградена система за 

видеонаблюдение, основана на един 16-канален мрежов рекордер/сървър NVR, 19”-во 

изпълнение, монтиран в разпределителния шкаф в ТК помещението. От NVR с кабели 

S/FTP, Cat.7 ще се захранят Switch 16 ports, и 2бр. Switch 8 ports от които радиално да се 

захрани всяка IP РоЕ камера. Системата ще има възможност да работи в мрежа, като 

преноса на сигнала ще бъде по СКС до определени оторизирани потребители в сградата. 

Системата за контрол на достъпа ще може да бъде свързана с тази на по-високо ниво, през 

допълнителни устройствата, като алармите и нарушенията ще активират системата за 

видео-контрол. 

 

 Сигнално охранителна техника (COT)  

 Казано е, че проектираната СОТ е базирана на интегрирани системи „Paradox” с 

контролен панел централа (Digiplex EVO с 48 зони). Изградената с нея сигнално-

охранителна система ще осигури необходимата степен на защита на охраняваните 

помещения и контрола на достъпа, както и ще предложи осигуряване на мощна 

автоматизация, която може да бъде използвана за широк спектър от допълнителни 

действия. 

 

 Аварийно оповестителна система 

 Сочи се, че съгласно работния проект, ще бъде изградена цялостна система за 

алармено оповестяване и озвучаване в сградата, която ще бъде част от слаботоковите 

инсталации. Системата ще може да бъде свързана с ПИС на по-високо ниво чрез директна 

връзка, като алармите за пожар ще могат да активират автоматично оповестяване и 

съобщения за организацията на евакуацията от сградата.  
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 Технологичен подход при изпълнение на паркоустройство и вертикална 

планировка 

 Посочено е, че наличната дървесна растителност се запазва. Казано е още, че в 

съответствие с Наредба №3 за здравните изисквания към детските градини, проектът 

предвижда премахването на съществуващи храстови растения, неподходящи за детски 

заведения. Ще бъдат засадени растителни групи наред със съществуващите. 

 Ще бъдат премахнати амортизирани детски съоръжения. 

 Предвид недоброто състояние на декоративните пейки, намиращи се в рамките на 

обекта и дългогодишната им експлоатация, ще бъдат премахнати всички пейки и внасянето 

на нови такива. 

 Основната алейна мрежа ще бъде изцяло подменена. За алейната мрежа са 

предвидени декоративни бетонни плочи 30/30/5 см., положени върху пясъчна основа.  

 Настилката ще е укрепена навсякъде с бетонов бордюр 8/25/50, положен на 

маркирани в чертежа места на нивото на настилката, с цел избягване дори и на минимални 

разлики във височината със старите настилки. 

 Настилката на детските площадки за игра с обща квадратура 280 м2, ще представлява 

тартан с размери 50/50см., положена върху бетонна основа. 

 Участникът подробно е разписал технологията на изпълнение. 

 

 Технологичен подход при полагане на настилка от асфалтобетон 

  

Разваляне на съществуваща асфалтова и трошенокаменна настилка 

 Ще се изпълнява механизирано с помощта на багер с хидрочук, за разкъртване на 

асфалтовата и трошенокаменна настилка, след което ще се сменя хидрочука с кофа за 

натоварване на строителните отпадъци. 

 

 Полагане на трошенокаменна настилка в предвидените по проекта участъци 

 След демонтажа и полагането на новите бордюри, Икономическият оператор 

обещава да изпълни трошенокаменната настилка, като предварително ще уплътнява 

земното легло до постигане на проектната плътност. 

 След приемане на основата от инженера по качеството, ще се полага подосновен 

пласт от несортиран трошен камък, с дебелина съгласно детайла на пътната конструкция. 

Уплътняването се извършва с помощта на статични и вибрационни валяци при оптимално 

водно съдържание, до постигане на проектната плътност, която „трябва да“ не е по-малка 

от 95% от максималната обемна плътност на скелета. Същата ще се доказва в лабораторни 

условия. Полагане и уплътняване Участникът твърди, че ще направи с работно звено, 

състоящо се от 5 броя пътни работници и следната механизация: 1 бр. автогрейдери и 2 бр. 

валяци. 

 

 Полагане на основен пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия 

 Заявено е, че ще се полага като подосновния пласт (със същото по брой и вид 

работно звено), но проектната плътност „не трябва да“ е по-малка от 98% от максималната 

обемна плътност на скелета, чрез уплътняване по модифициран проктор, съгласно БДС EN 

13286-2. 

 

 Полагане на първи битумен разлив 

 Ще се изпълнява с помощта на автогудронатор. Ще се нанася равномерно по всички 

точки на повърхността, като особено „трябва да“ се внимава при изпълнение на връзките. 

След нанасяне на битумния разлив няма да се разрешава движение по повърхността, до 

полагане на асфалтовите смеси. 
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 Полагането на асфалтова смес от неплътен асфалтобетон за изравнителни и 

усилващи пластове Дружеството заявява, че ще изпълни с работно звено от 5 работника и 

следната механизация: Асфалторазстилач F141C, комплект валяци, самосвали „Мерцедес”, 

механична мотометла, емулсатор, фугорезач, водоноска и компресор. Върху почистените и 

емулсирани участъци, след получаване на разрешение от Възложителя, ще се полага 

асфалтова смес. Уплътняването ще се извършва съгласно изискванията на ТС, БДС и 

ПИПСМР и постигнатите след изпълнението на пробен участък резултати. 

 

 Полагане на плътен асфалтобетон за горен износващ пласт 

 Изпълнението на износващия пласт плътен асфалтобетон ще се извърши със същия 

комплект машини и технология както биндер. 

 

 Технологичен подход при полагане на бетонови елементи за дворни настилки 

 Бетонови плочи 

 Настилката от декоративни бетонови плочи ще се поставя върху слой от 

стабилизиран пясък или ситна фракция с размер на зърното 0,5 до 2,5 мм. (цимент + 

пясъчна фракция в съотношение 1:10). Така положената фракция ще се трамбова много 

добре и ще се заравнява. Плочите ще се полагат с циментов разтвор, за да се засили 

връзката между плочата и основата. Плочите ще се притискат добре към основата на ръка 

или с гумен чук. Плочите ще се фугират с много чист и фин пясък. При необходимост, 

фугирането ще се повтаря. 

 Качеството и типа на всички материали ще са с оценено съответствие съгласно 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 

строителните продукти и ще са придружени с Декларация за съответствие. 

 

 Бордюри 

 Предвижда се монтаж на бордюри и градински бордюри. Бордюрите ще се монтират 

съгласно проекта и ПИПСМР. Бордюрите ще се поставят и нареждат върху основа от бетон. 

Ще се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху 

която ще се полага бетонът, ще е предварително подравнена и уплътнена до проектна 

плътност. 

 По време на строителството ще се контролират качеството на бордюрите, марката на 

бетона и циментовия разтвор, както и линията и нивото на наредените бордюри. При 

наличие на отклонения се правят поправки. 

 

 Технологично оборудване 

 Поет е ангажимент, че цялостното оборудване на обекта с габаритни размери и 

мощности, Участникът ще достави и монтира в съответствие със спецификацията към 

проекта в част „Технологична”. 

 Доставеното технологично оборудване ще бъде сертифицирано и ще притежава 

Декларация за съответствие. Ще бъде с технически, конструктивни и експлоатационни 

възможности, осигуряващи правилно протичане на технологичния процес. Ще има 

конструкция, осигуряваща лесен достъп за почистване и дезинфекция на всички детайли. 

Ще е с гладки повърхности, без пукнатини, фуги и дефекти, задържащи остатъци от 

продукти. 

 Хладилното и топлинно оборудване да бъде снабдено с уреди за отчитане на 

температурата. При доставката „е необходимо“ всички технологични съоръжения да бъдат 

придружени с паспорти и инструкции за експлоатация и поддръжка. 

 

 Детски площадки 

 Заявено е, че площадките за игра ще се устройват така, че да няма опасност за 

здравето на децата, както и опасност от нараняване. В свободното пространство на 
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съоръженията за игра няма да се допуска наличието на стърчащи части или елементи, с 

изключение на поставените, с цел подпомагане на ползвателите по време на игра. 

 Основите на съоръженията за игра ще се монтират така, че съоръжението да е 

стабилно при поемане на определените натоварвания. 

 Няма да се допуска при изпълнение на фундаментите на съоръженията и на 

елементите на обзавеждането техни части или елементи да остават стърчащи над 

повърхността на настилката, които биха могли да причинят препъване, нараняване и др. 

 На площадките за игра няма да се допуска разполагане на съоръжения с височина на 

свободно падане, по-голяма от 3 м., включително повърхности и структури от 

съоръженията, до които е възможен достъп от ползвателите. 

 Площта под съоръженията за игра ще се изпълнява като ударопоглъщаща настилка. 

Начинът на полагане и поддръжката на ударопъглъщата настилка ще се изпълнява в 

съответствие с инструкцията на производителя на продукта за настилката. 

Ударопоглъщащата гумена настилка тип тартан, ще се изпълнява от плочи с размер 50/50. 

Повърхността на настилката на цялата площ за игра, независимо дали е твърда или 

ударопоглъщаща, ще се изпълнява гладка, без препятствия и неравности. 

 

 7. Мерки и условия, които ще бъдат създадени на обекта за работа при 

неблагоприятни метеорологични условия 

 

 Посочено е, че техническата същност на поръчката дава възможност при 

неблагоприятни условия за работа по външните дейности, да се изпълняват дейностите на 

закрито и по този начин да се спази поетия срок за изпълнение на договора. 

 Всички видове строително-монтажни и инсталационни работи ще се изпълняват 

съобразно предписания и инструкции на производителите, ПИПСМР и всички нормативни 

изисквания при строга технологична и трудова дисциплина и опазване имуществото на 

Възложителя. 

 Съгласно чл. 72 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване, за работните места на открито ще се предприемат мерки за предпазване на 

работещите от въздействието на неблагоприятни атмосферни условия. За работещите на 

открито при много ниски и високи температури (среднодневни температури под +10°С и 

над +30°С) ще се осигурява: 

 - специално работно облекло и лични предпазни средства за защита от студ и дъжд 

(термични облекла, обувки, боти, ръкавици), съгласно Наредба № 3 за минималните 

изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични 

предпазни средства на работното място; 

 - топла храна и напитки при ниски температури; 

 - разхладителни и ободряващи напитки при високи температури. 

 На основание чл. 16, т. 7 от Наредба № 2 за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи, Икономическият оператор ще предприеме допълнителни мерки за защита на 

работещите на открити работни места при неблагоприятни климатични условия. 

Записано е следното „В случай на възникване на лоши метеорологични условия за 

период, по-продължителен от 2-3 работни дни, ще предложим на Възложителя да бъде 

спряно временно изпълнението на обекта с акт обр.10“. 

 

 Дейности, които ще бъдат извършвани при лоши метеорологични условия 

 При настъпване на лоши климатични условия (дъжд, сняг или прекомерно горещо 

време) ще бъде преустановено изпълнението на строително-монтажните работи, 

изпълнявани на открито. Звената, които изпълняват тези СМР, ще бъдат пренасочени към 

изпълнение на СМР на закрито. 
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 Решението за това, кои СМР могат да продължат да се изпълняват при възникване на 

лоши метеорологични условия ще бъде взето за всеки конкретен случай. В най-общия 

случай, това ще са СМР, които са особено чувствителни към температурата на въздуха и 

наличието на валежи и изпълнението им трябва да бъде прекратено при лоши 

метеорологични условия. 

 Веднага след пренасочването на работниците към изпълнение на СМР на закрито 

при неблагоприятни климатични условия, Дружеството твърди, че ще направи преработка 

на Линейния график на изпълнение, така че да се постигне максимално уплътняване и 

заетост на личния състав и да не се допуска престой, за да може изпълнението на СМР да 

завърши в срок. Така преработеният график ще бъде предложен за одобрение на 

Строителния надзор. 

 Икономическият оператор е описал изпълнение на следните работи при 

неблагоприятни климатични условия, а именно: 

 - бетонови работи; 

 - пътни работи; 

 - покривни хидроизолационни работи; 

 - изкопни работи. 

  

 8. Дейности по доставка на необходимите за обекта материали 

 

 Учасникът е посочил, че качеството на строителните материали е обект на външен и 

входящ контрол. 

 Казано е, че външният контрол е свързан с избор на доставчик и проверка на 

качеството на материалите при закупуването им, а входящият контрол е насочен към 

контролиране параметрите на материалите, които трябва да отговарят на изискванията на 

проектната документация и техническата спецификация. 

 Специалистът по контрол на качеството ще изпълнява текущия контрол на 

доставените на обекта суровини, материали и изделия, съответствието им със съществените 

изисквания към строителните продукти, влагането им съобразно определената строителна 

технология, реализирането на всеки конкретен строителен продукт. Специалистът по 

контрол върху качеството ще спазва разписаните в Дружеството стандарти за контрол на 

качеството и има право да стартира процедури по отстраняване на несъответствия.  

 Ако бъде избран за Изпълнител, Участникът гарантира, че доставените материали и 

оборудване няма да са дефектни или неподходящи, или неправилно инсталирани или 

монтирани, с дефектни материали или изработка, както и че няма пропуски, нарушения или 

други дефекти. 

 Материалите и оборудването ще бъдат произведени и монтирани в съответствие е 

директивите на ЕС и ще бъдат с СЕ маркировка, ще бъдат предварително одобрени от 

Строителния надзор, както и ще имат максимален период на експлоатация при минимална 

поддръжка. 

 В случай, че бъде избран за Изпълнител, при осъществяване на цялостната дейност 

по изграждане на обекта, Дружеството ще доставя само материали и оборудване, които 

отговарят на българските и европейските стандарти. 

 

 Контрол при доставката в склад на Изпълнителя (входящ контрол) 

 Посочено е, че Строителният надзор е упълномощен по време на строително-

монтажните работи да инспектира периодично, изследва и проверява доставките на 

избраните от Изпълнителя материали, изделия и поведението на съоръженията като цяло.  

 Входящият контрол на получената доставка ще се извършва, като ще се изиска: 

 - копие от придружителни документи (декларация за съответствие, фактура, опис); 

 - сертификат за качество: изпитвателен протокол (в случай, че се изисква към 

декларацията за съответствие), декларация за съответствие; 
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 - друг подходящ документ, съдържащ необходимата за целта информация; 

 - декларация, че доставените материали и оборудване не са втора употреба. 

 Входящият контрол на получената доставка се извършва в следната 

последователност: визуален оглед на опаковката и външния вид на материалите и 

суровините; проверка на съпроводителната документация. Резултатите от входящия 

контрол ще се записват в Дневник за входящ контрол в склада. 

 

 Складиране на строителните материали и строителното оборудване 

 Складирането на материалите при доставката им ще става във временен приобектов 

склад, елемент от изграждането на временното строителство. 

 Малката механизация (пробивна техника, електрически телени четки, електрически 

отвертки и др.), включително резервната, ще се съхранява във фургон, ситуиран в рамките 

на строителната площадка. От там сутрин ще се предоставя на работниците, след като му е 

направен ежедневен технически преглед за изправност и там ще се прибира в края на 

работния ден като отново ще се получи информация за техническата му изправност. 

 В обекта ще се внасят материали в количества, необходими за изпълнение на 

видовете строително-монтажни работи за кратък период от време (най-много за работния 

ден), за да не се отрупват стълбищните площадки с много материали, което би създало 

неудобства. Ако при внасянето на строителни материали стълбите и стълбищните 

площадки се замърсят в по-голяма степен поради неволно изпускане, скъсване или 

разпръскване на някакъв материал, те ще се почистват незабавно, но ако замърсяването е 

незначително, почистването ще се прави ежедневно в края на работния ден. 

 

 Лабораторен контрол на доставяните материали 

 Всички материали ще се доставят с необходимите сертификати за проведени 

лабораторни изпитания от производителя им, съгласно процедурите в съответните 

стандарти. При поискване на Строителния надзор или Възложителя, Дружеството има 

готовност да извършва допълнителни изпитания на избрани от тях образци от доставяните 

материали в присъствие на техни представители, в определена от тях лицензирана 

лаборатория. 

 

 Определяне на местата за престой на хората и техниката през различни етапи на 

изпълнение 

 На съгласувана с Възложителя площадка ще се оборудва временната техническа 

база с гараж за строителна механизация, автомобили и оборудване. Площадката ще бъде 

с размери, достатъчни да побере предвидената за обекта мобилна техника (автосамосвали, 

комбинирани багери и друга строителна техника), която в края на работния ден ще се 

прибира в гаража. Площадката ще се огради с плътна метална ограда с Н=2м. На 

подходящо място (подхода към площадката) ще се устрои портал, сигнализиран с табела 

„вход/изход“, пътен знак Б2, а отвън табели, предупреждавайки за движение на строителна 

механизация и пътен знак А39. 

 В близост до портала ще се инсталира караулка за пазач и ще се въведе денонощна 

охрана с пропускателен режим. Ще се монтират контейнери - помещения за почивка на 

персонала, съблекални за съхранение на работното облекло и личните предпазни средства и 

за съхранение на дребни части и консумативи за техниката. Площадката ще бъде захранена 

с електроенергия чрез временна връзка, която ще се осъществи от посочена от 

съществуващото ел. таблодо главно площадково ел. табло, оборудвано с електромер и 

главен прекъсвач. 

 

 Организация на охраната на обекта и техниката 

 Казано е, че строителната площадки е в населено място и се ограждат с плътна 

огради, съгласно изискванията на общинската администрация и се сигнализира със 
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съответните знаци и табели, а при необходимост – и със светлинни сигнали, съгласно 

схемата за разположението на знаците и сигналите. 

 

 Мерки за безопасни условия на труд 

 Според Участника, уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на 

СМР са: 

 - затрупване от отломки от покрив и стени; 

 - падане от височина; 

 - удар от падащи предмети; 

 -неправилно стъпване и удряне – всички етапи; 

 - поражение от електрически ток – всички етапи; 

 - пресилване – всички етапи; 

 - други опасности. 

 

 Основни организационни и технологични мероприятия за ЗБУТ 

 Обърнато е внимание, че „основните задължителни за всички специалности по 

цялата площадка мероприятия“ ще са: 

 - всяко движещо се по площадката лице ще е с предпазна каска; 

 - всички работници ще са с предпазни (работни облекла) и ръкавици; 

 - няма да се допускат на работа неинструктирани за конкретния вид работа лица; 

 - всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток ще са 

заземени по съответно установения нормативен ред; 

 - всяко действие, което би създало проблем по ЗБУТ, ще се съгласува с главния 

технически ръководител – в случая координатор по ЗБУТ; 

 - За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката 

на риска ще се осигуряват инструкции, изискващи се по чл. 16, точка 1, буква „в“ и по чл. 

19 от Наредба № 2. Инструкциите ще се поставят трайно на достъпни и видни места; 

 - Всички подходи, пътеки, отвори и подобни ще се обезопасяват с необходимите 

парапети, прегради, капаци и др. При всяка опасност ще се поставя предупредителен или 

указателен знак, съответстващ на изискванията на Наредба № 4 за знаците и сигналите. 

 

 Мерки и изисквания за безопасност на труда 

 Дадено е обещание плана за безопасност и здраве да включва: 

 - строителен ситуационен план; 

 - комплексен план график за последователността на извършване на СМР; 

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

работещите и на намиращите се на строителната площадка; 

 - мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

СМР, включително за местата със специфични рискове; 

 - списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол; 

 - списък на отговорните лица за провеждане на контрол и координиране на 

плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове и за 

евакуация, тренировки и/или обучение; 

 - схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и 

евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея; 

 - схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят 

двама или повече строители; 

 - схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове; 

 - схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета; 
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 - схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни 

работилници и контейнери за отпадъци; 

 - схема на разположението на санитарно-битовите помещения; 

 - схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.; 

 - схема и график за работа на временното изкуствено осветление на строителната 

площадка и работните места; 

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

определено място за оказване на първа помощ; 

 - инструктажи на работното място (първоначален, ежедневен, периодичен); 

 - отговорност по ЗБУТ– осигуряване всеки един работник с: каска, ръкавици, 

обувки, предпазители. 

 

 Според Участника, местата със специфичен риск са: 

 - работа по и около фасадните скелета; 

 - работа по покрива; 

 - придвижване край отвори. 

 Мерките, които Икономическият оператор е предвидил за осигуряване на 

безопасност и здраве при изпълнение на СМР на местата със специфични рискове са: 

 - изготвяне на схема на местата на строителната площадка, на които има 

специфични рискове; 

 - провеждане на инструктажи на работното място в т.ч. встъпителен, ежедневен и 

периодичен, провеждани от отговорника по ЗБУТ; 

 - изготвяне на технологични карти за видовете СМРД, в които са отбелязани 

възможните рискове и техните мерки за предотвратяване. 

 - използване на предпазни средства, в т.ч. каска, ръкавици, обувки и други лични 

предпазни средства; 

 - изграждане на временни прегради от полиетилен за осигуряване на проходи за 

преминаващи лица. 

 Участникът е посочил действащите нормативни актове, свързани с осигуряване на 

безопасност на труда и противопожарна охрана. 

 

 Средства за колективна защита и лични предпазни средства 

 За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка ще се 

използват парапети, капаци, мрежи, екрани, прилагани при обезопасяване на шахти, стълби, 

балкони, площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, използвани при обезопасяване 

на стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, 

заготовки на материали, пръскащи и разливащи се течности, метални стружки и 

стърготини. Работещите ще носят каски и необходимото работно облекло. 

 

 Условия за принудително и аварийно преустановяване на работата 

 Икономическият оператор е посочил следните условия за принудително и аварийно 

преустановяване на работа: 

 - при застрашаване живота и здравето на работещите; 

 - при неотговарящи на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд 

машини, съоръжения, технологии, работни места или площадки. 

 

 Мерки за оказване на първа помощ 

 Казано е, че при станали злополуки и аварии, на пострадалите лица ще се оказва 

долекарска медицинска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени или в санитарно-

битовото помещение, което е определено и оборудвано за тази цел. Долекарската 
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медицинска помощ ще се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа 

долекарска помощ. 

 Участникът е описал подробно мерките и изискванията, които ще спазва, за да се 

избегнат увреждания на работещите, като: 

 - изисквания и мерки при използването на скелета; 

 - изисквания при използването на средства за колективна защита; 

 - изисквания към парапетите; 

 - изискванията към осигурителни мрежи; 

 - изисквания при използването на средства за индивидуална защита; 

 - изисквания и мерки при използване на работното оборудване (дребно-габаритна 

техника); 

 - изисквания към временното електрозахранване; 

 - изисквания към извършването на товароразтоварни работи и складиране на 

материали; 

 - изисквания към товаро-разтоварните площадки; 

 - изисквания към санитарно и битово обслужване; 

 - мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на демонтажни 

работи; 

 - мерки за безопасност при демонтаж на конструкции, съдържащи азбест; 

 - мерки за осигуряване на безопасност и здраве при използване на стълби; 

 - мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на мазачески работи; 

 - мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на бояджийски 

работи; 

 - мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на товаро-

разтоварни работи. 

 

 Ликвидиране на пожари или аварии 

 Заявено е, че нe се предвижда доставка на лесно запалителни или взривоопасни 

материали по време на строителството и изпитанията. Ако се наложи (предпише) със 

заповед или проект влагането на лесно запалими или взривоопасни материали ще трябва ще 

се предпишат и съответните мероприятия, в съответствие с чл.11, точка 3 от Наредба Iз-

1971/2009г. 

 Посочено е, че на се предвижда склад за пожароопасни и лесно запалими материали 

на площадката. 

 

 9. Извършване на необходимите тествания и изпитвания, предаване на обекта 

на Възложителя и други поддейности, необходими за постигане на целите на договора 

 

 Заявено е, че ако Дружеството бъде избрано за Изпълнител ще осигурява винаги 

достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и 

Консултанта. Изпитванията и измерванията на изпълнените строително-монтажни работи 

ще се извършват от сертифицирана лаборатория, одобрена от Възложителя и Консултанта, 

и ще се удостоверяват с протоколи. Текущият контрол от Изпълнителя на строително-

монтажните работи се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на 

изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в 

Техническото му предложение от офертата методи и организация на текущ контрол. 

 Казано е, че ако Дружеството бъде избрано за Изпълнител, ще извършва всички 

нужни приемни изпитвания, доказани с необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на 

Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
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 В случай, че Участникът бъде избран за Изпълнител, ще предприема своевременно 

всички мерки за изготвяне по време на строителството на: 

 - строителни книжа – протоколи съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

 - изпълнителна и екзекутивна документации (съвкупност от актове, протоколи и 

екзекутивни чертежи; декларации за съответствие на материалите; разрешения за 

въвеждане в експлоатация, удостоверение по чл. 54 от ЗКИР и др.), съгласно действащото в 

България приложимо законодателство и изискванията от настоящата техническа 

спецификация, в т.ч. съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

 

 II. МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА 

 

 1. Механизми за управление и организация на предвидените за изпълнение 

дейности 

 

 Участникът схематично е представил организацията за оперативен контрол и 

управление на проекта. 

 За изпълнение на работите по договора е предвиден следния ръководен екип: 

 - Ръководител обект; 

 - Технически ръководител; 

 - Експерт по част „Електро“; 

 - Експерт по част „ВиК“; 

 - Експерт по част „ОВК“; 

 - Отговорник/специалист по контрола на качеството; 

 - Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве. 

 Заявено е, че Дружеството разполага със следната строителна техника и 

механизация, която е в готовност за изпълнение на обществената поръчка: 

 - булдозер/челен товарач – 1 бр.; 

 - багер – 1 бр.; 

 - кран – 1 бр.; 

 - бетоновоз – 1 бр.; 

 - автобетонпомпа – 1 бр.; 

 - асансьорна вдигачка и/или хидравлична платформа – 1 бр.; 

 - самосвали – 2 бр.; 

 - апарат за челно заваряване на тръби – 1 бр.; 

 - генератор – 1 бр.; 

 - ръчен инвентар; 

 - турбозолна машина за гипсова мазилка – 2бр.; 

 - машина за полагане на замазка – 1 бр.; 

 - малка механизация и др. 

 Посочено е, че при авария и наложителен ремонт на механизация или техническо 

оборудване, Икономическият оператор има подписани рамкови договори за наем на 

механизация и техническо оборудване. 

 Твърди се, че наличието и разпределението на механизацията по време на 

изпълнение на строително-монтажните дейности е съобразено с изпълняваните дейности и 

срока на тяхното завършване. 

 Строителните машини и транспортните средства ще се поддържат изправни с цел да 

не се замърсява района на обекта и населеното място. Всички строителни машини и 
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транспортни средства, които са предвидени за изпълнението на поръчката ще са снабдени с 

аптечка с медикаменти от първа необходимост. 

 

 Механизми за комуникация 

 Казано е, че в процеса на строителство ще се организират обектови срещи. При 

необходимост проектантите по съответните части ще присъстват на обектовите срещи 

свързани с напредъка на строителството. Дружеството предлага и организиране на 

допълнителни мероприятия, които ще са свързани конкретно с решаване на проектни 

проблеми, които са възникнали по време на строителството. 

 Твърди се, че седмични срещи за проектни проблеми, възникнали по време на 

строителство ще се провеждат всяка седмица в периода на строителството, като според 

Икономическия оператор най-удачно е такава среща да се провежда в началото на 

седмицата (понеделник или вторник). 

 Седмична (вътрешна среща) по проектни проблеми, възникнали по време на 

строителство ще се провежда в края на седмицата и на нея ще се обсъждат и маркират 

проектантски въпроси, възникнали по време на строителството.  

 Преди провеждането, а при необходимост и след провеждането на посочените 

седмични срещи се предвижда провеждането на огледи и запознаване на място с проблеми, 

възникнали по време на строителството.  

 Редовни срещи ще се провеждат в офиса на Строителния надзор на интервали от две 

до четири седмици. При нужда ще се свикват други (междинни) срещи. 

 С цел да се осъществи бърза и лесна комуникация неизбежно ще е необходим и 

обмен на информация чрез електронни средства. 

 Преди започване на строителството, Изпълнителят ще предаде на Възложителя 

одобрен списък с телефони и електронни адреси на всички лица, ангажирани в процеса. За 

официална кореспонденция ще се приемат само писма, адресирани от посочените в този 

списък електронни адреси. Комуникацията ще се води, съобразно йерархията. 

 

 Описание на екипите, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на 

строителството 

 За изпълнение на поръчката, Дружеството декларира, че ще използва следните 

ключови експерти: 

 - Ръководител обект, който отговаря на следните минимални изисквания: 

 - има призната образователно-квалификационна степен „магистър”, с придобита 

специалност „Промишлено и гражданско строителство“, или „Строителство на сгради и 

съоръжения“, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с 

придобита в чужбина специалност); 

 - придобил е минимум 5 г. професионален опит по признатата му специалност; има 

опит като ръководител на екип, или ръководител на обект на минимум 2 (два) строителни 

обекта за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 

реконструкция и/или основно обновяване на обществени сгради с образователно, културно 

или социално предназначение. 

- Технически ръководител, който отговаря на следните минимални изисквания: 

- има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 

163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с 

придобита в чужбина специалност); 

- има опит като технически ръководител на поне 2 (два) строителни обекта за 

изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 

реконструкция и/или основно обновяване на обществени сгради с образователно, културно 

или социално предназначение. 

- Експерт по част „Електро”, който отговаря на следните минимални изисквания: 
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 - има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” или„магистър”, 

с придобита специалност „Електроинженер“, или еквивалентна (важимо и за чуждестранни 

експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); 

- притежава минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му 

специалност; 

- има опит в извършване на дейности по част „Електро“ на минимум 1 (един) 

изпълнен обект за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен 

ремонт и/или реконструкция и/или основно обновяване на обществени сгради с 

образователно, културно или социално предназначение. 

 - Експерт по част „ВиК”, който да отговаря на следните минимални изисквания: 

 - има призната образователно-квалификационна степен „бакалавър” 

или„магистър”, с придобита специалност „Водоснабдяване и канализация”, или 

еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина 

специалност); 

 - притежава минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му 

специалност; 

 - има опит в извършване на дейности по част „ВиК“ на минимум 1 (един) изпълнен 

обект за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 

реконструкция и/или основно обновяване на обществени сгради с образователно, културно 

или социално предназначение. 

 - Експерт по част „ОВК“, който да отговаря на следните минимални изисквания: 

 - има призната образователно-квалификационнастепен„бакалавър”или„магистър”, 

с придобита специалност „ОВК”/„ОВИ“, „Топлотехника“ или еквивалентна (вкл. и за 

чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност); 

 - придобил е минимум 3 (три) години професионален опит по признатата му 

специалност; 

 - има опит в извършване на дейности по част „ОВК“ на минимум 1 (един) изпълнен 

обект за изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 

реконструкция и/или основно обновяване на обществени сгради с образователно, културно 

или социално предназначение. 

 - Отговорник/специалист по контрола на качеството, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: 

 - има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 

163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с 

придобита в чужбина специалност); 

 - има опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на 

строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за изграждане/ново 

строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или 

основно обновяване на обществени сгради с образователно, културно или социално 

предназначение; 

 - притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 

(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс за осъществяване контрол върху качеството 

на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни 

продукти със съществените изисквания на ЗУТ. 

 - Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве, който да отговаря на 

следните минимални изисквания: 

 - има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 

163а, ал. 2 от ЗУТ, или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с 

придобита в чужбина специалност); 

 - има опит като Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве при 

изпълнение на строително-монтажни работи на поне 2 (два) изпълнени обекта за 

изграждане/ново строителство и/или преустройство и/или основен ремонт и/или 
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реконструкция и/или основно обновяване на обществени сгради с образователно, културно 

или социално предназначение; 

 - притежава валиден към датата на подаване на офертата документ 

(Удостоверение/Сертификат) за преминат курс на обучение за Координатор по безопасност 

и здраве в строителството (по реда на Наредба №2/22.03.2004 г.) и/или за длъжностно лице 

по безопасност и здраве при работа (по реда на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г.). 

 

 2. Методология за извършване на дейностите и получаване на очакваните 

резултати в детайли 

 

 Участникът е посочил, че техническото изпълнение на строителната дейност ще 

бъде извършено в съответствие с изискванията на българското законодателство.  

 

 Организационен план за изпълнение на поръчката 

 Посочено е, че организационният план има задача да осигури безопасното 

провеждане на строителния процес на площадката от деня на съставянето на протокол обр. 

2 за откриването й и до деня на съставяне и подписване на акт обр. 15. Неразделна част от 

него ще е изготвения Линеен План-график, който при започване на строителството и при 

искане от страна на Възложителя може да бъде актуализиран и прецизиран от Изпълнителя, 

съобразно неговите възможности, по отношение обезпеченост на работна ръка, 

механизация, технология, финансови ресурси. Разработката на организационния план ще е 

съобразена с Линейния график. Всяка промяна в план графика за изпълнение на видовете 

работи по времетраене или технологии ще налага промяна в организационните решения и 

обратно. 

 

 Създаване на Линеен план-график на задачите 

 Казано е, че Линейният график ще обхваща изпълнението на „всички видове 

дейности по различните специалности в екипа“.  

 

 Създаване на план-график на работната ръка 

 Заявено е, че на основание на създадения Линеен план график е изработена и 

Диаграма на работната сила, необходима за изпълнението на възложената дейност. 

 

 Създаване на бюджет за изпълнение на работите 

 Сочи се, че на основата на плана за разпределение на задачите, формирания 

професионален екип от заети в изпълнението специалисти, Линеен план график на задачите 

и определяне на приключени етапи от изпълнението на инвестиционния проект, се съставя 

бюджета на проекта и графика за реализиране на междинните плащания. 

 

 3. Методология за организация и управление на екипа 

 

 Дефиниране на участниците в процеса на изпълнение на проекта и определяне на 

ролите им, описани подробно в ключовия екип за изпълнение на обществената поръчка 

 - Ръководител обект – 1 бр. – Според Участника, Ръководителят на проекта ще 

отговаря за цялостното изпълнение на договора. Той ще координира дейностите между 

специалистите в инженерно-техническия екип на обекта, ще осъществява връзката с 

производствено-техническия отдел на Дружеството, ще осъществява комуникацията на 

Изпълнителя с останалите участници в строителния процес – Възложител, Строителен 

надзор, Проектант. Ще отговаря за изпълнението на договора по проекта, като следи за 

изискванията на Възложителя. Ще организира, планира и координира дейностите по всички 

части на работата на екипа по строежа. Ще отговаря за изготвянето, отчитането, 

съгласуването и поддържането в актуалност на цялата документация по изпълнението на 

строежа. Ще гарантира, че планираните дейности се изпълняват възможно най-ефективно, 
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съгласно изискванията за качество и времевите графици, както и че системите на работа са 

ефективни. Ще следи развитието на строежа, ще идентифицира проблеми, които могат да 

забавят развитието му или да имат отрицателно въздействие върху работата. Ще гарантира, 

че при изпълнението на строежа се влагат нови технологии, материали с високо качество и 

съвременни методи за изпълнение. Ще работи в тясно сътрудничество с Екипа за 

изпълнение на проекта на Възложителя, ще информира чрез срещи, писма, електронна 

поща или по телефон за дейностите по изпълнението на строителството. Подпомагащи 

звена: Производствено-технически отдел, Търговски отдел, Административен координатор. 

 - Технически ръководител, Отговорник/специалист по контрола на качеството 

и отчитане на строителството – 1 бр. – ще подпомага Ръководителя на екипа при 

организирането, планирането и изпълнението на дейностите. Ще отговаря за координацията 

на дейностите по всички части на работата на екипа по строежа. Ще разпределя 

техническите ресурси и работната сила за изпълнение на всеки етап на строежа. Ще следи 

за изпълнение план-графика, графика на работната ръка, графика за доставки на материали. 

Ще гарантира, че при изпълнението на строежа се влагат нови технологии, материали с 

високо качество и съвременни методи за изпълнение. Ще следи развитието на строежа, 

идентифицира проблеми, които могат да забавят развитието му или да имат отрицателно 

въздействие върху работата. Ще гарантира, че планираните дейности се изпълняват 

възможно най-ефективно, съгласно изискванията за качество и времевите графици, както и 

че системите на работа са ефективни. Ще отговаря за отчитане на строителния процес по 

етапи, като съставя актове и протоколи съгласно Наредба № 3 на МРРБ. Подпомагащи 

звена: Производствено-технически отдел, Търговски отдел, Материално-техническо 

снабдяване, Административен координатор, Координатор по контрол на качеството, 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд, Координатор по опазване на 

околната среда. 

 - Технически ръководител – 1 бр. – Техническият ръководител ще ръководи пряко 

изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта, съгласно нормативната уредба 

и прилаганите технологии. Ще отговаря за воденето на документацията, свързана с процеса 

на изграждане на обекта, за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия 

на труд и противопожарна безопасност. Ще определя пропускателния режим на обекта, ще 

изготвя график за изпълнението на видовете работи, съгласно изискванията на 

техническата документация и спецификата на технологичните процеси и ще следи за 

неговото спазване. Техническият ръководител ще дава нужните разяснения и инструкции 

по прилагането на проектната и нормативна база, както на пряко подчинените си работници 

и бригади от работници. Подпомагащи звена: Производствено-технически отдел, Търговски 

отдел, Материално-техническо снабдяване, Отговорник/специалист по контрола на 

качеството, Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве Специалист по 

опазване на околната среда. 

 - Експерт по част „ВиК”– ще дава указания по изпълнението на СМР по част 

„ВиК“, ще решава специфични проблеми на обекта в обхвата на своята квалификация, ще 

контролира изготвянето на Акт обр.12 за скрити работи и Акт 19 за изпълнени СМР по част 

„ВиК“, при необходимост ще възлага или „изготвят“ екзекутивна документация за 

извършените СМР по част „ВиК“. 

 - Експерт по част „Електро“ – ще дава указания по изпълнението на СМР по част 

„Електро“, ще решава специфични проблеми на обекта в обхвата на своята квалификация, 

ще контролира изготвянето на Акт обр. 12 за скрити работи и Акт 19 за изпълнени СМР по 

част „Електро“, при необходимост ще възлага или „изготвят“ екзекутивна документация 

за извършените СМР по част „Електро“. 

 - Експерт по част „ОВК“ – ще дава указания по изпълнението на СМР по част 

„ОВК“, ще решава специфични проблеми на обекта в обхвата на своята квалификация, ще 

контролира изготвянето на Акт обр. 12 за скрити работи и Акт 19 за изпълнени СМР по 

част „ОВК“, при необходимост ще възлага или „изготвят“ екзекутивна документация за 

извършените СМР по част „ОВК“. 
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 - Отговорник/специалист по контрола на качеството – ще контролира 

спазването качеството на постъпващите на обекта материали, ще осъществява текущ 

контрол на доставените вече материали и правилността на тяхното съхранение. Ще следи за 

техническите изисквания на база инвестиционния проект. Ще отчита качеството на 

извършените СМР и ще докладва за пропуски на Ръководителя на екипа за взимане на 

адекватни решения. 

 - Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве – ще контролира 

осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност, съгласно ЗЗБУТ 

при: вземане на технически или организационни решения за извършване на етапите и 

видовете СМР, осъществяването на изискванията за ЗБУТ и на плана за безопасност и 

здраве и при необходимост от защита на работещите на обекта ще дава указания. 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд ще организира съвместната 

работа между изпълнителите на строителната площадка, ще координира тяхната дейност с 

цел предотвратяване на злополуки. 

 

 Основни методи за управление на екипа 

 Заявено е, че в изпълнението на задачата ще бъде ангажиран квалифициран 

персонал. При разпределение на задачите ще се прилага принципа на делегиране –практика 

на успешното възлагане. При определяне на отговорностите ще се прилагат принципи на 

субординация. Ще се осъществява непрекъсната координация между различните звена и 

изпълнители. Всички дейности по строителството ще бъдат изпълнявани и организирани в 

условия на съгласуваност и сътрудничество. 

 

 4. Методология за управление на документацията и комуникациите 

 

 Дружеството заявява, че ще поддържа основна документация, която ще се състои от: 

 - комплект на входяща и изходяща кореспонденция в хронологичен ред и 

последователност в съответствие със стандартната система за документиране; 

 - оригинали от входящите и копие от изходящите документи. 

 Казано е, че „Административният координатор, подкрепен от всеки участник в 

проекта, ще е отговорен за ежедневната манипулация на документацията“. Той ще 

съхранява записи за входящата и изходящата поща, протоколи от срещите и т.н. 

 Участникът е посочил всички необходими документи, свързани със започване 

изпълнението на СМР, както и документите, които ще бъдат създадени по време на 

изпълнение на СМР. 

 Икономическия оператор е определил комуникацията като вътрешна и външна. 

Подробно е описал чрез какви средства ще се осъществяват. 

 

 5. Методология за предварителна оценка на изпълнение на задачите и 

управление на рисковете 

 

 Казано е, че прилагането на подхода на Логическата рамка при предварителната 

оценка на изпълнението на задачите открива рисковете за изпълнение и ги елиминира. 

Според Участника, това е логическият инструмент за отчитане на външните фактори, върху 

които Изпълнителят не може да влияе. 

 

 Методология за измерване на извършваните работи 

Участникът е поставил акцент на това, че количествата на извършените работи на 

съответен етап при изпълнението на строителството по договора ще бъдат установените в 

процеса на изпълнението. Количествата, посочени в Количествено-стойностната сметка ще 

се считат за заложени. Представители на Възложителя и/или Строителния надзор ще 

определят чрез установяване на обекта действителните количества на извършените работи 

от Изпълнителя на работите по договора. Установяването на извършените работи ще става 
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в присъствието на представител на Изпълнителя. Ако Изпълнителят не осигури 

присъствието на свой представител при измерването, ще се приеме, че той е съгласен с 

направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени количества работи. 

Ако при изпълнението на договора се налага изпълнението на непредвидени разходи за 

СМР, свързани с увеличаване на заложените количества СМР и/или добавяне на нови 

количества или видове СМР, които към момента на разработване и одобряване на 

инвестиционния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнението 

на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация, те следва 

да бъдат изплатени на Изпълнителя. Ако се налага изпълнението на допълнителни видове 

работи на обекта, които са необходими за изпълнението на договора и не са по вина на 

Изпълнителя, ще бъдат остойностени по ценови показатели, утвърдени с договора и 

задължително изплатени на Изпълнителя. Непредвидените разходи за СМР се доказват с 

подписване на акт за приемане на видовете СМР между Изпълнител и Възложител и се 

заплащат. Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове 

строително-монтажни работи ще става след предварително одобрение от страна на 

Възложителя и/или Строителния надзор. 

 

 Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за 

допълнителни количества и видове работи 

 Заявено е, че след измерването, количествата на извършените работи ще се доказват 

със следните документи: 

 - актове и протоколи, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството за скрити работи; 

 - подробна количествена сметка за изпълнените работи; 

 - приемателен протокол за установяване на изпълнените натурални видове работи и 

подлежащи на заплащане; 

 - заменителни таблици с отбелязани отпадащи и допълнителни количества 

строително-монтажни работи и нови видове работи в изпълнение на завършения етап на 

обекта. 

 Участникът е посочил процедурите за оценка и приемане на изпълнените работи. 

 

 Приемане на работата 

 Посочено е, че Дружеството ще завърши и предаде обекта в срока на Договора. При 

установяване на приключен етап СМР, Изпълнителят ще отправя писмена покана до 

Възложителя да направи оглед, приеме и заплати приключената работа. Приемането на 

извършената работа ще се установява своевременно с подписването на съответния акт, 

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

строителството. Актовете се подписват от Кмета на Района или от изрично упълномощено 

от него длъжностно лице и от Консултанта, упражняващ строителен надзор в договорени 

срокове от датата на писмената покана. В случай на констатирани допуснати недостатъци 

по изпълнението на СМР, Възложителят ще определя съвместно с Изпълнителя подходящ 

срок за поправка на работата, при съставяне на констатиен протокол между страните. 

Обекта на поръчката ще се счита окончателно предаден на Възложителя с подписването на 

Акт обр.15, съгласно изискванията на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

 

 Критерии за приемаме на работата 

 Приемането на изпълнението на СМР ще е съгласно критериите за контрол и 

приемане на дейностите, посочени в договора и в действащата норматива уредба, 

приложима за съответните видове строителни работи и в резултат от прилагане СУК на 

Изпълнителя. 

 

 Гаранционни срокове за изпълнените видове СМР 
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 Декларирано е, че гаранционния срок за изпълнение на СМР не е по-малък от 

минималните, посочени в чл. 20, ал. 4 от Наредба №2/31.07.2003г. за въвеждане на 

експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за 

изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти. Гаранционният срок ще започва да тече 

от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. 

 

 Гаранционни условия 

 В случай, че бъде избран за Изпълнител, Икономическият оператор се задължава да 

изпрати представител на място на обекта до 24 часа от получаване на рекламация, с цел 

уточняване на причините, евентуално време и срокове за отстраняване на дефектите. За 

направените констатации ще се съставя двустранно подписан констативен протокол. 

Участникът се задължава в разумен срок да отстранява за своя сметка скритите 

недостатъци и появилите се впоследствие дефекти, след писмено уведомяване от 

Възложителя и установяването им двустранен протокол в поетия гаранционен срок. Сочи 

се, че Дружеството осигурява следгаранционно обслужване на асансьорното съоръжение, 

съгласно срокове и условия, указани в Техническото предложение, каквото реално не е 

посочено. 

 

 Заявено е, че сертификацията по BS OHSAS 18001 демонстрира ангажираността на 

Дружеството за безопасна работна среда и защита на служителите и доставчици от 

злополуки и инциденти. 

 Казано е, че преди започване на работа на площадката „трябва да“ бъдат 

разработени норми за здраве и безопасност при работа на обекта, преди, по време и след 

строителната фаза.  Сочи се, че контролът на риска за работещите на строежа е много по-

евтин и по-лесен преди началото на работата на площадката, като например чрез: 

 - закупуване на машини и работно оборудване,  

- закупуване на инструменти с ниски емисии на шум и вибрации; 

 - планиране на работния процес така, че да се минимизира броя на работещите, 

които биха могли да получат увреждания. Например да се направи график за извършване на 

шумните дейности, когато най-малък брой работници може да бъдат изложени на шум; 

 - започване на дейностите по контрола (напр. чрез планиране, обучение, подготовка 

за въвеждане в експлоатация на площадката и дейности по поддръжката); 

 - изработване на процедури за ефективно консултиране и участие на работещите по 

въпросите на безопасността и здравето при работа; 

- гарантиране, че всички хора, включително мениджърите са обучени и могат да 

извършват работата си без риск за безопасността или здравето си или на останалите 

работещи. 

 Според Икономическия оператор, основни опасности и рискове, водещи до смъртни 

случаи и наранявания или увреждане на здравето на строителните площадки, като: 

 - падане от високо; 

 - автомобилна злополука; 

 - електрически удар; 

 - затрупване от земни маси при изкопни работи; 

 - удар от падащ предмет; 

 - вдишване на азбестови влакна; 

 - изкривяване на гърба от пренасяне на тежки предмети; 

 - контакт с опасни вещества; 

 - загуба на слух в следствие високи нива на шум. 

 Посочено е, че почивката на строителните работници е предимно пасивна (в седяща 

или друга свободна поза), като ще се прилага най-вече за лица, извършващи тежка 

физическа работа. Почивките не трябва да са по-кратки от 5 - 10 минути. Обикновено 
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регламентираните почивки не надвишават 15% от работното време, като около 1/3 от тях се 

планират в първата му половина, а 2/3 – във втората. При много тежък физически труд, с 

цел оптимално поддържане на физическите способности, времето за почивка може да заеме 

от 25 до 50% от работния ден. При работа с високо нервно-психическо натоварване/стрес 

(ръководители, оператори на оборудване и др.) по-ефективни ще са чести кратки вместо по-

продължителни, но редки почивки. Физиологичния режим на труд и почивка ще се 

определя от Координатора/длъжностно лице по безопасност и здраве 

 

 6. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството 

 

 Казано е, че целта на Дружеството при извършването на услугите е да предостави на 

Възложителя професионални строителни услуги, както и качествено и прецизно 

проектиране при необходимост от изготвяне на идейни разработки по искане на 

Възложителя. С оглед постигане на целите на проекта и притежавайки сертификати по ISO 

9001:2008, Икономическият оператор си е поставил цели за качество, както следва: 

 - изпълнение договорните си задължения; 

 - подобряване на отношенията и връзките с Възложителя, чрез постигане на 

удовлетвореност във Възложителя, по отношение на предлагания строителен продукт; 

 - прилагане и поддържане на системата за управление на качество, посочени в 

наръчника му по качеството; 

 - изучаване потребностите, изискванията и очакванията на Възложителя, като основа 

на работния процес; 

 - назначаване на персонал със съответна квалификация; 

 - инструктиране на всички членове на екипа за допринасяне за осъществяването, 

поддържането и подобряването на системата за качество; 

 - назначеният персонал е длъжен да достави качествено изпълнение на договорените 

дейности. 

 

 Организация па качеството 

 Сочи се, че Ръководителят на екипа е отговорен за постигането на целите за 

качество. По отношение на качеството, членовете на екипа ще го подкрепят ежедневно, до 

деня на завършване на обекта. Назначеният административен персонал ще подпомага 

ръководителя на екипа по време на изпълнението, ще поддържа документацията по 

качество и ще следи спазването и ефективността на системата по качество по време на 

цялата продължителност на проекта. Административният персонал, в своята област ще 

допринася за създаването на качествена документация. 

 Според Участника, общите изисквания за качество при изпълнение на договорените 

дейности са: 

 - всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в 

складовете на Изпълнителя ще бъде придружена задължително със сертификат за качество 

в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или предварително 

одобрени от Възложителя мостри. Доставените материали ще бъдат правилно и внимателно 

съхранявани на определените места до момента на влагането им в обекта; 

 - всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на 

работите, ще бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, 

детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където 

могат да се приложат такива; 

 - изпълнението ще е в съответствие с разписаните правила за технологичното 

изпълнение и последователност в СУК (Система за управление на качеството); 

 - гаранциите за изпълнение на извършените СМР, доставено и монтирано 

оборудване и проектантски услуги ще започват да текат от датата на приемане на обекта с 

протокол обр. 15; 
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 - предаването на изпълнени видове работи и вложени материали ще съответства на 

стандарт, съгласно изискванията на инвестиционния проект. В случаите на липсващо 

описание за работата и материалите ще съответстват на БДС или друг равностоен 

европейски стандарт, определен от Възложителя или Строителния надзор. 

 

 Механизми за контрол на качеството на доставяните материали 

 Декларирано е, че по време на изпълнението на обекта, Дружеството ще влага само 

материали и изделия с доказано качество, придружени от сертификат за качество или 

декларация за съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към 

строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.106 от 27.12.2006 

г).Всички доставки на суровини и материали, предназначени за влагане в строителството, 

ще са снабдени с надлежна документация за произход и качество, включително за 

изпитване за съответствие с приложимите изисквания. 

 

 Механизми за контрол на качеството на изпълнение на СМР 

 Заявено е, че вътрешният контрол за осигуряване на качеството на изпълнение на 

СМР, ще се осъществява на няколко нива: 

 - Изпълнителско ниво – чрез самоконтрол, стриктно изпълнение на инструкциите от 

Техническия ръководител; 

 - Техническо ръководство – спазване на нормативната уредба (Закони и Наредби), 

клаузи по Договори, технология на изпълнение, указания на оторизирани представители на 

Възложителя в съответствие с Договора за изпълнение; 

 - Представител на Изпълнителя– контрол върху изпълнението на Договорните 

условия, спазването на Законите и прилагане на стандартизираните процедури по ISO 

9001:2008. 

 - Представители на Възложителя - чрез проверки, независимо или съвместно с 

Изпълнителя, за точното изпълнение на задълженията по договор. 

Посочено е също така, че Дружеството, в случай, че бъде избрано за Изпълнител се 

задължава: 

 - след предаване на строителната площадка да състави и оформи своевременно 

всички необходими технически документи за установяване количествата и качеството на 

изпълнените СМР и на видовете работи, подлежащи на закриване; 

 - да изготви екзекутивна документация; 

 - да осигури лицензирани лаборатории за вземане на необходимите проби и направа 

на необходимите замервания на извършените работи; 

 - да представи сертификати за качество на материалите и/или декларации за 

съответствие за влагането им; 

 - да води заповедна книга на обекта и да предоставя същата при поискване от 

оторизираните органи; 

 - да осигури достъп на представители на Възложителя или на техни упълномощени 

лица за контрол по качеството на изпълнението на видовете СМР по всяко време. 

 С оглед, постигане на качество, при изпълнение на дейностите по договора и 

постигане на очакваните резултати, контролът на строителните дейности ще се 

осъществява, както следва: 

 - Техническият ръководител, който ще е на пряко подчинение на представляващия 

участника, ще изготвя и ще предлага организация на строителството за обекта, като има 

предвид изготвения предварителен план график и го оптимизира в рамките на 

съществуващите условия от обекта и проектните решения. Той ще осъществява общото 

управление на цялостната строителна дейност на обекта. Ще осъществява координация с 

представителите на Възложителя, Строителния надзор, Проектанта и на контролните 

органи. Ще отговаря за изпълнението на договора, за регулярното отчитане на изпълнените 
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СМР, за правилното изпълнение на строително-монтажните работи по съответните части. 

Пряко ще ръководи работническите звена, изпълняващи дейностите. Ще отговаря за 

срочното изпълнение на доставките на необходимите материали. Ще отговаря за 

изпълнението на договора, за отчитането на изпълнените СМР, за спазването сроковете по 

линейния график. Ще подписва всички отчетни документи за изпълнение на СМР и 

строителни книжа съгласно Договора. 

 - Отговорникът по контрол на качеството на обекта ще отговаря за качественото 

изпълнение и упражнява пряк контрол върху изпълняваните работи и влаганите материали. 

Ще извършва регламентирани седмични инспекции на обекта и приобектовите складове. 

 - Координаторът по безопасност и здраве ще съблюдава за спазването на 

изискванията по ЗБУТ. 

 Декларирано е, че в периода на изпълнение на строително-монтажните дейности 

Участникът ще спазва стриктно изисквания, свързани с: 

 - вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи; 

 - снимки; 

 - табели; 

 - съответствие на изискуеми стандарти; 

 - съставяне на актове и протоколи.  

 

 Дружеството подробно е описало мерките за постигане на качество, включващи и 

контрол при изпълнение на отделни дейности от предвидените екипи, а именно: 

 - контрол на изпълнение на земни работи; 

 - контрол на изпълнение на кофражни работи; 

 - контрол на изпълнение на армировка; 

 - контрол на изпълнение на бетонови работи; 

 - контрол на изпълнение на мазачески работи; 

 - контрол на изпълнение на довършителни работи; 

 - контрол върху изпълнението на дограма; 

 - контрол върху изпълнението на бояджийски работи; 

 - контрол на изпълнение на водопроводни, ОВиК и канализационни инсталации; 

 - контрол на изпълнение на Електро и слаботокови работи; 

 - контрол на изпълнение на стоманени конструкции. 

 

 III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

 

 Казано е, че основен аспект при изпълнението на строително-монтажните и 

строително-ремонтните работи ще е начина, който ще позволява да се осигури 

безпрепятствено изпълнение на строителните и инсталационните работи, както и устойчиво 

дългосрочно опазване на местната околна среда. Този ефект ще се гарантира от 

Дружеството чрез осигуряване на качествено и устойчиво изпълнение на услугите, 

благодарение на работата му в съответствие със сертифицираната му програма за 

осигуряване на качеството и опазване на околната среда. 

 Твърди се, че Дружеството е осигурило ресурси за разработването, внедряването, 

поддържането и подобряването на система за управление на околната среда. То си поставя 

следните цели за управление на околната среда при изпълнение на обекта: 

 - създаване и поддържане на система за идентифициране, оценяване и управление на 

значимите аспекти; 

 - намаляване на всички значими вредни въздействия върху околната среда, чрез 

управление и контрол на СМР, механизацията, автотранспорта; 



48 

 

 - спазване на приложимите нормативи и други изисквания, документирано свързани 

с идентифицираните аспекти на околната среда; 

 - ефективно използване на горивна енергия и интериорни ресурси; 

 - недопускане на замърсяване на околната среда, предизвикано от извънредни 

ситуации; 

 - гарантиране здравето, безопасността и опазването на околната среда на обекта. 

  

1. Предотвратяване замърсяване на околната среда – почва, атмосферен въздух и 

др. 

 Икономическият оператор подробно и изчерпателно е описал мерките за опазване на 

околната среда, свързани с отрицателни въздействия като: 

 - влошаване качеството на въздуха, поради неправилно поддържане на механизация 

и оборудване; 

 - запрашаване; 

 - влошаване качеството на въздуха, поради неспазване на нормативни или вътрешно 

фирмени изисквания; 

 - замърсяване на водите, поради неправилно съхранение на материали, депониране 

на отпадъци и отпадъчни води; 

 - замърсяване на водите, поради неправилно използване на механизация и 

оборудване; 

 - неправилно третиране на хумусния слой; 

 - замърсяване на почвите от неправилно използване на строителното оборудване; 

 - замърсяване на почвите от преминаващи транспортни средства; 

 - неправилно съхранение на отпадъците; 

 - шум и вибрации; 

 - нерегламентирано унищожаване на дървесна растителност; 

 - други мерки за опазване на околната среда. 

 Поет е ангажимент, че след завършване на строителните работи, обектът ще бъде 

почистен окончателно, ще бъдат отстранени цялата строителна механизация, всички 

временни работи и съоръжения, ще се почисти и възстанови заобикалящата околна среда от 

евентуални щети, произтичащи от строителната дейност. 

 

 2. Дейности за мониторинг на отрицателното въздействие на строителния процес 

върху околната среда 

 

 Посочено е, че мониторингът на проявленията на отрицателно влияние на 

строителния процес върху околната среда по време на изпълнението на строителните 

дейности е процес, който има няколко основни задачи: 

 - да потвърди случването на дадено събитие, в случая – отрицателното влияние на 

някои съпътстващи строителните работи фактори върху околната среда; 

 - да установи изпълнението на кои точно видове строителни дейности влияе 

отрицателно върху околната среда; 

 - да документира информация, която да се използва при изработването на мерки за 

намаляване затрудненията от изпълнението на строителните дейности при бъдещи обекти; 

 - да гарантира, че мерките за предотвратяване или справяне с отрицателното влияние 

на строителния процес върху околната среда по време на изпълнението на строителните 

дейности са правилно предвидени и се изпълняват. 

 Поет е ангажимент да се провежда непрекъснато мониторинг на проявленията на 

отрицателното влияние на строителния процес върху околната среда по време на 

изпълнението на строителните дейности. Заявено е, че техническият ръководител ще 



49 

 

докладва периодично (веднъж месечно) за случващите се (предварително предвидени или 

наблюдавани за пръв път) отрицателни въздействия върху почвите, въздуха, водите и т.н., 

както и предприетите действия за тяхното намаляване. При аварии, течове на вредни 

вещества или други екстремни събития, свързани с вредно въздействие на строителните 

дейности върху водите, почвите, въздуха и др., Техническият ръководител ще представя 

извънреден доклад на ръководството на Дружеството.  

 Мониторинг по време на строителството ще се извършва върху: 

 - атмосферния въздух; 

 - шум; 

 - замърсяване на почвите. 

 

 3. Дейности за контрол на изпълнение на мерките за предотвратяване замърсяване 

на околната среда – почва, атмосферен въздух и др. 

 

 Участникът е гарантирал, че организацията и контрола на опазването на околната 

среда в периода на изпълнение на СМР ще включва, без да се ограничава до следното: 

 - поставяне на знаци и табели за обозначаване на участъка, в който се изпълняват 

работите, с които се забранява достъпа на външни хора в този участък; 

 - поставяне на необходимите предупредителни и указателни знаци – за поддържане 

чистотата на обекта, за указване на място за съхраняване на отпадъци и др.; 

 - разполагане на химическите тоалетни и организиране на тяхното поддържане; 

 - разполагане на необходимите съдове (контейнери, кофи и пр.) за разделно 

събиране и временно съхраняване на генерираните отпадъци; 

 - осигуряване при необходимост на помещения/съдове за съхраняване на 

потенциално опасни материали/отпадъци; 

 - организиране и контрол на извършването на СМР само в границите на обекта, при 

опазване и недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в 

и около обекта на работите; 

 - организиране изпълнението на изкопните работи така, че да не се допуска 

замърсяване на изкопаните земни маси с отпадъци, опаковки и пр.; 

 - организиране и контрол на транспортирането на излишните земни маси. 

Излишните земни маси ще се извозват своевременно до депо за земни маси или за насипи, 

рекултивация на нарушени терени и др., съгласно направление, издадено от кмета на 

Общината, в което ще бъде посочен и маршрут за транспортиране; 

 - строг контрол на строителния процес относно прилагане на добра строителна 

практика и спазване на предвидените мерки за опазване на околната среда по време на 

строителството; 

 - контрол при спазване на проектните изисквания, свързани с опазване на околната 

среда (напр. спазване на изискванията при полагане на кабелите - за отстояние от дънера на 

дървесните и храстовидните насаждения - 2м /1м и др.); 

 - извършване на текущ контрол за поддържане в техническа изправност на 

автотранспорта и механизацията и недопускане на работа с повредени коли и машини (с 

наднормени емисии от изгорели газове, опасност от изтичане на масла, наднормен шум и 

пр.); 

 - контрол относно зареждането с гориво и смяната на отработените масла на 

техниката, което „трябва да“ става на обособени за тази цел места, извън обхвата на 

строителната площадка; 

 - обособяване (при необходимост) на места за временно съхраняване на насипни 

материали и строителни отпадъци; 

 - организиране складирането на материали и поддържане чистотата на обекта. 

Организиране и контролиране изпълнението на мерки (временни огради, оросяване, 
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покриване и пр.) за ограничаване разпиляването на складираните на открито материали, 

земни маси, строителни отпадъци и недопускане замърсяването на атмосферния въздух, 

повърхностните и подземни води, и прилежащите терени. Своевременно и надлежно 

почистване на площадките, на които са съхранявани материали или отпадъци, след тяхното 

използване или отстраняване; 

 - организация и контрол на събирането, временното съхраняване и отстраняването 

на отпадъците, генерирани на обекта; 

 - организиране предаването на генерираните отпадъци по реда на чл. 5 от ЗУО – въз 

основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО за отпадъци със 

съответния код, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците; 

 - организиране на своевременното извозване на излишните земни маси и отпадъци 

до съответните депа, съгласно направлението от Общината; 

 - организиране почистването на обекта в края на работния ден от евентуално 

разпилени материали, отпадъци, земни маси или друг вид замърсител, с които волно или 

неволно е замърсена територията на обекта; 

 - оросяване, при необходимост, на площадката или отделни участъци, източници на 

прахови емисии; 

 - осигуряване покриването на транспортните средства, превозващи материали, 

отпадъци и земни маси; 

 - почистване, при необходимост, на гумите на излизащите извън обекта транспортни 

и строителни машини; 

 - контрол относно спазване условията за съхраняване на изолационни и други 

материали – в съответствие с указанията на производителя и по начин, който не допуска 

замърсяване на околната среда; 

 - контрол на количеството на използваните природни ресурси; 

 - в случай на необходимост от работа с химикали или опасни химични вещества ще 

организира и контролира: обучението на персонала за работа с тях, предприемането на 

предпазни мерки за намаляване на риска, спазването на изискванията за съхраняването и 

работата с химикали и опасни химични вещества, съгласно инструкциите на производителя, 

спазване изискванията на Закона за защита от вредното въздействие нахимичните вещества 

и препарати; 

 - контрол относно използването на материали или технологии, увреждащи околната 

среда, което ще бъде избягвано във всички случаи, когато това е възможно; 

 - организиране отстраняването на всички материали, машини, оборудване, отпадъци, 

санитарно оборудване и почистване на площадката след приключване на строителството. 

 Казано е, че за успешното наблюдение влиянието на идентифицираните отрицателни 

влияния „в Дружеството“, ще са необходими следните действия: 

 - комуникация и обмен на информация между всички нива в Дружеството относно 

идентифицираните отрицателни влияния; 

 - постоянно наблюдение на строителния процес, идентифициране на отрицателни 

въздействия на същия върху въздуха, водите, почвата, своевременно докладване за тях и 

регистрирането им; 

 - приемане отговорността по наблюдението и информирането относно състоянието 

на отрицателни влияния на СМР върху аспектите на ежедневието като задължение за 

Техническия ръководител; 

 - предприемане на превантивни и последващи действия за 

предотвратяване/преодоляване на регистрирани или непредвидено случаи на замърсяване 

на околната среда. 

Обяснено е, че за подобряване на системата за управление на околната среда в 

периода до започване на СМР на обекта, Участникът поема ангажимент, че ще бъдат 

предприети следните мерки и дейности: 
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 - запознаване на изпълнителския персонал с политиката на Дружеството относно 

Управлението на околната среда и дейностите по управление на отпадъците и инструктаж 

относно техните задължения и отговорности, съобразно конкретните видове и обеми 

строително-монтажни работи; 

 - подготовка на съгласувателни и разрешителни документи, необходими за 

започване на строителните дейности; 

 - подаване на писмена заявка до кмета на Общината за получаване на направление с 

определен маршрут за транспортиране на строителните отпадъци и излишни земни маси и 

изисквания за транспортните средства; 

 - запознаване на изпълнителския персонал с маршрута, по който ще се движи 

транспортната техника при извозване на строителни отпадъци и излишни земни маси; 

 - определяне на подходящи места за разполагане на химически тоалетни, контейнери 

за строителни и битови отпадъци, площадки за временно съхраняване на излишни земни 

маси, материали, опаковки и др.; 

 - проучване на необходимостта от сключване/актуализиране на договори с фирми, 

които притежават разрешение/лиценз по чл. 12 от ЗУО, за предаване на отпадъците, 

генерирани при строителството на обекта; 

 - актуализация (при необходимост) на договора за текущ контрол и поддържане в 

техническа изправност на автотранспорта и механизацията. 

 Твърди се, че за подобряване на системата за управление на околната среда, на 

обекта ще бъде създадена организация за опазването на околната среда в периода на 

изпълнение на СМР, която ще включва, без да се ограничава до конкретни, изброени 

дейности, които по същество преповтарят дословно Организацията и контрола на 

опазването на околната среда, посочена по-горе. 

 В табличен вид Дружеството е представило аспектите на управление на дейността на 

Дружеството с оглед на мерките за опазване на околната среда при изпълнение на 

строителните дейности. 

 В табличен вид е представен и примерен План за опазване на околната среда. 

Прави впечатление, че съдържателната част в отделните полета (на всички 

редове и колони) в представените от Икономическия оператор таблици е непълна, по 

причина на това, че поради некоректно и недобро форматиране на текста, част от него 

не се вижда, което съответно предпоставя и невъзможност за Комисията за пълноценно 

запознаване с разписаната в таблиците информация. 

 

4. Инструктаж за аспектите и мерките за опазване на околната среда, провеждан 

на строителния обект 

 

 Заявено е, че освен това, при започване на изпълнението на всеки отделен обект, 

Техническият ръководител ще провежда инструктаж на всички експерти, специалисти, 

бригадири и работници по отношение на аспектите на опазване на околната среда, 

съобразно разработения и одобрен План за дейностите по ОС. През такъв инструктаж 

ще преминава всеки работник или служител, който постъпва на работа на обекта по 

време на изпълнението му. Всеки инструктиран работник/служител ще се подписва, че е 

запознат с Плана за дейностите по ОС.  

 

 5. Мониторинг и контрол на изпълнение на дейностите по повишаване на 

компетентността и екологичната култура на персонала на Дружеството 

 

 Казано е, че дейностите по мониторинга ще включват, но няма да се изчерпват с: 

 - периодични инспекции на обекта, изпълнявани от Дружеството и проверка на 

спазването на мерките за опазване на околната среда съгласно одобрения План за 

дейностите по околната среда; 
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 - периодични (веднъж месечно) текущи доклади от Мениджъра по управление на 

околната среда до Управителя на Дружеството относно екологичното състояние на 

обектите според аспектите в Плана за дейностите по околната среда. Тези доклади се 

разглеждат на заседание на Управителния съвет на дружеството. Управителният 

съвет възлага изпълнението на спешни мерки за разрешаване на всички проблеми в 

доклада. Управителният съвет определя отговорници и срок за решаване на проблемите; 

 - междинни доклади от Техническите ръководители или Мениджъра по управление 

на околната среда до Управителя на Дружеството при възникване на извънредна ситуация 

на обекта (авария, разлив, замърсяване на почва, вода и въздух и т.н.). 

 Контролът по изпълнение на дейностите по използване на влаганите материали и 

оценката на тяхното въздействие върху околната среда ще се извършва чрез: 

 - лабораторни тестове на образци от материалите, извършвани от доставчика и 

отразени в сертификат, издаден от него; 

 - лабораторни тестове при поискване от Строителния надзор или Възложителя, 

които ще бъдат извършени от сертифицирана независима лаборатория, предложена от 

Изпълнителя и одобрена от Възложителя. 

 Контролът по изпълнението на предложените мерки за третиране на отпадъците на 

обекта ще се осъществява от Техническия ръководител, Мениджъра по околната среда и 

Управителя на Дружеството. На ръководния екип на обекта е възложено да следи, за това 

заинтересованите лица да са запознати с всички актуализации на законови и нормативни 

документи, което е изискване на стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 

14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. 

 Участникът е представил и допълнителни мерки за опазване на околната среда, 

свързани с използването на екологично безопасни материали. 

 Посочено е, че предвид спецификата на обекта, при изпълнение на СМР на обекта е 

възможно да бъдат създадени предпоставки за неблагоприятно въздействие върху следните 

компоненти на околната среда: атмосферен въздух, води, почва, ландшафт. Факторите, 

които подлежат на управление и контрол при извършване на СМР на този обект ще са: 

отпадъци, шум и вибрации. 

 В продължение, Икономическият оператор е изброил нормативната уредба, която ще 

спазва, с цел опазване на околната среда. 

 Заявено е, че в Дружеството има внедрена Система за управление на околната среда 

и има издаден сертификат по ISO 14001:2004. Определен е Упълномощен представител на 

ръководството по отношение на Системата за управление на околната среда – Мениджър по 

управление на околната среда. 

 Посочено е, че Мениджърът по управление на околната среда е подчинен директно 

на Управителя на Дружеството. Основните функции на Мениджъра по управление на 

околната среда са: 

 - ръководи разработването, документирането, внедряването и поддържането на 

системата за управление на околната среда; 

 - участва в разработването на политиката и целите по управление на околната среда; 

 - организира определянето, внедряването и поддържането на процесите в системата 

за управление на околната среда; 

 - осигурява съответствие на системата за управление на околната среда с 

изискванията на ISO 14001:2004; 

 - организира провеждането на вътрешни одити; 

 - извършва контрол върху ефективността на системата за управление на околната 

среда и осигурява нейното поддържане; 

 - организира провеждането на прегледи от ръководството; 

 - подготвя новите издания на документите; 

 - провежда обучение за прилагането на създадените документи; 
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 - контролира управлението на записите; 

 - анализира функционирането и ефективността на системата за управление на 

околната среда; 

 - утвърждава екипа на вътрешните одитори; 

 - осъществява контрол по спазване на процедурата за вътрешни одити. Анализира 

резултатите от проведените одити; 

 - осъществява контрол по спазване на процедурата за коригиращи действия; 

 - анализира функционирането и ефективността на системата за управление на 

околната среда и предлага прилагането на превантивни действия; 

 - анализира резултатите от проведените одити и предлага превантивни действия; 

 - осъществява контрол по спазване на процедурата за превантивни действия; 

 - изпълнява други задачи, произтичащи от нормативните и други изисквания по 

управление на околната среда. 

 Посочени са и отговорности на ръководителите на структурни звена, а именно: 

 - отговарят за управлението на системата за управление на околната среда в тяхната 

област на действие; 

 - разясняват важността на изпълнение на изискванията по управление на околната 

среда; 

 - следят за изпълнение на коригиращите и превантивните действия; 

 - правят предложения за подобряване на системата за управление на околнатасреда. 

Посочено е, че отговорност на сътрудниците е изпълнението на изискванията на 

системата за управление на околната среда и указанията на коригиращите и превантивните 

действия. 

 

 IV. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

 

 Участникът е представил в табличен вид спецификация на основните строителни 

материали, с посочване на продукт/материали по количествена сметка, търговско 

наименование, производител/доставчик, предложение на участника с описание на 

спецификацията, приложени сертификати и/или декларации за съответствие и 

характеристики на материалите. 

 Дружеството също така е представило в табличен вид и необходимите ресурси за 

изпълнение на всяка дейност, които по същество представляват пренасяне в текста на 

предложението на част от съдържанието на приложения Линеен график. 

 Заявено е, че евентуално забавяне на навременното приключване на процедурата за 

избор на изпълнител и сключването на договор за строителство биха могли да отложат във 

времето стартирането на дейностите и да свият графика за изпълнение. В такъв случай 

Дружеството поема ангажимент, че ще актуализира методологията, технологията и графика 

за изпълнение на СМР и ще извърши мобилизация на допълнителен брой работници, за да 

извърши успешно изпълнение на задачата при съкратени срокове. При необходимост ще се 

премине на двусменен режим на работа. Също така ще се използват всички законови 

възможности за полагане на извънреден труд. 

 При изоставане на сроковете на изпълнение – ще се актуализират методологията, 

технологията и графика за изпълнение на СМР и ще се извърши мобилизация на 

допълнителен брой работници, за да извърши успешно изпълнение на задачата при 

съкратени срокове. При необходимост ще се премине на двусменен режим на работа. Също 

така ще се използват всички законови възможности за полагане на извънреден труд. 

 Казано е, че представеният от Дружеството линеен график е напълно съобразен с 

наличната механизация и други ресурси на Обединението, както и със спецификата и 

особеностите на проекта. Сочи се, че направеният предварителен разчет осигурява 

нормалното покриване на заложените количествени и качествени показатели за измерване 
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на напредъка на работите и в него са заложени допустимите коефициенти за недотоварване 

(!?!) на ресурсите по различни причини, независещи от Дружеството. Спецификата на 

отделните видове строително монтажни работи определя тяхната зависимост от 

климатичните условия. 

 Акцентирано е, че при възникване на проблем с доставчиците на материал и за да се 

застрахова от недостиг на материали или възникнали проблеми с доставчиците или 

доставка на некачествени материали, Дружеството е направило предварително договаряне 

със свои постоянни доставчици за осигуряване на необходимите материали. 

 При възникване на подпочвени води, скални почви и други обстоятелства при 

извършване на изкопните работи, веднага ще бъде уведомен проектанта на обекта. 

Проектанта, заедно с Техническия ръководител по част „Геодезия“, лицето упражняващо 

строителен надзор и представител на Възложителя, ще търсят решение по възникналия 

проблем. 

 До вземането на решение, Икономическият оператор ще работи по другите видове 

дейности, за да се избегне забавянето на строителните работи. След вземане на решение, 

ако то не касае промени в техническия проект, веднага ще започне работа по предложеното 

решение. 

 При положение, че се налага промяна на техническия проект, ще се изготвя 

екзекутивна документация, която ще се подписва от всички страни, участващи в 

строителството съгласно чл. 160 от ЗУТ и ще се изпраща на Възложителя за одобрение. 

 Твърди се, че при забавяне изпълнението на договора, поради неблагоприятни 

климатични условия, може да бъде преодоляно с работа в почивните дни (при спазване 

условията на Кодекса на труда) с увеличаване броя на работниците и механизация за 

оставащия срок на изпълнение на договора. При установяване на непреодоляване на 

закъснението и чрез увеличения брой работници и механизация, Дружеството ще наеме 

спешно допълнително работници и техника за работа в почивните дни (при спазване 

условията на Кодекса на труда). 

 Поет е ангажимент, че при установяване на непреодоляване на закъснението и чрез 

увеличения брой работници и механизация, Икономическият оператор ще наеме спешно 

допълнително специалисти, работници и техника докато забавянето бъде преодоляно. 

 В случай на възникване на обстоятелства, водещи до съкратени срокове на 

изпълнение на строителството, Ръководния екип (Ръководител обект, Технически 

ръководител, Експерти по част „Електро“, „ВиК“ и „ОВиК“) ще изпълняват следните 

задачи: 

 Ръководителят на екипа: 

 - ще проведе оперативка, на която ще изложи обстоятелствата, причина за 

ускореното изпълнение на СМР и ще разпредели задачите на останалите членове на 

Ръководния екип; 

 - ще установи контакт с Ръководството на Дружеството, и ще поиска съдействие за 

привличане на допълнителна работна ръка от други обекти, изпълнявани от Дружеството; 

 - ще установи контакт с Възложителя и ще го информира за възникналите 

обстоятелства; 

 - ще въведе двусменен режим на работа на обекта, както за работниците, така и за 

ръководния екип; 

 - ще разпредели дежурствата на Техническия ръководител и експертите по „ВиК“, 

„Електро“ и „ОВиК“, като ще определи кой кого ще замества; 

 - ще проведе инструктаж на експертите по „ВиК“, „Електро“ и „ОВиК“ относно 

задълженията им, когато изпълняват функциите на Технически ръководител, когато 

последният не е на смяна; 

 - ще проверява и ще одобрява графика на двусменна работа на Ръководния екип и на 

работните звена и го представя за одобрение на Ръководството на Дружеството, на 

Строителния надзор и на Възложителя; 
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- ще преглежда, ще коригира и ще одобрява новия график на изпълнение на обекта, 

след което го предлага за одобрение на Ръководството на Дружеството и на Възложителя. 

 

 Технически ръководител: 

 - ще проведе организационна оперативка и ще разпредели работниците по звена с 

цел ускорено изпълнение на СМР; 

 - ще въведе двусменен режим на работа, като ще разпредели работниците в първа и 

втора смяна; 

 - ако се окаже, че съществува недостиг на работна ръка за попълване на смените, ще 

информира Ръководителя на екипа и ще поиска съдействие за привличане на работна ръка 

от други обекти, изпълнявани от Дружеството; 

 - при нужда ще въведе работа в почивни и празнични дни, като за всеки такъв ден 

ще издава Заповед, в която ще определя лицата, които ще работят извънреден труд на всяка 

дата, възнаграждението, което ще получат, в съответствие с Кодекса на труда; 

 - ще изготвя график на двусменна работа на Ръководния екип и на работните звена и 

го предоставя за одобрение на Ръководителя на екипа; 

 - ще изготвя нов график на изпълнение на обекта, съобразно съкратения срок и ще го 

предлага за одобрение на Ръководителя на екипа. 

 

 Експертите по „ВиК“, „Електро“ и „ОВиК“ – при въвеждане на двусменен 

режим на работа ще изпълняват функциите наТехническия ръководител, когато той не е на 

смяна, по график, изготвен от Техническия ръководител и одобрен от Ръководителя на 

екипа. Експертите ще изпълняват функциите на Техническия ръководител, наред със 

своите, съгласно длъжностната им характеристика. 

 

 Работни звена: 

 - Бригадирите ще преразпределят графика на работа на работниците според 

нововъведения двусменен режим на работа, като разделят звената на първа и втора смяна; 

 - Бригадирите ще определят необходимостта от допълнителна работна ръка, която да 

бъде привлечена от други обекти и информират за нея Техническия ръководител; 

 - Бригадирите ще определят свои заместници от по-опитните работници, които да 

изпълняват функциите им, когато те не са на смяна. 

 

 V. ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ЗАТРУДНЕНИЯ 

В ПЛАНИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МЕРКИ 

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ТЯХ 

 

 Участникът е разгледал обстоятелства, които, според него могат да предизвикат 

затруднения в планираната организация, като са посочени възможните причини, мерки за 

недопускане/предотвратяване настъпването им, както и мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване им. Описаните обстоятелствата са: 

 - закъснение началото на започване на работите; 

 - изоставане от линейния график при изпълнение на предвидените СМР; 

 - закъснение за окончателното приключване и предаване на обекта; 

 - липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес; 

 - липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 

страни в рамките на проекта; 

 - промени в законодателството на Р. България или ЕС; 

 - неизпълнение на договорни задължения, в което число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя; 
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 - трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или 

други форми на негативна реакция от страна на местното население; 

 - други мерки и методи за намаляване и преодоляване на възможните рискове. 

 

 Като Приложение №2 към разглежданото Предложение за изпълнение на 

поръчката е представен изискуемия Подробен линеен календарен график по етапи на 

изпълнение на поръчката.  

 

************************************************************************ 

 

След всестранно и пълно обсъждане на Предложението за изпълнение на 

поръчката, съдържащо се в офертата на „НИКМАР КЪНСТРАКШЪН“ ЕООД и 

направения преглед и анализ на съдържанието му, Комисията единодушно дава своята 

оценка по показател П1 - „Технологична последователност и организация за изпълнение 

на поръчката“, както следва: 

 

 

Показател за оценка  

на техническото 

предложение  

 

Макс. 

брой 

точки 

 

Брой 

точки, 

дадени 

от 

Комиси

ята 

Мотиви на Комисията 

 

П1  Технологична 

последователност и 

организация за 

изпълнение на 

поръчката 

3 1 

Направеното от Участника 

описание на предлаганите от него 

технологична последователност и 

организация за изпълнение на 

дейностите от обхвата на  възлагане 

с настоящата обществена поръчка 

като основни елементи на разписания 

негов Организационен план – част от 

представената Строителна програма 

за организация и изпълнение на 

договора следва конкретна логична 

последователност,  съответстваща 

на разписаните от Възложителя 

изисквания за съдържание на тази 

част от Техническото предложение.  

Видно е, че при структуриране на 

изложението са следвани както 

изискванията за последователност на 

съдържанието, разписани от 

Възложителя в Раздел IV, т. 2.3.2.1. 

от Указанията за участие в 

процедурата, така и отделните 

стъпки от скалата за оценка в 

утвърдената за целите на 

възлагането Методика за оценка на 

офертите.  

Направено е ясно отграничение на 

дейностите, но прави впечатление, че 

при пространното им и в голяма 

степен с ненужни и неотносими към 

настоящето възлагане подробности е 
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предпочетен и толериран 

„лекционния“ изказ, с видими преки 

повторения на общовалидни 

текстове, касаещи технологията на 

изпълнение на отделните видове 

работи, като е пропуснат съществен 

(за оценката на качеството на 

обсъжданото Предложение) момент, 

а именно: ясно отграничение на 

отделните видове дейности, 

съобразно комплексния характер на 

възлаганите интервенции. Липсва 

ясна относимост по отношение на 

това дали подробно описаните от 

Дружеството технологии се 

отнасят към конструктивното 

укрепване и ремонтно-

възстановителните дейности на 

съществуващата сграда или касаят 

новата надстройка или 

пристрояваните нови блокове на 

детското заведение.  

Липсва също така и ясно 

разписана визия и разбиране от 

страна на Участника по отношение 

конкретното предназначение на 

новоизгражданите блокове (за 

спални-занимални и кухня),  респ. на 

подлежащата на изпълнение 

надстройка (за физкултурен салон). 

Едновременно с посоченото, 

Комисията счита, че прегледната 

обоснованост на Предложението в 

отделни части от текстовото му 

съдържание, не е достатъчна да 

компенсира съдържанието на 

множество части от Строителната 

програма, характеризиращи се или с 

безспорно рефериране към 

общоустановени и задължителни 

правила и норми, или с вътрешна 

неяснота в самото текстово 

изложение, или с „объркване“ на 

предлагана технология, или с 

„пропускане“ на такава, както и с 

„привнасяне“ на обекти и субекти, 

нямащи връзка и отношение към 

възлаганата понастоящем 

обществена поръчка. 

Независимо от предходно 

изведеното заключение на 

Комисията, следва все пак да се 

подчертае, че описаните в 

представената от Участника 

Строителна програма отделни видове 
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СМР са представени по разбираем 

начин, следващ технологичните 

изисквания и предвидени по начин, 

който формира мнение, че ако бъдат 

точно и стриктно спазвани при 

реалното изпълнение („на терен“) и 

то в тази им част, която 

действително е приложима към 

настоящия обект на възлагане (след 

„пресяване“ на повече от 70%-ния 

излишък от ненужно пространното 

описание), гарантирано ще се 

постигне целяното качествено 

изпълнение на дейностите, предмет 

на възлагането, поради която 

единствена причина, настоящият 

помощен орган счита, че 

предложението следва да бъде 

оценено, а не, предложено за 

отстраняване. 

Въпреки изтъкнатото по-горе 

слабо предимство на разглежданото 

Предложение пред тези на 

отстранените от процедурата 

Участници, изразяващо се в това, че 

предложената технологична и 

организационна последователност на 

изпълнение на всяка една от 

предвидените за изпълнение 

строителни дейности е все пак 

обхваната и описана, следва да се 

подчертае, че самото описание на 

всяка конкретно предложена 

технология (както Комисията вече 

акцентира по-горе) е изключително 

теоретично представено, в 

„учебникарски“ стил, с множество 

директни повторения на 

общовалидни текстове за изпълнение 

на конкретната дейност, без ясната 

им приложимост към отделните, 

специфични и със свои характерни 

особености строителни дейности от 

предмета на възлагане, към които е 

направена референция (посредством 

преписване в обем от 25 страници на 

Техническата спецификация и КС от 

документацията), в уводната част 

от Предложението. 

На следващо място - видното 

повсеместно използване в 

изложението, характерно за 

цялостното съдържание на 

предложението, на изрази като: 

- „… трябва да се прегледат за 
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повреди…“; 

- „трябва да“ бъде подсигурен …“; 

- „….. трябва да“ бъдат с 

минимални размери“; 

- „трябва да“ се извърши …“ 

- „ …. трябва да“ се коригират…“; 

- „… трябва да“ бъде грундирана“; 

- „… се препоръчва“ да се 

изстърже„; 

- „…. трябва да“ бъдат здраво 

захванати за ….“ 

- „ …. трябва да“ е гладка“, 

- „ … трябва да се грундира 

задължително …“,  

както и на препоръки като: 

„охлаждането трябва да се извърши 

естествено, избягвайте методите за 

рязко охлаждане (с вода или въздух)“ и 

др. подобни,  

показва по мнение на Комисията 

липсата на ясно заявена от страна на 

Дружеството готовност за поемане 

на ангажимент към конкретното 

изпълнение на обекта на поръчката и 

същевременно изразява своеобразен 

негов опит за демонстрация на 

познания на теорията за изпълнение 

на визираните видове СМР и напълно 

ненужен „обем“ на Предложението, 

което в случая не би могло да 

послужи като предпоставка за 

оценяване на предложението по-

високо в скалата за оценка.  

Нещо повече, подобен начин на 

структуриране на Предложението 

води до обективна невъзможност за 

настоящия помощен орган да приеме, 

че изложените от Участника 

аргументи за приетата от него 

технологична последователност на 

изпълнение доказва нейната 

приложимост по отношение на 

конкретния строеж – предмет на 

настоящата обществена поръчка, 

предвид неговите именно 

характеристики, местоположение и 

специфики, а по-скоро навежда на 

мисълта, че са предложени мерки от 

общ характер, приложими към всяка 

една поръчка за СМР без значение на 

нейния обхват и характерни 

особености. 
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Избраният от Икономическия 

оператор начин на теоретично 

представяне и пренасяне в 

съдържанието на Строителната си 

програма на инструкции за 

изпълнение на отделни видове СМР, 

представени като по учебник, 

наръчник или каталог, Комисията 

намира за недостатъчен да осигури 

дори и относителна представа за 

протичането на конкретно предлаган 

от Дружеството технологичен 

подход за реализация на строителния 

процес именно на обекта на 

настоящата обществена поръчка, от 

деня на откриване на строителната 

площадка и съставяне на акт обр. 

2/2а, съответно заверка на 

заповедната книга на строежа по чл. 

158, ал. 2 от ЗУТ до деня на 

съставянето на Констативен акт 

обр. 15. 

От друга страна, признавайки 

свободата на всеки Участник сам да 

определя начина на излагане на 

визията си за изпълнение, 

настоящият помощен орган счита, 

че разписването на общи постановки, 

гонейки „обем“ на Строителната 

програма, не е начина да се отговори 

на очакванията на Възложителя за 

ясно представена му 

последователност и технология на 

изпълнение, с точно определен 

човешки и технически ресурс, 

предопределящи и за качеството на 

изпълнението, поради която и именно 

причина както в Указанията за 

участие, така и в Методиката за 

оценка са разписани ясни изисквания 

и правила, които трябва да се 

следват при структурирането на 

предложенията за изпълнение на 

поръчката, което пък е и 

предпоставка за съпоставимостта на 

отделните, конкурентни 

предложения. 

Пряка последица от така 

възприетия от Дружеството начин 

на пространно и приоритетно 

теоретично разписване на 

Строителната си програма е и 

наслагването на текстове, които 

отново демонстрират реално 

слабата му запознатост със 
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специфичните експлоатационни 

условия на отделните, подлежащи на 

изпълнение именно на настоящия 

обект строителни интервенции, 

както и с обстоятелството, че те 

подлежат на извършване на 

строителна площадка, ситуирана в 

населено място, част от 

образователната инфраструктура и 

следва да бъдат осъществявани по 

начин, създаващ минимални 

неудобства и дискомфорт на децата 

и работещите, както и без да се 

затруднява, препятства или прекъсва 

обичайния учебно-възпитателен 

процес в детското заведение. 

Конкретни примери за 

„привнесени“ в многопластовостта 

на изложението термини, видно 

неотносими към възлаганото 

строителство са предложения за: 

- искане за информация за 

евентуално наличие на подземни 

проводи в „района на двора на 

училището“, при все, че настоящия 

обект на строителство е детска 

градина; 

- обещание „изкачването на 

армировъчните заготовки по 

етажите да се  извършва само от 

арматуристите…“, както и „след 

приключване на изграждането на 

ограждащите стени на първия етаж 

ще се монтира дограмата на него, 

като паралелно ще продължава да се 

изпълняват стените по следващите 

етажи и след пълното приключване 

на всеки етаж …..“, без да е обърнато 

внимание за липсата на етажи в 

обекта (надстрояването е над първи 

етаж); 

- давана гаранция, че „при големи 

обекти нанасянето на пастата ще се 

извършва и с машини за разпръскване 

на гъсти разтвори“ – видимо 

наблягане на описание на технология, 

без съобразяване с факта, че 

настоящия обект е един и не е 

„голям“; 

- представяне на „график за 

наситеност на работна ръка“, 

какъвто не само, че не е изискуем в 

поръчката, но реално и не е 

представен от Участника; 
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- офериране изпълнение на 

ненужни за обекта конструкции, 

видими в предложението, 

„елементите на стоманената 

конструкция на покрива (каквато не 

се предвижда в настоящата 

обществена поръчка) да бъдат 

изработени, минизирани и боядисани 

в заводски условия и ще бъдат 

доставени на обекта, готови за 

монтаж“; 

- обещание „питейно-битовият 

водопровод да бъде изпитан на якост 

и водонепропускливост в 

съответствие с изискванията на 

проекта и техническата 

спецификация на тръбите“, въпреки, 

че в КС и приложените като част от 

документацията проектна 

разработка и обяснителни записки 

никъде не се споменава за изграждане 

на питейно-битов водопровод. 

Представените от Дружеството 

в излишък подробности в 

разписаните от него  описания за 

изпълнение на подлежащите на 

осъществяване дейности, е довело и 

до следните не особено разбираеми от 

гледна точка тяхната адекватност 

текстове, цитирани дословно: 

- „Строителният надзор е 

упълномощен по време на 

строително-монтажните работи да 

инспектира периодично, изследва и 

проверява доставките на избраните 

от Изпълнителя материали, изделия 

и поведението на съоръженията 

като цяло“; 

- „Главната особеност и 

съществуващите опасности при тези 

етапи произлиза от съвместяването 

(застъпването) по отделни графици 

за специалностите от използването 

на скелетата по фасадите и 

подемника“. 

В пълен противовес на частично 

цитираната по-горе, завидна 

подробност в описанието на 

неприложими дейности и 

нерелевантни за настоящата 

поръчка обекти, Участникът не е 

представил каквото и да е 

предложение за начина на достъп на 

персонала, работещ в 
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съществуващата нова сграда на 

детската градина, както и на децата, 

посещаващи детското заведение и 

техните родители, като не е 

съобразено поставеното от 

Възложителя условие, че по време на 

изпълнение на строително-

монтажните работи, не се 

предвижда преустановяване на 

учебно-възпитателния и работния 

процес, осъществяван в 

съществуващата сграда на детското 

заведение, или пренастаняването в 

друга сграда, или едновременно и 

цялостно освобождаване на всички 

помещения от ползвателите, както и 

че строително-монтажните работи 

следва да се извършат без да се 

затруднява, препятства или прекъсва 

обичайния учебно-възпитателен 

процес, осъществяван в 

съществуващата нова сграда на 

детското заведение. 

Видно от частта на 

предложението, касаеща временната 

организация на строителството, 

Икономическият оператор е 

предложил следното: „На 

съгласувана с Възложителя площадка 

ще се оборудва временната техническа 

база с гараж за строителна 

механизация, автомобили и оборудване. 

Площадката ще бъде с размери, 

достатъчни да побере предвидената за 

обекта мобилна техника 

(автосамосвали, комбинирани багери и 

друга строителна техника), която в 

края на работния ден ще се прибира в 

гаража. Площадката ще се огради с 

плътна метална ограда с h=2м.“. 

Трудно обяснимо за Комисията е как в 

двора на детската градина (който 

освен всичко останало, също е обект 

на строителни дейности), ще е 

възможно едновременно обособяване 

на гараж за нощен престой на 

предлаганите автосамосвали, 

комбинирани багери и друга 

строителна техника и свободна площ 

за разполагането им през деня. Не по-

малко недоумение буди и 

предложението за ограждане на 

площадката с плътна метална ограда 

с h=2м., предвид посоченото и по-горе, 

видно несъобразено от Участника 
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условие за непрекъсваемост на 

обичайния учебно-възпитателен 

процес, осъществяван в 

съществуващата нова сграда на 

детското заведение. Неясен е и 

отговора на въпроса по какъв начин 

деца, родители и работещи в 

детското заведение ще успяват да 

стигнат до незасегнатата от 

строителната дейност сграда на 

съществуващата нова  сграда на 

детската градина, ситуирана в същия 

имот. 

Друг констатиран пропуск в 

предложението, вероятно 

предпоставен от стремежа за общо 

описание на отделни строителни 

технологии, без референция към 

настоящия обект, е виден и в частта 

от записката, касаеща бетоновите 

работи. Конкретно записано е 

следното: „Бетонирането на обекта 

ще се извършва с бетон, изготвен в 

бетонов център и довозен до обекта с 

автобетоновоз. Полагането на бетона 

в конструкцията „може да се 

извърши“ по два начина – ръчно и с 

бетон-помпа. Кой от двата възможни 

начина за полагане на бетон, 

посочени от него на стр. 70 от 

Строителната програма, 

действително възнамерява и ще 

използва при изпълнение на 

настоящата поръчка, Участникът 

обаче не е конкретизирал. 

Аналогичен е и подхода при 

описанието на асансьорното 

съоръжение, по отношение на което е 

казано, че ще е обект на 

следгаранционно обслужване, 

„съгласно срокове и условия, указани в 

Техническото предложение“, каквито 

реално не са предложени. 

В контекста на гореизложеното 

са и следните „пропуски“, установени 

от Комисията в обсъжданото 

предложение: 

- представяйки данни за линейния 

си график, Участникът е акцентирал, 

че същият е „описан в календарни 

седмици, като се приема, че един 

месец е равен на тридесет календарни 

дни или 4,28 календарни седмици“. 

Въпреки това, в таблицата, следваща 
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цитирания текст и представена 

като част от съдържанието на 

Строителната програма (започваща 

от 48 страница), са отразени месеци 

с по 28, 30 и 31 дни, което сочи на 

недоусмисляне от страна на 

Участника на правените от него 

записи в текстовата част и 

нанесените в таблицата данни; 

- в Строителната програма е 

посочено, че „задължително условие 

при мазилките е основата да бъде 

достатъчна здрава на 

товароносимост. Запълват се всички 

пукнатини. Проверява се равността 

на основата преди нанасянето на 

крайното покритие. Изчаква се 

минимум 7 дни за изсъхване на 

шпаклованите участъци, преди да се 

положи минералната мазилка“, 

която конкретно описана от него 

технология, Участникът не е 

съобразил при изготвяне на Линейния 

си график, съобразно който 

шпакловката е предвидена до 

07.05.2019 г., а минерална мазилка - 

от следващия ден - 08.05.2019 г.; 

- посочено е, че е „препоръчително 

паркета да бъде оставен в 

помещението 24-48 часа, като през 

този период паркетът се 

климатизира към температурата и 

влажността в стаята и така се 

избягват евентуални неприятности 

от свиването или раздуването на 

ламелите във вече монтираната 

настилка“, която давана от него 

препоръка, самият Участник не е 

спазил, предвид че в Линейния си 

график е предложил полагане на 

паркета на следващият ден след 

полагане на саморазливната замазка, 

когато същата все още не е напълно 

изсъхнала (полагането на замазката е 

на 19.08.2019 г., а полагането на 

паркета – на 20.08.2019 г.); 

- следващата, дадена от 

Участника и неспазена от него 

препоръка, касае полагането на 

виниловите настилки. По отношение  

на тях, Участникът е заявил, че 

„трябва да“ са престояли в 

помещението поне 4-5 денонощия. 

Видно, обаче от Линейния график от 

офертата, Дружеството е 
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предложило полагане на виниловата 

РVС настилка на следващия ден след 

полагане на саморазливната замазка, 

когато същата все още не е напълно 

изсъхнала (полагането на замазката е 

на 31.08.2019 г., а полагането на РVС 

настилката - на 01.09.2019 г.). 

Несъответствие Комисията 

установи и по отношение марката на 

многократно посочените от 

Дружеството самосвали. В 

Строителната програма е заявено, че 

ще се ползват самосвали „Мерцедес”, 

докато в представения от него 

ЕЕДОП, Участникът е декларирал 

разполагаемост (и то като ресурс, 

предоставян от Трето лице) с два 

броя самосвали, марка „МАН“. 

Участникът е предложил 

организация в периода на 

подготовката на строителната 

площадка, изграждането на 

временното строителство и в 

периода на същинското 

строителство, включително на 

доставките и складирането на 

материалите и строителните 

продукти, като същата е в голямата 

си част съобразена с предписаната 

технология на изпълнение на всички 

видове СМР и би могло принципно да 

се приеме, че се отнася за конкретния 

строеж – предмет на настоящата 

обществена поръчка. 

Представянето на инженерно-

техническия състав, предвиден за 

изпълнение на строителството се 

съдържа в различни част от 

Строителната програма, като на 

първо място, това представяне е 

основано на преповтаряне на 

минималните изисквания, поставени 

от Възложителя като критерии за 

подбор в настоящата процедура, 

съответствието на Икономическия 

оператор с които, Комисията вече е 

преценила на предходен етап на 

възлагането.  

Що се касае до следващото, 

привидно „подробно“ разписване на 

функции и отговорности на 

предлагания от Участника ръководен 

екип, разгледано в детайли и по 

същество, недвусмислено видно е 



67 

 

(включително и от подробното му 

описание по-горе в настоящия 

Протокол), че същото не е нищо 

повече от директно транспониране в 

текста на Предложението на 

функциите, задачите и 

отговорностите, инкорпорирани в 

конкретната длъжностна 

характеристика за съответната 

експертна/инженерна позиция, без 

дори и най-малка референция към 

спецификите и особеностите на 

възлаганата понастоящем 

обществена поръчка.  

Едновременно, въпреки 

многократната повтаряемост на 

експертите, предлагани като част 

от инженерно-техническия състав, 

мобилизиран с изпълнението на 

обекта, предмет на възлагане 

(субектно припокриващи се в по-

голямата си част с минималните 

изисквания на Възложителя), а 

именно: Ръководител обект, 

Технически ръководител, 

Специалисти по части „Електро“, 

„ВиК“, „ОВК“, контрол по 

качеството и КБЗ, на много места в 

текстовото описание е видно 

вменяването на отговорности на 

експерти като: 

- Ръководител екип и Ръководител 

проект – припокриващи се като 

описание, функции и отговорности 

най-често с изискуемия Ръководител 

на обекта; 

- Технически ръководител по част 

„ВиК“; 

- Технически ръководител по част 

„Електро“; 

- „Главния технически 

ръководител – в случая координатор 

по ЗБУТ“ (?); 

- Техническия ръководител по част 

„Геодезия“, 

- бригадир на звено; 

- мениджъри; 

- мениджъра по управление на 

околната среда ; 

- Управителния съвет на 

дружеството; 

- проектантски екип; 

- административен координатор 
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на проекта. 

Така установеното „привнасяне“ 

на експерти, на които се възлагат 

задачи и правомощия, припокриващи 

се със задълженията и 

отговорностите, разписани за 

основните експерти от инженерно-

техническия състав, по несъмнен за 

Комисията начин демонстрира 

последователно следвания от 

Участника подход за „нагаждане“ 

към настоящата обществена 

поръчка на неотносими за 

настоящето възлагане субекти. 

На следващо място, Комисията 

счита, че е налице неяснота  

(вероятно не само за нея, а и за самия 

Участник) доколко квалифицирани са 

лицата от предлаганите от „Никмар 

Кънстракшън“ ЕООД изпълнителски 

екипи (определяни по различен начин - 

звена, бригади, групи). Предпоставка 

за така изказаното съмнение са 

следните противостоящи си 

твърдения на Участника: 

- в първата група са доводи като: 

„За извършването на СМР сме 

предвидили високо квалифицирани 

служители, като Ръководител 

проект, Технически ръководител, 

специалисти по видовете 

инсталации, отговорник по ЗБУТ, 

отговорник по контрола на 

качеството, а също така и добре 

обучени строителни работници с 

голям опит“, както и: „Гарантираме, 

че всички хора, включително 

мениджърите са обучени и могат да 

извършват работата си без риск за 

безопасността или здравето си или 

на останалите работещи“ 

- противостоящи са им твърдения, 

според които: „с мазаните 

хидроизолации ще се работи ……., 

материалите и технологията на 

работа ще са напълно безопасни и 

екологично безвредни, което е 

задължително изискване за 

използването им от непрофесионални 

строителни работници“. 

Противостои на твърдението за 

работа по конкретна дейност само с 

квалифицирани работници и 

предложението, според което „при 
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настъпване на лоши климатични 

условия (дъжд, сняг или прекомерно 

горещо време) ще бъде преустановено 

изпълнението на строително-

монтажните работи, изпълнявани на 

открито. Звената, които изпълняват 

тези СМР, ще бъдат пренасочени към 

изпълнение на СМР на закрито“. 

Трудно разбиремо е как, 

квалифицирани работници за 

полагане на асфалт или засаждане на 

растителност ще бъдат пренасочени 

за изпълнение на вътрешните сградни 

инсталации (ВиК, ОВ, Електро), 

например. 

На следващо място, Участникът 

не е представил описание на 

предлаганата от него организация и 

управление на човешките ресурси, 

които ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на работите, предмет 

на обществената поръчка, с цел 

осигуряване на безопасна работа и 

почивка на строителните 

работници. Предложено е 

провеждането на ежедневен 

инструктаж, но за организация на 

работата не е представено никакво 

предложение.  

Разписани са, но без необходимата 

конкретика, спрямо обекта на 

настоящата обществена поръчка, 

предлаганите механизми за 

управление и организация на 

предвидените за изпълнение 

дейности, както и методологията на 

работа, координиране на задачите и 

отговорностите на инженерно-

техническия и изпълнителски 

състав, предпоставките за доброто 

изпълнение на поръчката и рисковете 

от гледна точка на организация, 

координиране и адекватно 

разпределение на човешките ресурси.  

В обобщение, отчитайки 

гореизложеното, Комисията приема, 

че независимо от посочените от нея 

пропуски, допуснати от Участника, 

предвид изтъкнатите в началото на 

настоящите мотиви конкретни 

елементи от Предложението, 

съответстващи в голяма степен на 

изискванията на Възложителя, 

обсъжданото предложение на 

„Никмар кънстракшън“ ЕООД, дори и 
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с много недостатъци, би могло да се 

оцени с точки в най-ниската част на 

скалата за оценка. 

 

 

 

************************************************************************* 

 

II.Б. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„БУЛИНВЕСТСТРОЙ ГРУП“ ЕООД - оферта с вх. № РКС18-РД-93-12/2/30.07.2018 г. 

 

След извършена от нейна страна формална проверка, досежно обхвата на 

документите, формиращи Техническото предложение на „Булинвестстрой груп“ ЕООД, 

Комисията установи, че същите отговарят на условията за пълнота и 

комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел IV „Изисквания към 

съдържанието и обхвата на офертите и необходимите документи. Указания за 

подготовка на офертите“, т. 2.3. от Указанията за участие в процедурата. 

 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се в 

тази от допуснатите до участие оферти включва в съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  

процедурата образец №2; 

б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

по образец №3; 

в) Декларация за срока на валидност на офертата за период от 6 (шест) месеца – по 

образец №4; 

г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от 

ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец №5; 

д) Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679), попълнена от Участника по образец №7. 

 

След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото 

предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна 

точка изискуемото ѝ съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел IV, т. 2.3. от 

Указанията за участие в процедурата, Комисията пристъпи към преглед по същество на 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на този от 

допуснатите Участници, в резултат от което установи следното:  

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

образеца от документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 

следното: 

 Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка – 

13,90 (тринадесет цяло и девет десети) календарни месеца. 

Икономическият оператор е декларирал, че в така предложения от него срок е 

предвидил и дни за неблагоприятни климатични условия. 

 Участникът е декларирал запознатост с обстоятелството, че ще бъде отстранен от 

процедурата при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, 

периоди и начин на изготвяне на Линейния график, представен като приложение №2 към 

обр. №2, както и в случай, че предложеният от него срок за изпълнение е в различна мерна 
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единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 

Линейния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 

 Направено е и волеизявление, съобразно което Икономическият оператор 

декларира, че се е запознал с поставеното от Възложителя условие, че предложените от 

него Строителна програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като 

текстова/описателна част и графична част, както и че тяхното съответствие е задължително, 

респ. липсата на такова ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката и същата ще е основание за отстраняването 

му от участие, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Вписана е и декларация, съобразно която Икономическият оператор е  запознат с 

поставеното от Възложителя условие, че при непредставяне на Предложение за изпълнение 

на поръчката и/или някои от приложенията към него, или ако представеното от него 

Предложение за изпълнение, или приложенията към него не съответстват на изискванията 

на Възложителя, той ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Обективирано е и даваното от страна на представителя на Дружеството 

удостоверяване, че е запознат с поставеното от Възложителя условие, че Участникът ще 

бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, ако в 

Предложението си за изпълнение на поръчката, и/или в някои от изискуемите негови 

приложения е допуснал вътрешна несъвместимост и/или противоречие, касаещо 

последователността и взаимообвързаността на предлаганите от него дейности по 

изпълнение на обекта, на технология, материали, организация, човешки ресурси или др., 

както и ако е установено от Възложителя, че е вписал текстове, показващи 

непредназначеност на Предложението към предмета на настоящата поръчка („паразитни“ 

текстове, отнасящи се до други процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти). 

 Участникът е декларирал запознатост и с обстоятелството, че ще бъде отстранен 

от процедурата, в случай, че в Строителната му програма има липсващи изискуеми 

показатели, ако същата показва технологична несъвместимост на отделните строителни 

операции, както и противоречие с Техническата спецификация, инвестиционния проект 

и/или други условия, заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ 

строителните процеси. 

 Участникът е предложил следните гаранционни срокове за видовете СМР/СРР и 

съоръжения, а именно: 

- за всички видове новоизпълнени конструкции - 10 (десет) години; 

- за възстановени строителни конструкции – 8 (осем) години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи – 5 (пет) години; 

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

на сгради – 5 (пет) години; 

- за вертикална планировка  – 2 (две) години. 

Посочено е още, че така предложените гаранционни срокове започват да текат от 

датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта 

 Участникът е демонстрирал готовност да изпълни строителните дейности, 

предмет на поръчката (в хипотеза, че същите му бъдат възложени), в съответствие с 

техническите изисквания на Възложителя, като е декларирал, че при изпълнение на всички 

СМР ще спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна 

уредба към него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към 

изпълнение предмета на настоящата поръчка. 

 Посочено е, че материалите, които ще влага при изпълнение на строителството ще 

бъдат нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за 

съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти. 
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Направеният от страна на Комисията обстоен и експертен прочит на 

представените от Участника документи като части на Техническото му 

предложение, а именно: Строителна програма за организация и изпълнение на 

договора и Линеен календарен план график, обосновава заключението ѝ, че изложената 

в тях информация не покрива основните изисквания на Възложителя към 

съдържанието на визираните, минимално изискуеми приложения към 

Предложението за изпълнение на поръчката – да отразяват предлаганите от 

Участника технология, технологична последователност и организация за изпълнение 

на дейностите, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка, в посочения 

от него срок и да осигуряват ясна и пълна представа за протичането на строителния 

процес от деня на откриване на строителната площадка до деня на съставянето на 

Констативен акт обр. 15, което обстоятелство по недвусмислен начин сочи, че 

независимо от обема си от 415 страници, разглежданото Предложение не е годно да 

докаже постигането на целта, поставена от Възложителя с изискването за 

представяне на Строителна програма и Линеен график, а именно: ясно, недвусмислено, 

реалистично, технологично обосновано и изпълнимо представяне на конкретните 

дейности, подлежащи на изпълнение в настоящата обществена поръчка, както и 

тяхното времетраене, последователност и логична свързаност.   

Конкретните си и аргументирани мотиви за обосноваване на така направените 

от нея заключения, Комисията основава на следните свои констатации, направени 

при запознаването със същностното описание и анализа на конкретните 

предложения, направени от Участника, а именно: 

 

1. На първо място следва да се отбележат установените от Комисията 

множество крайно неотносими, неприложими и несъответни с обекта на 

настоящата обществена поръчка текстове, описания и представени от Участника 

„анализи“ на дейности, технологии, обекти и интервенции, които недвусмислено и 

безспорно не касаят предмета на настоящето възлагане, действително създават 

впечатление за обемност на предложението, но по същество са лишени от всякакво 

значение и приложимост за обекта на изпълнение. 

За да се избегне съмнение за голословност и липса на обоснована аргументираност 

в доводите на настоящия помощен орган, достатъчно е да се вземат предвид следните 

примери: 

(1) На стр. 149 от Строителната програма в част „външни и вътрешни 

подпрозоречни первази“ е посочено следното: „Съгласно проекта, за прозорците на 

топлата връзка ще бъдат приложени каменни подпрозоречни первази, с материал и 

цвят, съгласно архитектурен проект. Технологията на полагането им е описана в раздел 

3.19 „Изпълнение на каменна облицовка”. 

Видно от така направения цитат е препращане към несъществуващ в 

Строителната програма раздел (3.19) – обстоятелство, препятстващо възможността 

на Комисията да се запознае с още по-видно неприложимата към настоящето 

възлагане технология по изпълнение на каменна облицовка. Липсата на изискване за 

изпълнение на каменни подпрозоречни первази в одобрените от Възложителя като 

част от Документацията по процедурата работен проект и количествена сметка, 

сочат по несъмнен начин на „привнесен“ от Участника несъответен за 

провежданата понастоящем обществена поръчка текст.  
 

(2) В т. 1.1.1.3.35. „Настилки от асфалтобетон“ на стр. 193 от Строителната 

програма е предложено асфалтовите работи да се изпълняват „последователно по улици 

в които са завършени СМР по изпълнение на уличния водопровод и е положен насип от 

трошен камък за пътна основа“. Без необходимост от каквато и да е мотивировка, 

несъмнено ясно е, че при преустройството, частичното пристрояване и 

надстрояване, реконструкцията и ремонтно-възстановителните работи на детска 

градина №124, предмет на настоящата обществена поръчка, няма  да се изпълняват 
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улични водопроводи, респ. няма да се налага полагане на насип от трошен камък за 

пътна основа.  

 

(3) В обсъдената и в предходната точка част от предложението, касаеща 

асфалтовите работи (от стр. 193 до стр. 211), Икономическият оператор, 

недвусмислено видно преписвайки утвърдената от Изпълнителния директор на АПИ 

Техническа спецификация – 2014 е отразил наслагване на термини, технологии, техника и 

условия, като: „три валяка“, „валяци със стоманени бандажи“, валяци с пневматични 

гуми“, „пробни участъци“, „втора асфалтополагаща машина“, „автогудронатор“, 

„движение на превозни средства по обработените ленти“, „проби на асфалтовата смес 

на 2000 м² положена настилка“, „ремонт на пукнатини, изкърпване на дупки“, 

„предвидено запазване на съществуващата геометрия и организация на движение в 

кръстовищата“, „предвидено извършване на реконструкция с подмяна на пътната 

конструкция“ и др. аналогични дейности, които са още по-видно неприложими и не 

подлежащи на изпълнение в настоящата поръчка. 

 

(4) На стр. 211, Дружеството е дало обещание за почистване на строителната 

площадка, „след завършване на всички предвидени СМР в КСС за даден клон“, като 

„....работата по клона се счита за завършена след одобрение от СН“- несъмнено 

„останала“ от друга записка, по друга обществена поръчка терминология. 

 

(5) На стр. 235 е дадено следващото, неотносимо към настоящето възлагане 

обещание на Участника, което има следното съдържание „За механично обезопасяване на 

работното оборудване при автомобилни пътища ще се използват светофарни уредби, 

бариери, мантинели, пътни знаци и маркировки“. 

Два абзаца по-надолу на същата страница от Строителната програма, 

Дружеството е гарантирало, че „преди започване на строителните и монтажните 

работи съществуващите на строителната площадка въздушни електропроводи ще 

бъдат изместени от района“. 

 

(6)  В обсъдената и в горната точка част от разглеждания документ (на стр. 235 

и  стр. 236), подробно са обсъдени „опасните зони“ на обекта, като дори е поставен 

акцент на начина на определяне на „границите на опасната зона на крана“, каквато в 

настоящата поръчка не се предвижда. 
 

(7) На стр. 237 се съдържа декларация, според която „Движението на всички 

видове самоходни машини по временните пътища на строителната площадка ще става 

с безопасна скорост, но не по-голяма от 20 км/ч. Ширината на проходните пътища ще е 6 

м при движение в двете посоки.....”, а на следващата, 238 страница се говори и за 

„местата за прокарване на подкранови пътища...“ – безспорно „паразитни“ текстове, 

неотносими към настоящата процедура. 

 

(8) Следващият, видно неотносим към провежданата от Район Красно село 

обществена поръчка текст, е разписан от Участника на стр. 252, в описанието на 

работата по „покривните била“, „закрепването към покривните била“ и най-вече, „при 

работа по наклонени покриви“. Липсата на релевантност на цитираните текстове се 

дължи на факта, че покривите на детската градина са плоски, а не наклонени. 

 

(9) Също така, на стр. 262 и стр. 263, в част „Мерки за осигуряване на 

безопасност и здраве при изпълнение на товаро-разтоварни дейности“, съдържателната 

част на описанието е запълнена с мерки нямащи нищо общо с провежданата обществена 

поръчка, като например:  
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- „Товарите ще се складират на безопасно разстояние от релсите на 

железопътна линия и на подкрановия път, като се отчитат габаритите на 

подвижния железопътен състав....“,  

- „в зоната на електропроводи и на контактната мрежа на електрифицирани 

железопътни участъци....“ 

- „забранено е разтоварването …... на железопътни линии ....... или на  

железопътната релса“; 

- „взривните материали и средства за взривяване ще се транспортират ... при 

спазване на съответните нормативни документи за работа със специални взривни 

работи“. 

 

(10) В контекста на горецитираните, безспорно „паразитни“ спрямо настоящата 

обществена поръчка текстове, с които се характеризира съдържанието на по-голяма 

част от обсъжданата Строителна програма, следва да се посочи и крайно 

озадачаващото „решение“ на Икономическия оператор (обективирано на стр. 318) да 

извозва всички генерирани строителни отпадъци (в обем от над 290 м³) и всички изкопани 

земни маси на Регионалното депо за отпадъци в гр. Гоце Делчев, отстоящо от 

местоположението на настоящата строителна площадка на разстояние от над 200 км.  

Тук е мястото да се отбележи, че така демонстрираната инициатива на 

Участника за депониране на строителните отпадъци и изкопаните земни маси на 

Гоцеделчевското регионално депо влиза в противоречие с друго, дадено от Дружеството 

на стр. 77 обещание да „уточни с Възложителя местата на площадките …… и депата за 

строителни отпадъци, изкопи и дължимите такси“. 

 

В обобщение на гореизложеното, Комисията счита, че и без необходимост от 

специални знания и експертиза, недвусмислено видно е многократно направеното от 

Участника позоваване и „привнасяне“ в съдържанието на представената от него 

Строителна програма на текстове, рефериращи към дейности, техника, технологии 

на изпълнение или обекти, видно относими към други процедури, други Възложители и 

обекти на строителна интервенция, което обстоятелство още по-недвусмислено 

сочи на начина на процедиране от нейна страна спрямо така установената 

некоректност в предложението, а именно: прилагане на рестрикцията, поставена от 

Възложителя в Раздел IV, предпоследен абзац към т. 2.3.2., съобразно който „ако в 

Предложение за изпълнение на поръчката ….., Участникът е допуснал .....наличие на 

текстове, показващи непредназначеност към предмета на настоящата поръчка 

(„паразитни“ текстове, отнасящи се до други процедури, други Възложители, 

Изпълнители или обекти), се отстранява от участие“. 

Тук е мястото да се обърне внимание също така и на факта, че Участникът 

недвусмислено, в т. 7 на представения от него обр. №2 е декларирал запознатостта и 

съгласието си с прилагането на цитираната санкционна последица от привнасянето 

на „паразитни“ текстове в правеното от него Предложение за изпълнение на 

поръчката. 

 

2. В резултат от извършения от Комисията прочит на отразените от Участника 

данни за начало и край на отделните, идентифицирани от него етапи на изпълнение на 

поръчката, обективирани както в таблицата в т. 1.1.1.2. от Строителната програма, 

така и в кореспондиращите им текстови и графични отразявания в представения Линеен 

график, бяха установени следните технологично неверни и неправилни по мнение на 

настоящия помощен орган предложения: 

На ред трети от визираната таблица, инкорпорирана в съдържанието на 

Строителната програма, Участникът е посочил, че периода на първия етап на 

изпълнението, определян от него като „подготвителни работи“ ще е с продължителност 

от 58,29 седмици, или в индикативен времеви диапазон от 03.09.2018г. до 15.10.2019 г. 
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Четири реда по-надолу е направено отразяване, според което, основният, втори 

етап на изпълнението – „строителство“ ще се осъществява в периода от 09.09.2018 г. до 

28.09.2019 г., или сумарно – 55 седмици. 

Напълно идентично, тези записи от Строителната програма са нанесени 

текстово и графично в Линейния график от офертата. 

Анализът на така направените от Икономическия оператор предложения 

обосновава извод за посочената по-горе некоректност в предложената технологична 

продължителност на визираните два етапа на изпълнението, основание за което свое 

заключение Комисията намира в липсата не само на строителна и на всякаква друга 

логика подготовката за изпълнение на строителството да приключва след завършване на 

самото строителство. 

Нещо повече, фактът на направено от Участника отразяване, според което 

третият етап – „финализиране на строителството“ започва в деня, следващ 

приключването на подготвителния етап – 16.10.2019 г., предпоставя  мнение, че самото 

строителство (вторият етап, който би трябвало да е основният при изпълнението на 

обекта) се предвижда като своеобразен междинен етап, попадащ като времетраене в 

обхвата на подготвителни първи етап на изпълнението. 

 

3. Правената от Комисията съпоставка между предложенията за поредност на 

изпълнение на дейностите, вписани от Икономическия оператор както във визираната в 

предходната точка таблица от съдържанието на Строителната програма и нейното (на 

поредността) отразяване в Линейния график, води до установяване и на следните 

съществени пропуски в предлаганата от Дружеството технологична последователност 

на изпълнение, а именно: 

3.1. В част „Зидарски работи“ е предвидено дейността по полагане на зидария за 

бордове с дебелина 0,25 см. да се изпълни от 13.01.2019 г. до 17.01.2019 г., или преди всички 

дейности по част „Покривни работи“, което Комисията намира за технологично невярно, 

по причина на това, че правилната технология за полагане на зидария по бордове изисква 

първо да се положат лекия бетон и изравнителната замазка, които в обсъжданото 

предложение са предвидени за изпълнение от 30.01.2019 г. до 02.02.2019 г.; 

3.2. От отразяванията и във въпросната таблица от Строителната програма, и в 

Линейния график е видно, че при самите покривни работи не е предвидено технологично 

необходимото време за изсъхване на положените бетон и изравнителна замазка. 

Изпълнението на лек бетон за наклон на карета /pmax=15kn/m3 е предвидено на 30.01.2019 

г. и веднага след това (от 31.01.2019 г. до 02.02.2019 г.) е записано, че ще се изпълнява 

изравнителна циментова замазка, гланциран - 2,5см, а от 03.02.2019 г. ще се полага 

битумен грунд, а след това и 2 пласта хидроизолация.  

Така направеното предложение, Комисията намира не само за технологично 

неправилно, но и водещо до обосновано съмнение в качеството и сигурността на 

самото изпълнение. 

3.3. Друга неточност в предлаганото изпълнение, видима от разглежданите 

документи, се изразява в това, че ламарината по бордовете е предвидена за полагане от 

13.02.2019 г. до 19.02.2019 г., или преди полагането на топлоизолационната система по 

стени и бордове, която приключва на 28.03.2019 г. 

С цел яснота дори и за непрофесионалисти (какъвто, обаче би трябвало да е 

Участника), Комисията счита, че следва да се посочи, че предназначението на 

ламарината е да покрие възможно най-плътно стените, в което число и топлоизолацията 

по тях и затова технологично верния подход е ламарината да се монтира след завършване 

на стените, съобразно габаритите на тези стени, а не преди тях, по причина и на това, 

че предварително трудно биха се изчислили точните размери на стената след 

топлоизолацията и измазването.  

3.4. Аналогична, некоректно предложена последователност на изпълнението, 

Участникът е посочил и по отношение на различни взаимозависими СМР, като: 
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По отношение дейностите по направа на нова разпределителна стена - 

гипсокартон на щендерна конструкция е посочено, че ще бъдат завършени на 28.01.2019г., 

вътрешните мазилки ще бъдат завършени на 12.02.2019 г., но много от дейностите, 

свързани с полагане в стените и мазилките на елементи от отделните инсталации и 

системи, са предложени с продължителност, продължаваща и след горепосочените 

срокове за завършване на стените и мазилките, като: 

- монтирането на тръби и спирателни кранове по част „Водопровод“ се 

предвижда до 01.03.2019 г.; 

- тръби по част „Канализация“ е предложено да се монтират до 21.02.2019 г.; 

- кабели от част „СОТ“ ще се монтират до 23.03.2019 г.; 

- монтажът на кабели по част „Видеоконтрол“ е предвиден до 08.03.2019 г.; 

- предлага се кабели по част „Оповестителна система“ да се монтират до 

12.02.2019 г., 

които технологии несъмнено са неправилни, до степен на невъзможни. 

 

В обобщение на тук изложените нейни констатации за некоректно и 

неправилно предвидена технологична последователност на отделни от дейностите, 

предмет на възлагане, Комисията приема, че същите сочат освен на неизпълнение на 

предварително обявените от Възложителя условия на поръчката, така също и 

създават несигурност и липса на ясна увереност какво точно предлага, респ. какво и 

как действително ще изпълни Участника възлаганата поръчка. 

 

4. Некоректно по отношение на конкретно предлагана от него технология на 

изпълнение е и направеното от „Булинвестстрой груп“ ЕООД на стр. 169 и стр. 170 от 

Строителната програма описание на монтаж на ППР (полипропиленови) тръби с 

алуминиева вложка. 

Несъответно на първо място е самото офериране на полипропиленови тръби, 

предвид обстоятелството, че поставеното от Възложителя изискване е отоплителната 

инсталация да е с полиетиленови тръби с алуминиева вложка (позиция 6 от Част „ОВ“ 

на Количествената сметка). 

На следващо място, Комисията констатира, че е допусната основна грешка в 

предложената технология, не само поради факта, че за отопление не се използват ППР 

тръби, но и предвид голямата разлика между предложената от Участника технология и 

тази, относима към монтажа на полиетиленови тръби. Същите не се заваряват и не се 

нагряват, както предлага Участника, а се съединяват посредством специални 

фитинги. 

Следваща некоректност и невярно предложена технология, свързана отново с 

тръбите за отоплителната система е видна и в описанието на стр. 174, съобразно което 

„за да могат да се свържат с радиатора полипропиленовите тръби с алуминиева вложка 

се налага да се огънат..... това се извършва по специален начин...“. Действително, 

необходимо е огъване на тръби при свързването им с радиатори, но не 

полипропиленовите, а полиетиленовите. Няма известна технология, по която ППР тръби 

да се огъват след изработката им. 

Изводът от некоректното предвиждане на неправилни технологии от страна 

на Участника е за явната липса на запознатост от негова страна както с 

изискванията към изпълнението на настоящата обществена поръчка, така и на 

основни принципи в строителството и по-конкретно - технологията за монтаж на 

различните видове тръби. 

Тук е мястото да се посочи, че съобразно одобрените от Възложителя 

указания, съдържащи се в последния абзац към т. 2.3.2. от Раздел IV на Указанията за 

участие в процедурата (неоспорени, влезли в сила и съответно – задължителни за 

спазване както от Участниците, така и от Комисията), Участник, чиято 

Строителна програма …. показва ….. противоречие с Техническата спецификация 
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и/или други условия, заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, 

уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие. 

 

6. Вътрешни несъответствия, Комисията констатира както в двете части на 

самия Линеен график, така и между някои от записите, съдържащи се в представената 

Строителна програма и отразяванията в Линейния график,  само малка част от които 

несъответствия се изразяват в следното: 

6.1. Видно от посоченото в текстовата (лява) част на Линейния график, 

Участникът е посочил период за изпълнение на дейностите по част „Геодезия“ от 

05.05.2019 г. до 26.09.2019 г., или общо 20,71 седмици, едновременно с което прегледа на 

графичното нанасяне на дейностите, попадащи в обхвата на част „Геодезия“ показва, че 

реалният срок за изпълнение е  от 05.05.2019 г. до 13.06.2019 г., или 5,57 седмици; 

6.2. На стр. 215 от Строителната програма, Икономическият оператор е 

декларирал, че „в случай на възникване на лоши метеорологични условия за период, по-

продължителен от 2-3 работни дни, ще предложи на Възложителя да бъде спряно 

временно изпълнението на обекта с акт обр.10“. 

Така цитираното предложение влиза в противоречие с друго от предложенията, 

съдържащо се както в таблицата на стр. 46 от Строителната програма, така и в 

текстовото и графично отразяване в Линейния график, съобразно което предвижданите 

от Дружеството дни за неблагоприятни атмосферни условия са в периода от 26.09.2019 

г. до 15.10.2019 г., в непрекъснат диапазон от 2,86 седмици, а не периодично по време на 

изпълняваните строителни дейности. 

6.3. В част „Асфалтови работи“ от Строителната програма (стр. 199 – стр. 

207), Икономическият оператор е направил пространно обяснение, според което при 

изпълнението на попадащите в тази част дейности ще използва две асфалтополагащи 

машини, три валяка (стоманобандажен и пневматични), автогодрунатор и др., която 

техника не е вписана в Линейния му график.  

Видно от записите в лявата част на графика, предвидените асфалтови работи, 

като: 

- доставка и полагане на асфалтова смес за основен пласт (поз. 647); 

- доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт (поз. 648) и 

- доставка и полагане на асфалтова смес за износващ пласт (поз. 649), 

ще се изпълняват единствено с предвидената за това 1 бр. лопата. 

 

Тук, по мнение на Комисията е мястото да се посочи, че в последните два 

абзаца от т. 2.3.2.2. от Раздел IV на Указанията за участие, Възложителят ясно и по 

неподлежащ на тълкуване начин е указал следното: 

„Предложената от Участника Строителна програма и Линейния график са 

взаимно свързани и допълващи се като текстова/описателна част и графична част. В 

този смисъл тяхното съответствие е задължително и липсата на такова ще се 

счита, че е представена оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката и същата ще е основание за отстраняване на Участника по реда 

на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

Участник, чийто Линеен календарен план ..... показва технологична 

несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие със 

Строителната програма, Техническата спецификация или други условия, заложени в 

процедурата или нормативен акт, уреждащ строителните процеси, се отстранява 

от участие“. 

Предвид обстоятелството, че така поставените от Възложителя условия са 

не само известни на Участника, но и той недвусмислено е обективирал съгласието си 

с тях в т. 5 на представеното негово Предложение за изпълнение на поръчката (по 

обр. №2), Комисията счита, че същият, при тези си некоректности в предложението 
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не трябва и не би могъл да има правни очаквания да бъде допуснат до следващия етап 

на процедурата. 

 

7. Следващият, констатиран от Комисията пропуск и непълнота в 

представеното от „Булинвестстрой груп“ ЕООД техническо предложение се изразява в 

липсата на предвидена строителна техника и механизация за изпълнение на следните 

дейности:  

- отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20 см (поз. 112); 

- полагане и уплътняване на обратен насип от несвързан материал на пластове по 

10 см (поз. 113); 

- извозване на излишни земни маси (поз. 219); 

- отнемане на горен слой асфалт от асфалтова площадка (поз. 640); 

- отнемане на горен слой асфалт от алеи (поз. 641); 

- отнемане на стара подложка от асфалтова площадка (поз. 642); 

- отнемане на стара подложка от алеи (поз. 643); 

Не е предвидена никакава специализира техника и техническо оборудване за 

изпълнение на част от бетоновите работи, като: 

- полагане на неармиран бетон клас В 15 за основи, фундаменти и настилки; 

- полагане на армиран бетон клас В 25 за основи и фундаментни плочи; 

- полагане на армиран бетон клас В 25 за колони, греди и подобни; 

- полагане на армиран бетон клас В 25 за стени и шайби с дебелина над 15 см; 

-полагане на армиран бетон клас В 25 за плочи 

 

Така установената от Комисията липса на предложена в Линейния график 

техника за изпълнение на гореизброените дейности, сочи на неизпълнение от страна 

на Икономическия оператор и на изискването, одобрено от Възложителя в 

пояснителния текст към т. 2.3.2.2. на Раздел IV от Указанията за участие в 

процедурата, съобразно който „при изготвянето на графика следва да се отчетат ..... 

и необходимите за извършването на всяка една дейност/поддейност/задача, работна 

ръка (брой, специалност) и техническо оборудване (брой и вид)“. 

 

На основание анализа на гореописаните констатирани от нея пропуски, непълноти 

и несъответствия в представените от Дружеството Строителна програма и Линеен 

график, се обосновават и изводите на Комисията, че и Техническото му предложение, в 

неговата цялост не отговаря на поставените от Възложителя условия, инкорпорирани в 

отделни части от Документацията за участие, предвид което и на основание 

разпоредбата на чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, „Булинвестстрой груп“ ЕООД следва да 

бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата. 

Тук е мястото, Комисията да се позове и да обоснове изводите си на 

насложеното в практиката на органите, следящи за законосъобразно провеждане на 

процедурите по ЗОП становище, че придържането от страна на Участниците при 

изготвяне на техните оферти към утвърдените от Възложителя условия за участие, 

е задължително по силата на императивната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, 

съобразно което при изготвяне на офертата си всеки Участник трябва да се 

придържа точно към обявените изисквания по процедурата.  

Конкретните, обявени, неоспорени и придобили задължителна сила условия на 

Възложителя, релевантни в случая, са поставени от него в Раздел III, т. 1  от 

Указанията за участие, съгласно които „… предотвратяването на вероятността 

предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на 

Възложителя да бъде отстранено от участие в процедурата по изключително 

формални причини, налага Участниците да се придържат точно към настоящите 
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Указания, обявените от Възложителя изисквания и правилата на приложимата и 

относима нормативна уредба, което условие по същество транспонира императива на 

чл. 101, ал. 5 от ЗОП“.  

В продължение, Възложителят ясно и недвусмислено е обърнал внимание на 

потенциалните Участници, че „представянето на оферта за участие в настоящата 

процедура, обвързва всеки Участник с приемането на всички изисквания и условия, 

утвърдени в настоящите Указания и останалите части от Документацията за 

участие, при спазване на Закона за обществените поръчки и Правилника за 

прилагането му“, което е относимо и към конкретно обсъжданото Предложение за 

изпълнение на поръчката. 

Комисията намира, че следва да се обърне внимание също така и на 

обстоятелството, че с твърде голяма категоричност, в последната част към т. 2.3.2. 

на Раздел IV от Указанията за участие в процедурата, Възложителят, повдигайки ги 

в цвят и обозначавайки ги с предупредително указание „Важно“ е предвидил и 

санкционни последици, в хипотеза на неспазване на визираните, поставени от него 

изисквания, които рестрикции се съдържат в следните текстови отразявания:  

„Ако Предложение за изпълнение на поръчката на Участник … не съответства 

на изискванията на техническата документация, офертата на същия се отстранява 

от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено 

условие (чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП). 

Ако в Предложение за изпълнение на поръчката, и/или в някои от горните 

приложения, Участникът е допуснал вътрешна несъвместимост и/или противоречие, 

касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по 

изпълнение на обекта, на технология, материали, организация, човешки ресурси или 

др., както и в което има наличие на текстове, показващи непредназначеност към 

предмета на настоящата поръчка („паразитни“ текстове, отнасящи се до други 

процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти), се отстранява от участие. 

Участник, чиято Строителна програма …. показва …. противоречие с 

Техническата спецификация и/или други условия, заложени в условията на поръчката, 

или нормативен акт, уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие“. 

 

Имайки предвид, че горепосочената норма на чл. 101, ал. 5 от ЗОП е 

императивна, всеки Участник е длъжен при участие в съответна възлагателна 

процедура по ЗОП да се съобрази с това законово изискване, респ. със задължителния 

характер на влязлата в сила Документация за участие и определените в нея 

изисквания на Възложителя.  

Неспазването на някое от условията на Възложителя, само по себе си е 

основание за отстраняване на Участника.  

Предвид изложеното и с оглед констатациите, че от страна на Участника 

липсва съобразяване с горецитираната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, както и с 

условията за допустимост, одобрени от Възложителя за целите на настоящата 

процедура, Комисията намира, че  Икономическият оператор не може да има правни 

очаквания офертата му да бъде приета за съответстваща на предварително 

обявените условия на поръчката.  

 

В обобщение на гореизложените нейни констатации и предвид така 

установените непълноти, както и взети предвид в тяхната съвкупност 

горепосочените, допуснати от Участника съществени грешки в представената 

Строителна програма и Линеен график, Комисията счита, че „БУЛИНВЕСТСТРОЙ 

ГРУП“ ЕООД следва да бъде отстранен от процедурата за възлагане на обществената 

поръчка на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с  чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 

************************************************************************* 
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II.В. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД - оферта с вх. № РКС18-РД-93-12/4/30.07.2018 г. 

 

След извършена от нейна страна формална проверка, досежно обхвата на 

документите, формиращи Техническото предложение на „Интерхолд“ ЕООД, Комисията 

установи, че същите отговарят на условията за пълнота и комплектованост, в 

съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на 

Възложителя, обективирани в Раздел IV „Изисквания към съдържанието и обхвата на 

офертите и необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т. 2.3. 

от Указанията за участие в процедурата. 

 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се в 

тази от допуснатите до участие оферти включва в съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  

процедурата образец №2; 

б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

по образец №3; 

в) Декларация за срока на валидност на офертата за период от 6 (шест) месеца – по 

образец №4; 

г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от 

ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец №5; 

д) Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679), попълнена от Участника по образец №7. 

 

След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото 

предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна 

точка изискуемото ѝ съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел IV, т. 2.3. от 

Указанията за участие в процедурата, Комисията пристъпи към преглед по същество на 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на този от 

допуснатите Участници, в резултат от което установи следното:  

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

образеца от документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 

следното: 

 Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка - 14 

(четиринадесет) календарни месеца. 

Икономическият оператор е декларирал, че в така предложения от него срок е 

предвидил и дни за неблагоприятни климатични условия. 

 Участникът е декларирал запознатост с обстоятелството, че ще бъде отстранен 

от процедурата при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, 

периоди и начин на изготвяне на Линейния график, представен като приложение №2 към 

обр. №2, както и в случай, че предложеният от него срок за изпълнение е в различна мерна 

единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 

Линейния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 

 Направено е и волеизявление, съобразно което Икономическият оператор 

декларира, че се е запознал с поставеното от Възложителя условие, че предложените от 

него Строителна програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като 

текстова/описателна част и графична част, както и че тяхното съответствие е 

задължително, респ. липсата на такова ще се счита, че е представена оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия на поръчката и същата ще е основание за 
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отстраняването му от участие, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Вписана е и декларация, съобразно която Икономическият оператор е  запознат с 

поставеното от Възложителя условие, че при непредставяне на Предложение за изпълнение 

на поръчката и/или някои от приложенията към него, или ако представеното от него 

Предложение за изпълнение, или приложенията към него не съответстват на 

изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. 

„а“ от ЗОП. 

 Обективирано е и даваното от страна на представителя на Дружеството 

удостоверяване, че е запознат с поставеното от Възложителя условие, че 

Участникът ще бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от 

ЗОП, ако в Предложението си за изпълнение на поръчката, и/или в някои от 

изискуемите негови приложения е допуснал вътрешна несъвместимост и/или противоречие, 

касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите от него дейности по 

изпълнение на обекта, на технология, материали, организация, човешки ресурси или др., 

както и ако е установено от Възложителя, че е вписал текстове, показващи 

непредназначеност на Предложението към предмета на настоящата поръчка 

(„паразитни“ текстове, отнасящи се до други процедури, други Възложители, 

Изпълнители или обекти). 

 Участникът е декларирал запознатост и с обстоятелството, че ще бъде отстранен 

от процедурата, в случай, че в Строителната му програма има липсващи изискуеми 

показатели, ако същата показва технологична несъвместимост на отделните строителни 

операции, както и противоречие с Техническата спецификация, инвестиционния проект 

и/или други условия, заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ 

строителните процеси. 

 Участникът е предложил следните гаранционни срокове за видовете СМР/СРР и 

съоръжения, а именно: 

- за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях - 10 (десет) години; 

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели 

аварии – 8 (осем) години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 (пет) години; 

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

на сгради – 5 (пет) години. 

Посочено е още, че така предложените гаранционни срокове започват да текат от 

датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта. 

 Участникът е демонстрирал готовност да изпълни строителните дейности, 

предмет на поръчката (в хипотеза, че същите му бъдат възложени), в съответствие с 

техническите изисквания на Възложителя, като е декларирал, че при изпълнение на всички 

СМР ще спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна 

уредба към него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към 

изпълнение предмета на настоящата поръчка. 

 Посочено е, че материалите, които ще влага при изпълнение на строителството ще 

бъдат нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за 

съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти. 

Запознавайки се детайлно с представените от Участника документи като части на 

Техническото му предложение, а именно: Предложение за изпълнение на поръчката и 

приложените към него Строителна програма за организация и изпълнение на договора, 

Линеен календарен план график, Диаграма на работната ръка и т.нар. „Спецификация на 

основните материали“, инкорпорирана в текстовото съдържание на Предложението за 

изпълнение на поръчката, представено от Участника, Комисията намира, че същите се 
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характеризират на места с липса на изискуема конкретика, съответстваща на 

одобрените от Възложителя изисквания за минимално съдържание, както и с 

непълнота, несъответствия, противоречие и липса на взаимна кореспонденция на 

отразените в тях данни, които обстоятелства предпоставят заключение за видната 

липса на дори и минимална яснота и разбиране от страна на Участника на 

характеристиките и спецификите на изпълнението на обекта на строителна 

интервенция, подлежащ на изпълнение като предмет на настоящата именно 

обществена поръчка. 

Конкретните факти, обстоятелства и оферирани от самия Участник данни, 

предпоставили обосноваване гореизложеното заключение на Комисията се изразяват в 

следното: 

 

1. Видно от дословно направеното по-горе цитиране на съдържанието на т. 9 

от обсъжданото Предложение за изпълнение на поръчката, Участникът, е 

предложил гаранционни срокове за голяма част от основните видове строителни 

дейности, включени в обхвата на възлагане, основавайки се обобщително на 

текстовете, регулиращи минималните прагове за техните размери, регламентирани в 

чл. 20, ал. 4, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Така направеното от Икономическия оператор подвеждане под общ 

знаменател на повечето, предвидени за изпълнение в обхвата на възлагането 

дейности, обаче е предпоставило и пропуск от негова страна, изразяващ се в липса на 

предложени гаранционни срокове за изпълнение на дейностите в част 

„Паркоустройство и благоустройство“ и част „Геодезия“ (определяни от други от 

Участниците събирателно като „вертикална планировка“). 

Съобразно одобрения и влязъл в сила работен проект (с който Участниците би 

следвало да са запознати, предвид че същият е част от Документацията по 

процедурата), като елементи от изпълнението в горевизираните проектни части се 

включват дейности като: полагане на бетонови настилки, настилки за детски 

площадки, монтаж на детски съоръжения и пейки, засаждане на дървета, храсти и 

увивни растения. Част от изпълнението е и полагането на асфалт и бетонови 

бордюри.  

Видно от Линейния календарен график, представен като част от Техническото 

предложение на „Интерхолд“ ЕООД, всяка една от гореизброените и подлежащи на 

изпълнение дейности е отразена както в текстовата, така и графичната част на 

документа, което обосновава извод, че за Икономическият оператор е безусловно ясно, 

че визираните по-горе дейности, подлежащи на осъществяване на обекта на 

строителство (следващо както от изискванията на работния проект, така също и 

от предложението на самия Участник) не попадат в обхвата на нито една от 

групите строително-монтажни и строително-ремонтни работи, обхванати с 

нормите на чл. 20, ал. 4, т. 1 - т. 4 от Наредба №2/2003 г., спрямо които Участникът е 

дал конкретен гаранционен срок. 

Действително, безспорно по мнение на Комисията е обстоятелството, че на 

Участниците е предоставена оперативна самостоятелност за преценка на 

конкретните срокове, които да впишат в т. 9 на одобрения от Възложителя образец 

на Предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 2) и в рамките на които биха 

били в състояние да ангажират гаранционната си отговорност, съобразявайки, обаче 

поставеното от Възложителя условие, предложените гаранционни срокове да бъдат 

поотделно и конкретно посочени за всички видове строително-монтажни работи и 

съоръжения, като за тези от тях, попадащи в нормативната регулация на Наредба 

№2/2003 г ., следва да бъде предложена гаранция, при съобразяване на конкретно 

посочените от Възложителя времеви граници – не по-кратки от предвидените в 

Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
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България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги 

от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове. 

Допуснатият от Дружеството пропуск в оферирането на гаранционен срок за 

възстановени строителни конструкции, изпълнени асфалтови работи, бетонови 

настилки и настилки на детските площадки, както и срок за гаранционна поддръжка 

на съоръженията за игра, недвусмислено сочи на непълнота на представената от него 

оферта. 

От друга страна, липсата на конкретно предложен/и от Участника 

гаранционен/нни срок/ове за основни дейности и съоръжения (повечето от които 

подложени на ежедневно ползване и експлоатация), води както до липса на увереност 

за Възложителя доколко разходваните от него бюджетни средства ще бъдат 

оправдани с насрещно качество на изпълнението, при липса на поета от Изпълнителя 

отговорност за изпълнените от него дейности дори и в минималните нормативно 

установени срокове, а така също и до липса на дори и минимална гаранция за 

сигурността и безопасността за ползвателите на отделните съоръжения, основната 

част от които са деца на възраст под 7 години. 

 

Отчитайки гореизложеното, Комисията е единодушно на мнение, че липсата 

на предложени от „Интерхолд“ ЕООД конкретни гаранционни срокове за изпълнение 

на дейностите в част „Паркоустройство и благоустройство“ и част „Геодезия“ е на 

самостоятелно основание достатъчно за предлагането му за отстраняване от 

последващо участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 

2. На следващо място, запознавайки се детайлно със същностното съдържание на 

Строителната програма за организация и изпълнение на договора, представена от 

„Интерхолд“ ЕООД като приложение №1 към Предложението му за изпълнение на 

поръчката, Комисията констатира, че липсва както описание, така и конкретно 

предложени организация на работа и технология за изпълнение на голяма част от 

основните, строително-монтажни и строително-ремонтни работи, необходими за 

изпълнението на предмета на поръчката в следните проектни части: 

- демонтажни работи и разбиване; 

- монтаж/демонтаж на скеле;  

- полагане на настилки - многослойна ударопоглъщаща PVC настилка, 

ламиниран паркет и теракот;  

- изпълнение на железарски работи;  

- демонтаж на стара и изграждане на нова ВиК инсталация; 

- СОТ; 

- видеоконтрол;  

- аварийно-оповестителна система;  

- ПИС;  

- електро – дворно осветление и вътрешни ел. инсталации; 

- електро - пътническа асансьорна уредба; 

- ОВ инсталации;  

- паркоустройство и благоустройство; 

- геодезия – асфалтови работи и  

- технология. 

 

 Предвид така установената непълнота в офертата на „Интерхолд“ ЕООД, 

Комисията счита, че следва да предложи същият за отстраняване от процедурата за 
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възлагане на обществената поръчка, аргументираните и обосновани мотиви, за което 

й становище, се изразяват в следното: 

В Указанията за участие в процедурата, Раздел IV „Изисквания към съдържанието 

и обхвата на офертите и необходимите документи. Указания за подготовка на 

офертите“, т. 2.3.2., е обективирано изискване, съобразно което, като част от 

Техническото си предложение, Участникът трябва да представи и изискуемото на 

основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“  от ППЗОП, Предложение за изпълнение на 

поръчката, изготвено в съответствие с утвърдения от Възложителя образец №2, заедно 

с приложена към него Строителна програма за организация и изпълнение на договора 
(оформена като Приложение №1 към обр. №2), досежно която ясно е посочено, че 

бидейки елемент от Техническото предложение на Участника е обвързваща за него по 

отношение на изложените в съдържанието ѝ обстоятелства и поражда задължение за 

Изпълнителя по договора за нейното спазване.  

Едновременно, в продължение на посоченото изискване, Възложителят, повдигайки 

ги в тъмен цвят, ведно с троен знак за внимание, е дал точни и недвусмислени указания за 

условията и изискванията, които трябва да бъдат спазвани от всеки един Участник в 

процедурата, при разписването от негова страна на Предложението си за изпълнение на 

поръчката, а именно: 

„!!! Независимо от обстоятелството, че като елемент от оценката на 

Техническото предложение, Възложителят е обхванал само част от изискуемите за 

включване в същото параметри на изпълнение, посоченото съдържание на 

Предложението за изпълнение на поръчката (в което число и индивидуализираните 

негови приложения), следва да се приема като минимално изискуемо и задължително 

по обхват, предвид обстоятелството, че липсата на един или повече от изброените 

като минимум елементи от съдържанието на Предложението за изпълнение е 

предпоставка за отстраняване на Участника от процедурата, поради неизпълнение на 

това предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т. 2, б. „а“ от 

ЗОП“. 

Основна, изведена като първа част от визираното задължително, минимално 

съдържание на предлаганата от Участника Строителна програма е частта, отразяваща 

предлагания от него организационен план, по отношение на който, Възложителят е 

поставил изискване да осигурява ясна и пълна представа за протичането на строителния 

процес от деня на откриване на строителната площадка и съставяне на Протокол обр. 

2/2а, съответно заверка на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ до деня 

на съставянето на Констативен акт обр. 15.  

Минимално изискуемото съдържание на визирания организационен план е подробно 

и последователно разписано в девет отделни абзаца в т. 2.3.2.1.1., б. а) от обсъжданата 

част от Указанията за участие. 

Съобразно първите три от визираните условия, одобрени от Възложителя 

(неоспорени в законоустановения срок, влезли в сила и съответно – задължителни за 

спазване и изпълнение), „в тази част на Строителната си програма, Участникът 

задължително трябва да идентифицира: 

- основните етапи на строителството и да направи описание на ключовите 

моменти при тяхното изпълнение.  

Участникът описва организацията на работната площадка, съобразно реално 

предлаганото от него изпълнение на предмета на поръчката, обхващайки минимум: 

- всички дейности (СМР), необходими за изпълнението на предмета на поръчката; 

- отделните етапи на изпълнение на всяка от 

дейностите/поддейностите/задачите, включени в обхвата на възлагане ..., тяхната 

последователност и взаимообвързаност, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност, отчитайки времето и за подготвителните дейности, в това число и 

за временното строителство“. 
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Тук е мястотото да се обърне внимание, че с твърде голяма категоричност, в 

последните абзаци от цитираната по-горе т. 2.3.2. на Раздел IV от Указанията за 

участие в процедурата, Възложителят е предвидил и санкционна последица, в хипотеза на 

неспазване на визираните, поставени от него изисквания, която санкция се съдържа в 

следните текстови отразявания: „Ако Участник не представи Предложение за 

изпълнение на поръчката, или представеното от него Предложение за изпълнение…… 

не съответства на изискванията на Възложителя, този Участник ще бъде 

отстранен от участие“, както и: „Участник, чиято Строителна програма има 

липсващи изискуеми показатели ……………. се отстранява от участие“. 

Придържането към утвърдените условия от страна на Участниците при 

изготвяне на техните оферти е задължително, както по силата на Закона за 

обществените поръчки, така и с оглед редица текстове, отразени в самата 

Документация по процедурата.  

Релевантни, в случая са: (1) изискването на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съобразно което 

при изготвяне на офертата си всеки Участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия, както и (2) условието, поставено в Раздел III, 

„Изисквания към участниците в процедурата“, т. 1 „Общи изисквания“ от Указанията за 

участие, съгласно което „… предотвратяването на вероятността предложение, което в 

максимална степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде отстранено 

от участие в процедурата по изключително формални причини, налага Участниците да се 

придържат точно към настоящите Указания, обявените от Възложителя изисквания и 

правилата на приложимата и относима нормативна уредба, което условие по същество 

транспонира императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП“. В продължение, Възложителят ясно и 

недвусмислено е обърнал внимание на потенциалните Участници, че „представянето на 

оферта за участие в настоящата процедура, обвързва всеки Участник с приемането на 

всички изисквания и условия, утвърдени в настоящите Указания и останалите части 

от Документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки и 

Правилника за прилагането му“.  

В тази връзка, Комисията приема, че ако Участникът е считал, че всички 

горецитирани изисквания не са били в достатъчна степен ясно разписани в 

документацията по процедурата, то той е имал правната възможност, предоставена му 

с разпоредбата на чл. 31 от ЗОП да поиска разяснения относно предвидения начин на 

изготвяне и представяне на офертата, включително в частта ѝ на Строителната 

програма за организация и изпълнение на договора. 

Както бе посочено и по-горе, безусловно правило, важимо за всяка процедура 

(включително и за настоящата), по аргумент от чл. 101, ал. 5 от ЗОП е офертите на 

участниците в обществената поръчка, да отговарят на изискванията, заложени в 

Документацията за участие, иманентна част от която са и цитираните указания за 

структуриране съдържанието на Строителната програма като част от 

Техническото предложение, с оглед на което, липсата на представени от 

„Интерхолд“ ЕООД описание, конкретно предложени организиция на работа и 

технология за изпълнение на голяма част от основните, строително-монтажни и 

строително-ремонтни работи, необходими за изпълнението на предмета на 

поръчката, следва да се квалифицира като допуснато съществено нарушение на 

процедурата.  

Условията в приетите от Участника изисквания от документацията за участие 

(което приемане е обективирано в направените от него ясни декларации от т. 4 до т. 8 в 

Предложението му за изпълнение на поръчката) са задължителни за тях, като 

преценката за съответствието на офертата с предварително определените условия 

следва да бъде направена от Комисията за провеждане на процедурата, в която проверка 

при констатирано несъответствие по реда на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП същата е длъжна 

да предложи нередовния Участник за отстраняване от процедурата. 

Предвид изложеното и с оглед констатациите, че от страна на „Интерхолд“ 

ЕООД липсва съобразяване с горецитираната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, 
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както и с условията за допустимост, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура, Комисията намира, че  Икономическият оператор не може 

да има правни очаквания офертата му да бъде приета за съответстваща на 

предварително обявените условия на поръчката.  

С оглед изложеното, след като по несъмнен начин бе установено, че 

Участникът е подал неточно и непълно Техническо предложение, формирано по 

начин, който се разминава с изискванията на Възложителя, категорично записани в 

условията на документацията, Комисията обосновава заключение, че това е 

достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в 

противен случай би се стигнало до нарушаване на основните принципи, визирани в чл. 

2, ал. 1 от ЗОП и по-специално - принципът за равнопоставеност между участниците 

в конкретната обществена поръчка. 

 

Отчитайки гореизложеното, Комисията обосновава следващо свое заключение, 

че следва да предложи Участник „Интерхолд“ ЕООД за отстраняване от участие в 

процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с  чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 

3. Неспазване на част от горецитираните изисквания, разписани от 

Възложителя в Раздел IV, т. 2.3.2.1.1., б. а) от Указанията за участие в процедурата,  

а именно: за описание на отделните етапи на изпълнение на всяка от 

дейностите/поддейностите/задачите, включени в обхвата на възлагане и обвързаността 

им с постигането и гарантирането на законосъобразното и качествено изпълнение на 

предмета на поръчката, тяхната последователност и взаимообвързаност, включително 

чрез определяне на тяхната продължителност, Комисията констатира и по отношение 

на тези от строително-монтажните и строително-ремонтни дейности, които 

Участникът малко или повече е обхванал в описателната част на представената от него 

Строителна програма. 

Прочита на направените от Икономическия оператор описания на дейности като: 

„зидария“, „мазилки и шпакловки“, „фаянсова облицовка“, „циментова замазка“ и 

„настилка от гранитогрес“ показва, че същите са само рамкирани (част от тях 

ограничени в рамките на три бланкетни общи изречения), без да съдържат дори и 

минимална конкретика за технология и технологична последователност на изпълнението 

им. 

Липсата на ясно, конкретно направено от Участника описание на технология 

на изпълнение на визираните дейности от обхвата на поръчката, както и на 

технологичната им последователност и съответната им продължителност 

недвусмислено сочи на поредното неизпълнение от страна на Икономическия 

оператор на задължителни изисквания по процедурата и което неспазване на 

предварително обявени условия за допустимост още по-недвусмислено предпоставя 

извода, че Дружеството не следва да бъде допуснато до следващия етап на 

процедурата. 

 

4. Следващите, съществени по мнение на настоящия помощен орган 

несъответствия с условията и изискванията на Възложителя, касаещи съдържанието на 

Строителната програма, представена от Участника, се изразяват в следното: 

Прочита на частта от обсъжданото приложение към Предложението за 

изпълнение на поръчката, представено от „Интерхолд“ ЕООД, наименована „Мерки за 

безопасност и здраве“, не само че установява разписването от страна на Участника на 

указания какво трябва да бъде спазено, извършено и съобразено при изпълнение на 

конкретни видове работи, без да е посочил какво самият той ще изпълнява и спазва като 

правила при изпълнението на видовете СМР, но и разкрива наличие на текстове, 

показващи непредназначеност към предмета на настоящата поръчка („паразитни“ 

текстове, отнасящи се до други процедури, други Възложители или обекти). 
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На първо място, в обсъждания обем от 17 страници (от ст. 33 до стр. 49), както и 

в по-голямата останала част от Строителната си програма , Участникът е заложил на 

чисто теоретичното представяне на процесите, дейностите, мерките и изискванията, 

придържайки се към общи норми и положения, без отделните дейности и мерки да са 

представени детайлно и обвързано с конкретиката на настоящия обект на изпълнение.  

Липсва дори и най-малка индиция за запознатост и преценка от страна на 

Икономическия оператор на спецификата на обекта на настоящата обществена поръчка 

и конкретното изпълнение на включените в обхвата ѝ СМР. Заложено е на общи 

нормативни изисквания, без нужната конкретика. Натрупания обем от информация 

обхваща общото изпълнение на посочените видове дейности, без да става ясно, че 

участникът е запознат и е преценил детайлите по изпълнението на самите дейности и 

преди всичко – относимостта им към обекта на настоящата строителна интервенция. 

С цел избягване на съмнения в достоверността на излаганите от нея факти, 

Комисията намира за необходимо, но и напълно достатъчно да цитира само няколко от 

въпросните „предложения“ на Участника, разписани в обсъжданата част от 

Строителната му програма, които са показателни за изложените по-горе нейно 

заключения, а именно: 

(1) на стр. 34, в част „Мерки за безопасна работа при складирането и 

съхранението на строителните материали, детайлите и конструкциите“, в т. 11, 

Участникът е посочил, че „в помещенията, където се складират, произвеждат и 

използват полимерни материали, отделящи горими и взривоопасни изпарения, ще се 

забранява пушенето“. Складиране, производство и използване на полимерни 

материали, отделящи горими и взривоопасни изпарения в настоящата поръчка не се 

предвижда; 

(2) В част „Мерки за безопасна работа при земни(изкопни) работи“, в т. 10 се 

говори за „ …. неочаквана поява на вредни газове и пари в тунели и други подобни...“, а в 

т. 20 – за „изкопни работи по взривен начин …“ – безспорно „паразитни“ текстове, 

неотносими към настоящата процедура; 

(3) На стр. 37, в част „Мерки за безопасност на труда при работа със строителни 

машини, механизми, съоръжения, уредби и др.“, т. 19 е дадено „указание“, според което 

се „забранява повдигане, преместване или спускане на всякакъв вид товари над обитаеми 

сгради, попадащи в зоната на товаро-подемното съоръжение“, докато в т. 20 на същата 

част се посочват мерки „при едновременна работа на един строеж с два или повече 

крана....“; 

(4) В част „Мерки за безопасна работа при арматурни работи“, т. 4 на стр. 38 е 

дадено указание към „всички работници – арматуристи, обслужващи машините и 

механизмите в арматурния двор“; 

(5) Следващият, видно неотносим към провежданата от Район Красно село 

обществена поръчка текст е разписан от Участника на стр. 40, в част „Мерки за 

безопасна работа при бетонджийски работи“, в т 10 от която „строго“ е забранено „на 

краниста да върти кофата над работниците …..“; 

(6) Също така, на стр. 41, в част „Мерки за безопасна работа при зидарски 

работи“, съдържателната част на описанието е запълнена с мерки нямащи нищо общо 

нито със зидарските работи, нито с провежданата обществена поръчка, като например: 

„издигане и сваляне на всякакъв вид товари“, „извършване на товаро-подемни операции“, 

„пакетиране на материали в контейнери, палети или пакети“, „фигури с пясък, чакъл и 

други насипни материали“, „проходи, подходи и входове към работната площадка“, 

„обезопасяване на отворите в подовете“, „изграждане на отвори на асансьорни шахти“ 

и др.; 

(7) Не по-малко „паразитни“ и неотносими към предлаганите от Участника 

„бояджийски работи в строителството“ са първите 4 точки на стр. 44 от 

съдържанието на документа, предлагащи инструкции за: 
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- „издаването и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари по механизиран 

начин“; 

- площадките на товаро-подемните устройства и приемателните площадки“; 

- „отворите в подовете се обезопасяват с парапети или временни покривни подове, 

които да могат да понесат предвидените товари, както и да бъдат осигурени срещу 

непредумишлено разместване“; 

- „при използване на скелета и платформи ….“; 

(8)  Друг пример за „привнесен“, но неприложим към дейностите, предмет на 

настоящето възлагане текст е виден в записите на т. 1 и т. 2 на стр. 45 в част „Мерки 

за безопасна работа при извършване на ремонтна дейност“, в първата от които е 

подчертано, че „Знанието и изпълнението на настоящата инструкция е задължително за 

всички работници и служители от завода“, докато във втора точка се посочва, че 

„отговорни лица за изпълнение на мероприятията по инструкцията са съответните 

ръководители на обекта: технически ръководители и бригадирите“. 

(9) В част „Мерки за опазване на околната среда“ от строителни отпадъци“, 

като „конкретна“ мярка за предотвратяване на замърсяването, на стр. 140, последен 

абзац, Участникът е обещал „да уреди зона за барабаните с опасни отпадъци, която ще 

е непробиваема и там ще има система за задържане на възможните изпичания: бетонен 

резервоар или оградна канавка за събирането на излетите течности“; 

(10) Безспорно най-очевиден пример за „паразитен“, показващ 

непредназначеност към предмета на настоящата поръчка текст е този, съдържащ се 

на стр. 145, в част „Спецификация на основните материали“, според който, цитиран 

дословно, „Интерхолд“ ЕООД има възможност да осигури строителни материали и 

продукти за изпълнение на строително-монтажните работи за „Основен ремонт на 

сградата на Автогара, гр. Айтос с качество, необходими за изпълнение на 

обществената поръчка“. 

 

В обобщение на гореизложеното, Комисията счита, че и без необходимост от 

специални знания и експертиза, недвусмислено видно е многократно направеното от 

Участника позоваване и „привнасяне“ в текста на представената от него 

Строителна програма на термини, обозначаващи дейности, обекти или субекти, 

видно относими към други процедури, други Възложители и обекти, което 

обстоятелство още по-недвусмислено сочи на начина на процедиране от нейна страна 

спрямо така установената некоректност в предложението, а именно: прилагане на 

рестрикцията, поставена от Възложителя в Раздел IV, предпоследен абзац към т. 

2.3.2., съобразно който „ако в Предложение за изпълнение на поръчката ….., 

Участникът е допуснал .....наличие на текстове, показващи непредназначеност към 

предмета на настоящата поръчка („паразитни“ текстове, отнасящи се до други 

процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти), се отстранява от 

участие“. 

Тук е мястото да се обърне внимание на факта, че Участникът недвусмислено, 

в т. 7 на представения от него обр. №2 е декларирал запознатостта и съгласието си с 

прилагането на цитираната санкционна последица от привнасянето на „паразитни“ 

текстове в правеното от него Предложение за изпълнение на поръчката. 

 

5. Верен на възприетия от него подход за бланкетно, неотносимо и без каквато 

и да е връзка с конкретиката на възлагането разписване на общи ноторно известни 

или нормативно установени условия и изисквания, Участникът, в част „Организация 

при неблагоприятни атмосферни условия“ реално е направил транспониране на 

текстове от Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на СМР (като дори е цитирал чл. 50, ал. 1), 

без да посочи какви са предлаганите от него самия мерки и условията, които ще бъдат 

създадени на обекта за работа при неблагоприятни метеорологични условия – какви 
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дейности ще могат да бъдат изпълнявани, с цел да не се прекъсва работния процес и 

да се спазят предвидените срокове за реализация на строителството, което в 

настоящата процедура има за предмет „Преустройство, частично пристрояване и 

надстрояване, реконструкция и ремонтно-възстановителни работи на старата 

сграда на ДГ № 124, находяща се в УПИ ІІІ-за детско заведение, кв. 3, м. „Крива река“ 

по плана на гр. София“ 

 

6. Липса на конкретно направено от Участника предложение е видно и досежно 

необходимите за изпълнение действия за извършване на тествания и изпитвания. По 

отношение на тях, в съдържателната част на стр. 26 – стр. 31 от представената от 

него Строителна програма, Икономическият оператор е преписал дословно 

изискванията на Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, в частта ѝ на чл. 7, ал. 3, касаеща съставяне на актове от обр. №1 

до обр. №17, включително и нерегламентирания в посочения нормативен акт, обр. 

№19. 

 

7. Направения от Комисията задълбочен експертен прочит на отразените и 

оферирани от Участника материали в представената от него „Спецификация на 

основните материали“ (стр. 145 и стр. 146), установи пропуски и в тази част на 

предложението, конкретно изразяващи се в следното: 

В инкорпорираната в текста на обсъжданата част от Строителната програма 

таблица, съдържаща предлаганите от Участника материали е видно специфицирането 

само на 8 (осем) материала, определяни като „основни“, а именно: бетон; армировка; 

конструктивна стомана; гипскартон; топлоизолация EPS; топлоизолация XPS; 

хидроизолация по покрив; хидроизолация по покрив с минерална посипка. 

Участникът не е предвидил и не е оферирал безспорно основни за настоящето 

изпълнение материали като: асансьор; настилки (ламинат, ПВЦ настилка, теракот, 

гранитогрес) фаянс; дограма; тухли; ламарина; асфалт; плочи и бордюри; детски 

съоръжения; технологично оборудване; армираща мрежа; вароциментова мазилка; 

гипсова мазилка; профили за гипскартон; лепило за шпакловка, стъклофибърна мрежа, 

мазилка за топлоизолация; латекс; тръби; фитинги; радиатори; кабели различни видове и 

др.. 

Така установения пропуск предпоставя и крайния извод на настоящия помощен 

орган, че е налице поредно неизпълнение от страна на Участника на поставено от 

Възложителя конкретно изискване към минималното задължително съдържание на 

Предложението за изпълнение на поръчката, което по същество е и условие за 

допустимост на офертата. Въпросното изискване, игнорирано от Икономическия 

оператор е разписано в т. 2.3.2.1.4. на Раздел IV от Указанията за участие в 

процедурата, съобразно което като изискуем показател (елемент) от 

задължителното съдържание на представяната от него Строителна програма, 

Участникът трябва да представи „Спецификация на основните материали с 

посочване на: вида, търговското наименование, производителя, съгласно видовете 

СМР в Техническата спецификация, както и конкретизиране на техническите 

параметри и качествени характеристики на съответния материал“. 

Отчитайки горепосочената непълнота в съдържанието на Предложението за 

изпълнение на поръчката, направено от „Интерхолд“ ЕООД, едновременно имайки 

предвид и поставения от Възложител акцент, съобразно който „спецификацията 

обвързва Участника с предложените от него основни материали и служи за проверка 

на съответствието на предложението с утвърдените от Възложителя Технически 

спецификации, както и за оценка на качествените предимства на направеното от 

Участника предложение“, Комисията счита, че напълно обосновано е прилагането от 

нейна страна на указанието, разписано в последния абзац към т. 2.3.2. в Раздел IV от 

Указанията за участие, съобразно което „Участник, чиято Строителна програма има 

липсващи изискуеми показатели …….. се отстранява от участие“.  
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Що се касае до правното основание за прилагането на визираната санкционна 

клауза, същото Комисията намира в нормата на чл. 107, т. 2, б. „а“, във връзка с чл. 

105, ал. 1 от ЗОП. 

 

8. Следващият, констатиран от Комисията пропуск и непълнота в 

представеното от „Интерхолд“ ЕООД Техническо предложение се изразява в липсата на 

съответствие между отделни, отразени от Участника предложения в 

представената от него Спроителна програма и съпътстващия Предложението за 

изпълнение на поръчката Линеен график (приложение №2 към обр. №2), а именно: 

(1) на стр. 6 от Строителната програма, Участникът е декларирал, че 

„строителните отпадъци ще се извозват до депа ......“, въпреки което, в Линейния график, 

позиция 22 „Извозване на строителни отпадъци“, в част „Демонтажни работи. 

Разбиване“ не е предвидена никакава строителна техника и механизация (самосвал), а 

само един работник; 

(2) за изпълнение на дейностите по полагане на бетон – позиции 11-15 от част 

„Строителни конструкции“ на Линейния график са предвидени по четири работници 

(определяни като „работник строителство“) за всяка от дейностите по отделните 

позиции, но не е предвидена никакава специализира техника, като бетоновоз и бетон 

помпа.  

В противовес на визираното текстово отразяване в лявата част на 

обсъждания Линеен график, на стр. 39 от Строителната програма е обяснено, че 

„бетонджиите, които работят с вибратор, трябва да бъдат снабдени с 

антивибрационни ръкавици, ботуши, специално инструктирани за работа с ел. 

вибратор и да се сменат през 2 часа“.  

Едновременно, на стр. 40 от същата Строителна програма е уточнено, че:  

- „почистването на полепналия бетон по коша на самосвала ......“; 

- „при полагането на бетона с бетон-помпа, налягането се контролира .....“ 

(3) Комисията констатира липса на предложена техника и за изпълнение на 

дейност „извозване на готова бетонова гаражна клетка“  - позиция №10 от част 

„Разни строителни работи“. 

 

Така установената от Комисията липса на предложена в Линейния график 

техника за изпълнение на гореизброените дейности, сочи на неизпълнение от страна 

на Икономическия оператор и на изискването, одобрено от Възложителя в 

пояснителния текст към т. 2.3.2.2. на Раздел IV от Указанията за участие в 

процедурата, съобразно който „при изготвянето на графика следва да се отчетат ..... 

и необходимите за извършването на всяка една дейност/поддейност/задача, работна 

ръка (брой, специалност) и техническо оборудване (брой и вид)“. 

 

(4) На основание извършения от Комисията обстоен експертен анализ на 

представения от „Интерхолд“ ЕООД линеен график, беше установено, че не са 

предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия, която липса и непълнота в 

графика водят до противоречие с декларацията, направена от Участника в т. 3 на 

Предложението му за изпълнение на поръчката (обр. №2), аналогично обективирана и 

на стр. 22 от Строителната му програма, съобразно която „при изготвяне на 

линейния график и определянето на сроковете за изпълнение на дейностите от 

обхвата на обществената поръчка, сме предвидили дни за неблагоприятни 

атмосферни условия, като по този начин се гарантира спазването на предвидените 

срокове за реализация на строителството“. 

Липсата на предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия от друга 

страна сочи и на неизпълнение изискването, поставено от Възложителя в Раздел IV, 

т. 2.3.2.3. от Указанията за участие. 
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(5) Не е съобразено и условието, одобрено отново в поясненията към т. 2.3.2.2. 

на Раздел IV от Указанията за участие, изискващо от Участниците така да 

разработят Линейния си график, че от него да е видна крайната дата на изпълнение 

на строителството, определяна с датата на съставяне и подписване на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на обекта (обр. №15), съгласно Наредба 

№3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

В представения от „Интерхолд“ ЕООД не е видна дата (период) за съставяне на 

акт, обр. 15. Единственото текстово отразяване на последния ред от обсъждания 

график се заключава в абстрактното изписване на думата „край“. 

 

Приемайки, че така установените пропуски в приложения от Участника 

Линеен график са от категорията на съществените, Комисията счита, че 

допускането им от страна на „Интерхолд“ ЕООД е довело до представяне на 

неподходяща оферта по смисъла на §2, т. 25, предл. първо от ДР на ЗОП, което 

обстоятелство обосновава на самостоятелно основаниие предложението ѝ до 

Възложителя да отстрани Дружеството от участие на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ 

от ЗОП. 

Предпоставка и основание за така приетото от Комисията решение е факта 

на несъобразяване и неизпълнение от страна на Участника на указанията на 

Възложителя, обективирани в последните два абзаца на Раздел IV, т. 2.3.2.2. от 

Указанията за участие в процедурата, съобразно които: „Предложената от 

Участника Строителна програма и Линейния график са взаимно свързани и допълващи 

се като текстова/описателна част и графична част. В този смисъл тяхното 

съответствие е задължително и липсата на такова ще се счита, че е представена 

оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и 

същата ще е основание за отстраняване на Участника по реда на чл. 107, т. 2, б. „а“ 

от ЗОП“, съответно: „Участник, чийто Линеен календарен план има липсващи 

изискуеми показатели, показва технологична несъвместимост на отделните 

строителни операции, както и противоречие със Строителната програма, 

Техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или 

нормативен акт, уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие“. 

Нещо повече, при подаване на офертата си, Участникът еднозначно и 

недвусмислено, в т. 5 от Предложението си за изпълнение на поръчката сам е 

декларирал, че е запознат и приема въпросните изисквания, респ., че приема 

прилагането на следващата от неизпълнението им санкционна последица, изразяваща 

се в отстраняването му от участие в процедурата. 

 

С оглед така формираните от нея мотиви и след като по несъмнен начин бе 

установено, че Участникът е подал неточно и непълно Техническо предложение, 

формирано по начин, който се разминава с изискванията на Възложителя, 

категорично записани в условията на документацията, Комисията обосновава 

заключение, че това е достатъчно основание същият законосъобразно да бъде 

отстранен от участие, тъй като в противен случай би се стигнало до нарушаване на 

основните принципи, визирани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП и по-специално - принципът за 

равнопоставеност между участниците в конкретната обществена поръчка. 

В обобщение на гореизложения задълбочен и обстоен анализ, направен от нея на 

установените факти, Комисията счита, че констатираните нарушения на ЗОП и на 

указанията от Документацията за участие (утвърдени от Възложителя, неоспорени 

в хода на процедурата и съответно – влезли в сила), при изготвянето на офертата на 

„ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, не биха могли да бъдат санирани и по реда на чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП, което обстоятелство на самостоятелно основание обосновава отправеното 

от нея предложение до Възложителя да отстрани Участника от участие в 

процедурата, на основание чл. 107, т. 1, предл. второ и т. 2, буква „а“, във връзка с  чл. 

101, ал. 5 от ЗОП. 
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************************************************************************* 

 

II.Г. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

КОНСОРЦИУМ „ОДЗ-СО“ - оферта с вх. № РКС18-РД-93-12/5/30.07.2018 г. 

 

След извършена от нейна страна формална проверка, досежно обхвата на 

документите, формиращи Техническото предложение на „Консорциум „ОДЗ-СО“, 

Комисията установи, че същите отговарят на условията за пълнота и 

комплектованост, в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

изискванията на Възложителя, обективирани в Раздел IV „Изисквания към 

съдържанието и обхвата на офертите и необходимите документи. Указания за 

подготовка на офертите“, т. 2.3. от Указанията за участие в процедурата. 

 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се в 

тази от допуснатите до участие оферти включва в съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  

процедурата образец №2; 

б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – попълнена 

по образец №3; 

в) Декларация за срока на валидност на офертата за период от 6 (шест) месеца – по 

образец №4; 

г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от 

ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд – попълнена по образец №5; 

д) Декларации за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679), попълнена от Участника по образец №7 – четири броя, по една за Обединението, 

отделните партньори в състава му и Дружеството, дало съгласие да предостави ресурси в 

качеството си на трето лице. 

 

След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото 

предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна 

точка изискуемото ѝ съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел IV, т. 2.3. от 

Указанията за участие в процедурата, Комисията пристъпи към преглед по същество на 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на този от 

допуснатите Участници, в резултат от което установи следното:  

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

образеца от документацията за участие (образец №2), в съдържанието на което е включено 

следното: 

 Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка - 14 

(четиринадесет) календарни месеца. 

Икономическият оператор е декларирал, че в така предложения от него срок е 

предвидил и дни за неблагоприятни климатични условия. 

 Участникът е декларирал запознатост с обстоятелството, че ще бъде отстранен от 

процедурата при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, 

периоди и начин на изготвяне на Линейния график, представен като приложение №2 към 

обр. №2, както и в случай, че предложеният от него срок за изпълнение е в различна мерна 

единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 

Линейния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 

 Направено е и волеизявление, съобразно което Икономическият оператор 

декларира, че се е запознал с поставеното от Възложителя условие, че предложените от 

него Строителна програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като 
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текстова/описателна част и графична част, както и че тяхното съответствие е 

задължително, респ. липсата на такова ще се счита, че е представена оферта, която 

не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и същата ще е 

основание за отстраняването му от участие, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Вписана е и декларация, съобразно която Икономическият оператор е  запознат с 

поставеното от Възложителя условие, че при непредставяне на Предложение за изпълнение 

на поръчката и/или някои от приложенията към него, или ако представеното от него 

Предложение за изпълнение, или приложенията към него не съответстват на изискванията 

на Възложителя, той ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Обективирано е и даваното от страна на представителя на Обединението 

удостоверяване, че е запознат с поставеното от Възложителя условие, че Участникът ще 

бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, ако в 

Предложението си за изпълнение на поръчката, и/или в някои от изискуемите негови 

приложения е допуснал вътрешна несъвместимост и/или противоречие, касаещо 

последователността и взаимообвързаността на предлаганите от него дейности по 

изпълнение на обекта, на технология, материали, организация, човешки ресурси или др., 

както и ако е установено от Възложителя, че е вписал текстове, показващи 

непредназначеност на Предложението към предмета на настоящата поръчка („паразитни“ 

текстове, отнасящи се до други процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти). 

 Участникът е декларирал запознатост и с обстоятелството, че ще бъде отстранен 

от процедурата, в случай, че в Строителната му програма има липсващи изискуеми 

показатели, ако същата показва технологична несъвместимост на отделните строителни 

операции, както и противоречие с Техническата спецификация, инвестиционния проект 

и/или други условия, заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ 

строителните процеси. 

 Участникът е предложил следните гаранционни срокове за видовете СМР/СРР и 

съоръжения, а именно: 

- за всички видове новоизпълнени конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях - 10 (десет) години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 (пет) години; 

 - за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

на сгради – 5 (пет) години; 

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура - 8 (осем) години. 

Посочено е още, че така предложените гаранционни срокове започват да текат от 

датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта. 

 Участникът е демонстрирал готовност да изпълни строителните дейности, 

предмет на поръчката (в хипотеза, че същите му бъдат възложени), в съответствие с 

техническите изисквания на Възложителя, като е декларирал, че при изпълнение на всички 

СМР ще спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна 

уредба към него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към 

изпълнение предмета на настоящата поръчка. 

 Посочено е, че материалите, които ще влага при изпълнение на строителството ще 

бъдат нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за 

съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти. 

 

Запознавайки се детайлно с представените от Участника документи като части на 

Техническото му предложение, а именно: Предложение за изпълнение на поръчката; 

Строителна програма за организация и изпълнение на договора, Линеен календарен график 

и Диаграма на работната ръка, Комисията намира, че същите се характеризират на 
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места с непълнота, несъответствия и противоречие на отразените в тях данни, 

както и с липса на взаимна кореспонденция, които обстоятелства създават съмнение 

по отношение наличието на достатъчна яснота и разбиране от страна на Участника 

на характеристиките и спецификите на изпълнението, именно по тази обособена 

позиция и именно по тази обществена поръчка. 

Конкретните факти, обстоятелства и оферирани от самия Участник данни, 

предпоставили обосноваване гореизложеното заключение на Комисията се изразяват в 

следното: 

 

1. Видно от дословно направеното по-горе цитиране на съдържанието на т. 9 

от обсъжданото Предложение за изпълнение на поръчката, Участникът, е 

предложил гаранционни срокове за голяма част от основните видове строителни 

дейности, включени в обхвата на възлагане, основавайки се обобщително на 

текстовете, регулиращи минималните прагове за техните размери, регламентирани в 

чл. 20, ал. 4, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 7 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

Така направеното от Икономическия оператор подвеждане под общ 

знаменател на повечето, предвидени за изпълнение в обхвата на възлагането 

дейности, обаче е предпоставило и пропуск от негова страна, изразяващ се в липса на 

предложени гаранционни срокове за: 

(1) Възстановени строителни конструкции, каквито дейности са предвидени и 

подлежат на изпълнение в част „Строителни конструкции“ на проекта и включват 

изпълнение на бетонни колони и плочи, предназначени за възстановяване 

носимоспособността на старата плоча на съществуващата сграда на детската 

градина, характеризираща се с локални провисвания. Видно от обяснителната записка 

от Работния проект, относима към визираната проектна част („Строителни 

конструкции“), при конструктивното обследване са отбелязани увеличени провисвания в 

областта на фугата между бл. 3 и стълбищната клетка. Плочите в тези зони  на коти + 

2,75 и + 5,60 подлежат на усилване чрез добавяне на греди с височина 30 см. от бетон клас 

В25. Отново в тази част на проекта е предвидено плочата на кота +2,75 в бл. 4 да се 

усили чрез доливане на усилваща плоча от бетон В25 с дебелина 10 см. За поемане на 

допълнителните хоризонтални сили и повишаване на носимоспособността до IX степен 

земетръс с КС=0.27 са предвидени стоманобетонни шайби с унифицирани размери 27/120 

см., а за поемане на вертикалните товари от надстройката на бл. 4 - и монолитни колони 

с размери 27/27 см. Допълнителни колони с размери 27/27 см са предвидени и за укрепване 

на усвоените тераси при разширението на спалните помещения в бл. 1 и бл. 2. 

(2) Изпълнение на дейностите в част „Паркоустройство и благоустройство“ и 

част „Геодезия“ (определяни от други от Участниците събирателно като 

„вертикална планировка“). Съобразно одобрения и влязъл в сила работен проект (с 

който Участниците би следвало да са запознати, предвид че същият е част от 

Документацията по процедурата), като елементи от изпълнението в тези от  

проектните части се включват дейности като: полагане на бетонови настилки, 

настилки за детски площадки, монтаж на детски съоръжения и пейки, засаждане на 

дървета, храсти и увивни растения. Част от изпълнението е и полагането на асфалт 

и бетонови бордюри.  

Видно от Линейния календарен график, представен като част от Техническото 

предложение на Консорциум „ОДЗ – СО“, всяка една от гореизброените и подлежащи 

на изпълнение дейности е отразена както в текстовата, така и графичната част на 

документа, което обосновава извод, че за Икономическият оператор е безусловно ясно, 

че визираните по-горе дейности, подлежащи на осъществяване на обекта на 

строителство (следващо както от изискванията на работния проект, така също и 

от предложението на самия Участник) не попадат в обхвата на нито една от 

групите строително-монтажни и строително-ремонтни работи, обхванати с 
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нормите на чл. 20, ал. 4, т. 1, т. 3 - т. 4 и т. 7 от Наредба №2/2003 г., спрямо които 

Участникът е дал конкретен гаранционен срок. 

Действително, безспорно по мнение на Комисията е обстоятелството, че на 

Участниците е предоставена оперативна самостоятелност за преценка на 

конкретните срокове, които да впишат в т. 9 на одобрения от Възложителя образец 

на Предложение за изпълнение на поръчката (обр. № 2) и в рамките на които биха 

били в състояние да ангажират гаранционната си отговорност, съобразявайки, обаче 

поставеното от Възложителя условие, предложените гаранционни срокове да бъдат 

поотделно и конкретно посочени за всички видове строително-монтажни работи и 

съоръжения, като за тези от тях, попадащи в нормативната регулация на Наредба 

№2/2003 г., следва да бъде предложена гаранция, при съобразяване на конкретно 

посочените от Възложителя времеви граници – не по-кратки от предвидените в 

Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не по-дълги 

от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни актове. 

Допуснатият от Консорциума пропуск в оферирането на гаранционен срок за 

възстановени строителни конструкции, изпълнени асфалтови работи, бетонови 

настилки и настилки на детските площадки, както и срок за гаранционна поддръжка 

на съоръженията за игра, недвусмислено сочи на непълнота на представената от него 

оферта. 

От друга страна, липсата на конкретно предложен/и от Участника 

гаранционен/нни срок/ове за основни дейности и съоръжения (повечето от които 

подложени на ежедневно ползване и експлоатация), води както до липса на увереност 

за Възложителя доколко разходваните от него бюджетни средства ще бъдат 

оправдани с насрещно качество на изпълнението, при липса на поета от Изпълнителя 

отговорност за изпълнените от него дейности дори и в минималните нормативно 

установени срокове, а така също и до липса на дори и минимална гаранция за 

сигурността и безопасността за ползвателите на отделните съоръжения, основната 

част от които са деца на възраст под 7 години. 

 

Отчитайки гореизложеното, Комисията е единодушно на мнение, че липсата 

на предложени от Консорциум „ОДЗ – СО“ конкретни гаранционни срокове за 

възстановени строителни конструкции (чл. 20, ал. 4, т. 2 от Наредба №2/2003 г.), 

както и за изпълнение на дейностите в част „Паркоустройство и благоустройство“ и 

част „Геодезия“ е на самостоятелно основание достатъчно за предлагането му за 

отстраняване от последващо участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ 

от ЗОП. 

 

2. На следващо място, запознавайки се детайлно със същностното съдържание на 

представеното от Консорциума приложение №1 към Предложението му за изпълнение на 

поръчката, Комисията констатира, че липсва както описание, така и конкретно 

предложени организация на работа, технология и методология за изпълнение на по- 

голяма част от основните строително-монтажни и строително-ремонтни работи, 

необходими за изпълнението на предмета на поръчката в следните проектни части: 

- демонтажни работи и разбиване; 

- монтаж/демонтаж на скеле;  

- полагане на всички видове настилки - многослойна ударопоглъщаща PVC 

настилка, хетерогенни винилови PVC настилки, ламиниран паркет и теракот;  

- изпълнение на железарски и тенекеджийски работи; 

- демонтаж на стара и изграждане на нова ВиК инсталация; 

- монтаж врати; 

- бояджийски работи;  
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- сухо строителство; 

- СОТ; 

- видеоконтрол;  

- аварийно-оповестителна система;  

- ПИС;  

- електро – дворно осветление и вътрешни ел. инсталации; 

- електро - пътническа асансьорна уредба; 

- паркоустройство и благоустройство; 

- геодезия – асфалтови работи; 

-пожарна безопасност и  

- технология. 

 

Предвид така установената непълнота в офертата на Участника, Комисията 

счита, че следва да предложи същият за отстраняване от процедурата за възлагане 

на обществената поръчка, аргументираните и обосновани мотиви, за което ѝ 

становище, се изразяват в следното: 

В Указанията за участие в процедурата, Раздел IV „Изисквания към съдържанието 

и обхвата на офертите и необходимите документи. Указания за подготовка на 

офертите“, т. 2.3.2., е обективирано изискване, съобразно което, като част от 

Техническото си предложение, Участникът трябва да представи и изискуемото на 

основание чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“  от ППЗОП, Предложение за изпълнение на 

поръчката, изготвено в съответствие с утвърдения от Възложителя образец №2, заедно 

с приложена към него Строителна програма за организация и изпълнение на договора 
(оформена като Приложение №1 към обр. №2), досежно която ясно е посочено, че 

бидейки елемент от Техническото предложение на Участника е обвързваща за него по 

отношение на изложените в съдържанието ѝ обстоятелства и поражда задължение за 

Изпълнителя по договора за нейното спазване.  

Едновременно, в продължение на посоченото изискване, Възложителят, повдигайки 

ги в тъмен цвят, ведно с троен знак за внимание, е дал точни и недвусмислени указания за 

условията и изискванията, които трябва да бъдат спазвани от всеки един Участник в 

процедурата, при разписването от негова страна на Предложението си за изпълнение на 

поръчката, а именно: 

„!!! Независимо от обстоятелството, че като елемент от оценката на 

Техническото предложение, Възложителят е обхванал само част от изискуемите за 

включване в същото параметри на изпълнение, посоченото съдържание на 

Предложението за изпълнение на поръчката (в което число и индивидуализираните 

негови приложения), следва да се приема като минимално изискуемо и задължително 

по обхват, предвид обстоятелството, че липсата на един или повече от изброените 

като минимум елементи от съдържанието на Предложението за изпълнение е 

предпоставка за отстраняване на Участника от процедурата, поради неизпълнение на 

това предварително поставено и обявено условие по смисъла на чл. 107, т. 2, б. „а“ от 

ЗОП“. 

Основна, изведена като първа част от визираното задължително, минимално 

съдържание на предлаганата от Участника Строителна програма е частта, отразяваща 

предлагания от него организационен план, по отношение на който, Възложителят е 

поставил изискване да осигурява ясна и пълна представа за протичането на строителния 

процес от деня на откриване на строителната площадка и съставяне на Протокол обр. 

2/2а, съответно заверка на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 от ЗУТ до деня 

на съставянето на Констативен акт обр. 15.  

Минимално изискуемото съдържание на визирания организационен план е подробно 

и последователно разписано в девет отделни абзаца в т. 2.3.2.1.1., б. а) от обсъжданата 

част от Указанията за участие. 
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Съобразно първите три от визираните условия, одобрени от Възложителя 

(неоспорени в законоустановения срок, влезли в сила и съответно – задължителни за 

спазване и изпълнение), „в тази част на Строителната си програма, Участникът 

задължително трябва да идентифицира: 

- основните етапи на строителството и да направи описание на ключовите 

моменти при тяхното изпълнение.  

Участникът описва организацията на работната площадка, съобразно реално 

предлаганото от него изпълнение на предмета на поръчката, обхващайки минимум: 

- всички дейности (СМР), необходими за изпълнението на предмета на поръчката; 

- отделните етапи на изпълнение на всяка от 

дейностите/поддейностите/задачите, включени в обхвата на възлагане ..., тяхната 

последователност и взаимообвързаност, включително чрез определяне на тяхната 

продължителност, отчитайки времето и за подготвителните дейности, в това число и 

за временното строителство“. 

Тук е мястотото да се обърне внимание, че с твърде голяма категоричност, в 

последните абзаци от цитираната по-горе т. 2.3.2. на Раздел IV от Указанията за 

участие в процедурата, Възложителят е предвидил и санкционна последица, в хипотеза на 

неспазване на визираните, поставени от него изисквания, която санкция се съдържа в 

следните текстови отразявания: „Ако Участник не представи Предложение за 

изпълнение на поръчката, или представеното от него Предложение за изпълнение…… 

не съответства на изискванията на Възложителя, този Участник ще бъде 

отстранен от участие“, както и: „Участник, чиято Строителна програма има 

липсващи изискуеми показатели ……………. се отстранява от участие“. 

Придържането към утвърдените условия от страна на Участниците при 

изготвяне на техните оферти е задължително, както по силата на Закона за 

обществените поръчки, така и с оглед редица текстове, отразени в самата 

Документация по процедурата.  

Релевантни, в случая са: (1) изискването на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, съобразно което 

при изготвяне на офертата си всеки Участник трябва да се придържа точно към 

обявените от Възложителя условия, както и (2) условието, поставено в Раздел III, 

„Изисквания към участниците в процедурата“, т. 1 „Общи изисквания“ от Указанията за 

участие, съгласно което „… предотвратяването на вероятността предложение, което в 

максимална степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде отстранено 

от участие в процедурата по изключително формални причини, налага Участниците да се 

придържат точно към настоящите Указания, обявените от Възложителя изисквания и 

правилата на приложимата и относима нормативна уредба, което условие по същество 

транспонира императива на чл. 101, ал. 5 от ЗОП“. В продължение, Възложителят ясно и 

недвусмислено е обърнал внимание на потенциалните Участници, че „представянето на 

оферта за участие в настоящата процедура, обвързва всеки Участник с приемането на 

всички изисквания и условия, утвърдени в настоящите Указания и останалите части 

от Документацията за участие, при спазване на Закона за обществените поръчки и 

Правилника за прилагането му“.  

В тази връзка, Комисията приема, че ако Участникът е считал, че всички 

горецитирани изисквания не са били в достатъчна степен ясно разписани в 

документацията по процедурата, то той е имал правната възможност, предоставена му 

с разпоредбата на чл. 31 от ЗОП да поиска разяснения относно предвидения начин на 

изготвяне и представяне на офертата, включително в частта ѝ на Строителната 

програма за организация и изпълнение на договора. 

Както бе посочено и по-горе, безусловно правило, важимо за всяка процедура 

(включително и за настоящата), по аргумент от чл. 101, ал. 5 от ЗОП е офертите на 

участниците в обществената поръчка, да отговарят на изискванията, заложени в 

Документацията за участие, иманентна част от която са и цитираните указания за 

структуриране съдържанието на Строителната програма като част от 
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Техническото предложение, с оглед на което, липсата на представени от Консорциум 

„ОДЗ – СО“ описание, конкретно предложени организация на работа и технология за 

изпълнение на по-голяма част от основните, строително-монтажни и строително-

ремонтни работи, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, следва да 

се квалифицира като допуснато съществено нарушение на процедурата.  

Условията в приетите от Участника изисквания от документацията за участие 

(което приемане е обективирано в направените от него ясни декларации от т. 4 до т. 8 в 

Предложението му за изпълнение на поръчката) са задължителни за него, като 

преценката за съответствието на офертата с предварително определените условия 

следва да бъде направена от Комисията за провеждане на процедурата, в която проверка 

при констатирано несъответствие по реда на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП същата е длъжна 

да предложи нередовния Участник за отстраняване от процедурата. 

Предвид изложеното и с оглед констатациите, че от страна на Консорциум 

„ОДЗ – СО“ липсва съобразяване с горецитираната разпоредба на чл. 101, ал. 5 от ЗОП, 

както и с условията за допустимост, одобрени от Възложителя за целите на 

настоящата процедура, Комисията намира, че  Икономическият оператор не може 

да има правни очаквания офертата му да бъде приета за съответстваща на 

предварително обявените условия на поръчката.  

С оглед изложеното, след като по несъмнен начин бе установено, че 

Участникът е подал неточно и непълно Техническо предложение, формирано по 

начин, който се разминава с изискванията на Възложителя, категорично записани в 

условията на документацията, Комисията обосновава заключение, че това е 

достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен от участие, тъй 

като в противен случай би се стигнало до нарушаване на основните принципи, 

визирани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП и по-специално - принципът за равнопоставеност между 

участниците в конкретната обществена поръчка. 

 

Основавайки се на гореизложеното, Комисията обосновава следващо свое 

заключение, че следва да предложи Участник Консорциум „ОДЗ – СО“ за 

отстраняване от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, във 

връзка с  чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 

3. При направеното от нея запознаване по същество със съдържанието на 

обсъжданото Приложение №1 към обр. №2 от офертата на Участника, Комисията 

установи, че в част „Организация на работа при възникване на забавяне вследствие на 

неблагоприятни климатични условия“, една от предвидените от Консорциума мерки за 

преодоляване на негативните последици от визираните неблагоприятни условия се 

заключава в следното конкретно предложение: „осигуряване на допълнителна 

механизация – дружеството разполага с допълнителен ресурс от механизация, която 

ще бъде на разположение през целия период на изпълнение на договора“. 

Така направената от Участника декларация, Комисията счита за влизаща в 

безспорно противоречие с декларацията, съдържаща се в Част IV, Раздел „В“, т. 9 на 

представения от Консорциум „ОДЗ – СО“ ЕЕДОП, съобразно която, техниката, 

механизацията и строителното оборудване (и то в минимално изискуемите вид и 

брой) ще бъдат ползвани като ресурс на Третото лице „ДЛВ“ ЕООД.  

С оглед установеното противоречие в отделни части от офертата на 

Икономическия оператор, Комисията счита, че предлаганата мярка, цитирана по-

горе, не само, че не води до твърдяното от него „гарантиране на срочното изпълнение 

на дейностите по договора“, но и създава обективна предпоставка за съмнение доколко 

предложението на Участника в неговата цялост обезпечава качественото и срочно 

изпълнение на поръчката. 
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4. Както бе посочено по-горе, в текста на т. 3 от обр. №2, Участникът е предложил 

срок за изпълнение на строителните дейности от обхвата на поръчката в рамките на 14 

(четиринадесет) календарни месеца.  

В резултат от направения от нея преглед на записите както в представения от 

Консорциума организационен план (част от приложение №1 към обр. №2), така и в 

текстовата и графична част на представения като елемент от Техническото му предложение 

Линеен график, Комисията установи разминаване между така декларирания срок за 

изпълнение на строителството (за период от 14 календарни месеца) както с 

конкретни описания в предложението на Участника, така и с графичните и 

текстови данни, съдържащи се в Линейния календарен график, които 

несъответствия се изразяват в следното: 

(1) В последния абзац на част „Етапи за изпълнение на дейностите, 

последователност, взаимообвързаност и продължителност“ от представения 

организационен план (стр. 120), повдигайки го в цвят, Участникът е подчертал 

следното: „Предложеният от нас срок за изпълнение на обекта е 14 месеца. 

Планираме цялостно обектът да бъде завършен за 53 календарни седмици. 

Остатъкът от времето предвиждаме за евентуално възникнали неблагоприятни 

климатични условия“. При направено елементарно изчисление, се установява, че така 

„предвидения“ от Участника „остатък за евентуално възникнали неблагоприятни 

климатични условия“ е 49 календарни дни или 12% от общото време, предложено от 

него за изпълнение на поръчката.  

Така оставения времеви „реверанс“ сам по себе си не дава основание за 

нереалистичност и не би предпоставил съмнение за настоящия помощен орган, 

досежно достоверността му, ако на стр. 126, в част „Описание на мерки при 

възникване на неблагоприятни климатични условия“ от разглеждания организационен 

план, Икономическия оператор не беше „пропуснал“ да отбележи, че е предвидил 7 

календарни седмици за неблагоприятни метеорологични условия. Точно обратното, в 

така обсъжданата част на предложението си, Участникът е реферирал към мерки и 

условия, които биха били приложими при недостатъчно кратък период на изпълнение 

(увеличаване на работната седмица, полагане на извънреден труд, осигуряване на 

допълнителна механизация и т.н.), а не в хипотеза, при която 12% от предложения 

срок за изпълнение е предвиден за неблагоприятни климатични условия. 

(2) На следващо място, от извършените от нея детайлен преглед и анализ на 

представения Линеен график в офертата на Консорциума, настоящият орган 

констатира, че въпросния график е с времева продължителност 60 (шестдесет) 

седмици. Видно, обаче от графичното представяне на дейностите по изпълнението, 

действителната календарна продължителност на строителството е в период от 53 

(петдесет и три седмици), докато по отношение на останалите 7 (седем) календарни 

седмици е направено отбелязване, че са „резерв от дни с неблагоприятни климатични 

условия“. 

Едновременно, на последния ред в лявата (текстова) част на графика е 

направено следното отбелязване: „Довършителен етап - извършване на дейности по 

цялостно приключване на обекта, изготвяне на екзекутивна документация, 

подписване на Констативен акт обр. 15“. Така изброените дейности, предвидени от 

Участника като приключващи цялостното изпълнение на строителството са 

графично нанесени в период от 21 дни, или: 51-ва, 52-ра и 53-та календарни седмици от 

началото на изпълнението. 

 

Анализът на така установените факти, според които за Участника 

дейностите по изпълнение и приключване на обекта (с подписване на акт обр. 15) са за 

период от 53 седмици и направеното на тяхно основание елементарното 

математическо изчисление, че срокът на строителството реално е 12,37 месеца 

(53седмици х 7 дни = 371 дни : 30 дни в месеца), сочи на несъответствие на 
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обсъждания срок за изпълнение на строителството с този, деклариран в обр. №2 като 

14 календарни месеца. 

В допълнение следва да се посочи, че тази калкулация се потвърждава и при 

направена проверка, посредством простото изброяване на дните на изпълнение, 

установими при графичното отразяване на дейностите  по изпълнението. 

Що се касае до въпросните 7 седмици, предвидени като „резерв от дни с 

неблагоприятни климатични условия“, Комисията счита, че бидейки предвидени във 

времеви период, следващ (по-късен) от датата на подписване на акт обр. 15 и 

предаване на обекта от Изпълнителя на Възложителя, същите са нерелевантни, 

неотносими и без каквото и да е значение за изпълнението на строителството, което 

вече е приключило с предаден готов обект. 

Застъпвайки разбирането, че реално строителството на един обект приключва 

с подписване на акт. обр. 15, Комисията счита за абсолютно технологично 

неправилно и невярно дните след предаване на обекта с акт, обр. 15 да бъдат включени 

като част от срока за изпълнение на дейностите по поръчката. 

 

С цел пълнота, обоснованост и аргументираност на излаганите от него 

мотиви, настоящият помощен орган намира за необходимо да обърне внимание на 

следното: 

Утвърдената и влязла в сила документация по процедурата, в частта ѝ на Раздел 

IV, т. 2.3.2.2. от Указанията за участие изисква участниците да изготвят Линеен график, 

като част от техническите си предложения, който график следва да е съобразен с 

технологичната последователност на строителните процеси, да е за изпълнение на 

конкретните строителни работи, да е подробен, изготвен реалистично,  изпълним, 

изготвен по етапи на строителство, с ясно отразени началото, времетраенето и 

изпълнението на всички видове дейности, включени в Строителната програма.  

Изрично в изискванията в горепосочената част от Указанията за участие в 

процедурата, относими към начина за изготвяне на Линейния график, Възложителят е 

посочил, че началото на изпълнение на дейностите се определя от датата на откриване 

на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво, а крайната дата на 

изпълнение на строителството се определя с датата на съставяне и подписване на 

констативен протокол за установяване годността за приемане на обекта (обр. №15), 

съгласно Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, което следва да е видно от представения в офертата Линеен график. 

Релевантни към така поставените изисквания са нормативните разпоредби на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ). Глава единадесета от ЗУТ разписва 

правилата за завършване на строителството на обектите и придобиване на разрешение 

за ползване на същите. Съгласно чл. 176 от ЗУТ, след завършване на строежа, 

Възложителят, Проектантът, Строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, 

съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно 

одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, 

изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на сключения 

договор; към акта се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания 

на машините и съоръженията. С този констативен акт се извършва и предаването на 

строежа от Строителя на Възложителя.  

От друга страна, чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството (Наредба №3/2003 г.) сочи, че условията 

и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на 

обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са 

обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък. Алинея 

3 от същия сочи актовете и протоколите, които съставят участниците в 

строителството, като в т. 15 от цитираната алинея е заложено задължение за 

съставяне на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(част, етап от него), по изготвено приложение № 15. Същият е условие за предаването на 
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строежа и строителната документация от строителя на възложителя и е основание за 

съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. 

Протокол обр. 15 е документът, удостоверяващ състоянието и готовността 

на строежа за въвеждането му в експлоатация, изготвя се на етап изпълнен строеж, 

кумулативно от Възложителя, Проектанта, Строителя и консултанта, упражняващ 

строителен надзор, като целта е да се удостовери, че изпълнението е съобразено с 

одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, 

изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на сключения 

договор. Тоест, актът на практика удостоверява завършването на същинските 

строителни дейности и е необходима предпоставка за преминаване към процеса по 

съставяне на протокол образец № 16 за установяване годността за ползване на строежа. 

Отнасяйки изложената по–горе правна уредба към представеното от Участника 

Техническо предложение и по-специално към изготвения от него Линеен график, 

Комисията намира абсолютна правна опора за изтъкнатите по-горе нейни изводи както 

за наличие на вътрешно противоречие в предложението на Консорциума, така и за 

несъответствие с изискванията на Възложителя за крайна дата на изпълнение на 

строителството. 

Както по-горе беше отбелязано, Възложителят е заложил дейностите по 

изпълнение на процедурата да започват от датата на откриване на строителна 

площадка, а крайната дата на изпълнение на строителството завършва със съставянето 

и подписването на констативен протокол за установяване годността за приемане на 

обекта, или протокол обр. 15.  

Също така посочено от страна на Комисията беше и обстоятелството, че в 

графичната част на Графика си, Консорциум „ОДЗ – СО“ е посочил срок за изпълнение на 

поръчката 53 календарни седмици, или 371 кал. дни, или 12,37 кал. месеца, като в 

текстовата част на същия този Линеен график е посочено, че до края именно на 53-та 

седмица (или, не по-късно от 371-вия ден, респ. до края на месец 12,76) ще бъде подписан 

акт, обр. 15. От така направеното разпределение на дейностите от страна на участника 

в линейния график е логично да се приеме, че след уведомяването на Възложителя, че 

обектът е готов за предаване строително – монтажните работи по същността си 

логично са финализирани. Освен това, приложимата законова уредба (анализирана 

подробно по – горе) еднозначно указва, че констативен протокол обр. 15 се издава след 

завършване на строежа, с цел да удостовери, че същият отговаря на всички проекти, 

документации и изисквания, т.е. може да премине от строителя към Възложителя, като 

целта на издаване на акта е установяване на годност за приемане на обекта и 

пристъпване към последващото осигуряване на разрешение за ползване. 

 

Основавайки се на гореизложените от нея аргументирани мотиви, Комисията 

счита, че са налице всички предпоставки да приложи ясно и недвусмислено 

разписаната от Възложителя рестрикция в последния абзац към т. 2.3.2.2. на Раздел 

IV от Указанията за участие в процедурата, съобразно която „Участник, чийто 

Линеен календарен план …. показва …..противоречие със Строителната програма, 

Техническата спецификация или други условия, заложени в процедурата или 

нормативен акт, уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие“  

Приемайки, че така установените несъответствия в приложения от 

Участника Линеен график са от категорията на съществените, Комисията счита, че 

допускането им от страна на Консорциум „ОДЗ – СО“ (при все, че при подаването на 

офертата, еднозначно и недвусмислено, в т. 5 от Предложението си за изпълнение на 

поръчката сам е декларирал, че е запознат и приема въпросните изисквания, респ., че 

приема прилагането на следващата от неизпълнението им санкционна последица, 

изразяваща се в отстраняването му от участие в процедурата), е довело до 

представяне на неподходяща оферта по смисъла на §2, т. 25, предл. първо от ДР на 

ЗОП, което обстоятелство обосновава на самостоятелно основаниие предложението 
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ѝ до Възложителя да отстрани Икономическия оператор от участие на основание чл. 

107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 

Погледнато от друга страна, предлагането на дни за неблагоприятни 

атмосферни условия след срока за изпълнение на строителството и след като обекта 

вече е предаден на Възложителя, по същество представлява липса на реално предлаган 

от страна на Участника на един от изискуемите елементи от Линейния график, 

която липса и непълнота в графика водят до противоречие с декларацията, направена 

от Участника в т. 3 на Предложението му за изпълнение на поръчката (обр. №2). 

Липсата на предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия от друга 

страна сочи и на неизпълнение изискването, поставено от Възложителя в Раздел IV, 

т. 2.3.2.3. от Указанията за участие. 

 

С оглед така формираните от нея мотиви и след като по несъмнен начин бе 

установено, че Участникът е подал неточно, непълно и вътрешно противоречиво 

Техническо предложение, формирано по начин, който се разминава с изискванията на 

Възложителя, категорично записани в условията на документацията, Комисията 

обосновава заключение, че това е достатъчно основание същият законосъобразно да 

бъде отстранен от участие, тъй като в противен случай би се стигнало до 

нарушаване на основните принципи, визирани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП и по-специално - 

принципът за равнопоставеност между участниците в конкретната обществена 

поръчка. 

В обобщение на гореизложения задълбочен и обстоен анализ, направен от нея на 

установените факти, Комисията счита, че констатираните нарушения на ЗОП и на 

указанията от Документацията за участие (утвърдени от Възложителя, неоспорени 

в хода на процедурата и съответно – влезли в сила), при изготвянето на офертата на 

Консорциум „ОДЗ – СО“, не биха могли да бъдат санирани и по реда на чл. 54, ал. 13 от 

ППЗОП, което обстоятелство на самостоятелно основание обосновава отправеното 

от нея предложение до Възложителя да отстрани Участника от участие в 

процедурата, на основание чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с  чл. 101, ал. 5 от ЗОП. 

 

*********************************************************************** 

 

II.Д. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

„БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД - оферта с вх. № РКС18-РД-93-12/6/30.07.2018 г. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи Техническото 

предложение на „Булстрой груп“ ЕООД, в резултат от която проверка установи, че същото 

отговаря на условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на Възложителя, 

обективирани в Раздел IV. „Изисквания към съдържанието и обхвата на офертите и 

необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т. 2.3. от 

Указанията за участие в процедурата. 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се в 

тази от допуснатите до участие оферти, включва в съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  

процедурата образец №2; 

б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, попълнена 

за Участника по образец №3; 

в) Декларация, съобразно която предлагания от Участника срок на валидност на 

представената от него офертата е за период от 6 (шест) календарни месеца – по образец №4; 

г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от 

ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 
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среда, закрила на заетостта и условията на труд – по утвърдения за целите на възлагането 

обр. №5; 

д) Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679), попълнена от Участника по образец №7. 

 

След така извършената от нея формална проверка за съответствието на 

Техническото предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на 

офертата от гледна точка изискуемото ѝ съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 

3, т. 1 от ППЗОП и предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел 

IV, т. 2.3. от Указанията за участие в процедурата, Комисията пристъпи към преглед по 

същество на Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на този 

от допуснатите Участници, в резултат от което констатира следното:  

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

образеца от документацията за участие (образец №2), в съдържанието са включени 

следните конкретни предложения: 

 Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка – 13 

(тринадесет) календарни месеца. 

Икономическият оператор е декларирал, че в така предложения от него срок е 

предвидил и дни за неблагоприятни климатични условия. 

 Участникът е декларирал запознатост с обстоятелството, че ще бъде отстранен от 

процедурата при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, 

периоди и начин на изготвяне на Линейния график, представен като приложение №2 към 

обр. №2, както и в случай, че предложеният от него срок за изпълнение е в различна мерна 

единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 

Линейния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 

 Направено е и волеизявление, съобразно което Икономическият оператор 

декларира, че се е запознал с поставеното от Възложителя условие, че предложените от 

него Строителна програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като 

текстова/описателна част и графична част, както и че тяхното съответствие е задължително, 

респ. липсата на такова ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката и същата ще е основание за отстраняването 

му от участие, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Вписана е и декларация, съобразно която Икономическият оператор е  запознат с 

поставеното от Възложителя условие, че при непредставяне на Предложение за изпълнение 

на поръчката и/или някои от приложенията към него, или ако представеното от него 

Предложение за изпълнение, или приложенията към него не съответстват на изискванията 

на Възложителя, той ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Обективирано е и даваното от страна на представителя на Дружеството 

удостоверяване, че е запознат с поставеното от Възложителя условие, че Участникът ще 

бъде отстранен от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, ако в 

Предложението си за изпълнение на поръчката, и/или в някои от изискуемите негови 

приложения е допуснал вътрешна несъвместимост и/или противоречие, касаещо 

последователността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на 

обекта, на технология, материали, организация, човешки ресурси или др., както и ако е 

установено от Възложителя, че е вписал текстове, показващи непредназначеност на 

Предложението към предмета на настоящата поръчка („паразитни“ текстове, отнасящи се 

до други процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти). 

 Участникът е декларирал запознатост и с обстоятелството, че ще бъде отстранен 

от процедурата, в случай, че в Строителната му програма има липсващи изискуеми 

показатели, ако същата показва технологична несъвместимост на отделните строителни 

операции, както и противоречие с Техническата спецификация, инвестиционния проект 

и/или други условия, заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ 

строителните процеси. 
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 Участникът е предложил следните гаранционни срокове за видовете СМР/СРР и 

съоръжения, а именно: 

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях - 10 (десет) години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 (пет) години; 

- за всички видове сроителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

на сгради  - 5 (пет) години; 

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели 

аварии – 8 (осем) години; 

- за завършен монтаж на машини, съоръжения и автоматика - 5 (пет) години; 

- по част „Технология“ - 2 (две) години; 

- по част „Паркоустройство и благоустройство“ – 2 (две) години; 

- за асфалтови работи – 2 (две) години. 

Посочено е още, че така предложените гаранционни срокове започват да текат от 

датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта 

 Участникът е демонстрирал готовност да изпълни строителните дейности, 

предмет на поръчката (в хипотеза, че същите му бъдат възложени), в съответствие с 

техническите изисквания на Възложителя, като е декларирал, че при изпълнение на всички 

СМР ще спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна 

уредба към него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към 

изпълнениета на предмета на настоящата поръчка. 

 Посочено е, че материалите, които ще влага при изпълнение на строителството ще 

бъдат нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за 

съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти. 

 

 Като Приложение към Техническото предложение е представена предлаганата от 

Участника Строителна програма за организация и изпълнение на договора, 

съдържателната част на която по същество обективира следното предложение на Участника 

за изпълнение на дейностите, възлагани като обект на интервенция от обхвата на 

настоящата обществена поръчка, имаща за предмет: „Преустройство,частично 

пристрояване и надстрояване,реконструкция и ремонтно-възстановителни работи на 

старата сграда на ДГ № 124,ноходяща се в УПИ III-за детско заведение , кв. 3, м. „Крива 

река “ по плана на гр. София“, както следва: 

 

 I. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 

 

В уводната част на документа е посочено, че съобразно изискванията на изготвената 

и одобрена пълна техническа документация – работен проект с приложени обяснителни 

записки, количествени сметки и издадено от Главния архитект на Район Красно село 

Разрешение за строеж №14 от 16.03.2018 г., изпълнението на настоящата обществена 

поръчка обхваща извършване на  съответните строително-монтажни работи по изграждане 

на новата сграда на детското заведение, прилежаща техническа инфраструктура - 

довеждащи мрежи и съоръжения, детски площадки, вертикална планировка и озеленяване. 

Одобреният за строителството на детското заведение инвестиционен проект предвижда 

едноетажният кухненски блок да се  надстроява с един етаж (за физкултурен салон), 

частично да се пристрояват три блока (спални - занимални и кухненски) и да бъде  изграден 

нов пътнически асансьор.  

В направеното обобщено описание на подлежащите на изпълнение дейности, 

предмет на възлагане е посочено още, че съществуващите фасадни стени от 
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азбестоциментни панели следва да се демонтират и подменят с нови монтажни стени 

(щендерни), както и че съществуващите вътрешни монтажни преградни стени ще се 

демонтират и заменят с нови монтажни стени (щендерни), като за повишаване 

носимоспособноста на сградата се предвижда усилване на конструкцията.  

Пояснено е и че ще бъдат изпълнени  нови вътрешни и външни довършителни СМР 

и ще се изпълнят всички заложени в проекта инсталации по съответните части. 

Заявено е също така, че срока на изпълнение на поръчката е от датата на 

подписването на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво за строежа (образец №2, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до приемане на 

извършената работа с Акт обр. №15 и се основава на концепцията, заложена в техническата 

част на оферта и линейния календарен график. 

 

 1. Описание на отделните етапи на изпълнение на дейностите от обхвата на 

поръчката 

  

 Първа фаза: Подготовка на площадката (мобилизация и временно 

строителство) 

Участникът е посичил, че през първата фаза на изпълнението ще се извършва 

мобилизиране на работници,  материали, строителна механизация, оборудване и техника, 

необходими за изпълнението на поръчката, както и временното строителство. Ще се 

осигурят: облекло и лични предпазни средства, ще се въвеждат в действие всички 

необходими мерки за опазване на околната среда на строителната площадка и 

граничещите ѝ имоти и за предотвратяване на повреди, безпокойство на лица и 

повреждане на  имущество, в резултат на замърсяване, шум и други причини, произтичащи 

от възприетия начин на работа. Ще се въведат всички необходими мерки за недопускане на 

повреди или разрушение на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта по 

време на строителството. 

 

 Втора фаза: Изпълнение на предвидените в поръчката видове СМР 

 В табличен вид Участникът е представил предвидените за изпълнение от него 

видове СМР – предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка. Така направеното от 

Дружеството изброяване по същество представлява транспониране в текста на 

разглежданото предложение на одобрената като част от документацията по процедурата 

количествена сметка за дейностите по изпълнението. 

Икономическият оператор твърди, че е предвидил 22 етапа на изпълнение, които 

последователно е изброил в друга таблица, с посочени индикативни дати за начало и край.  

Конкретно идентифицираните от Участника етапи са следните: 

- мобилизация и демонтажни работи по фасада и двор; 

- демонтаж канализация и подмяна на главен хоризонтален канализация; 

- строителни конструкции; 

- покрив - демонтажни и монтажни работи; 

- демонтаж водопровод и ел. кабели; 

- демонтаж мазилки, замазки и настилки; 

- тръбна мрежа и колекторни кутии отопление; 

- монтаж на външна дограма, обшивки по стени, топлоизолации по под и таван, 

замазки; 

- полагане на кабелни скари, предпазни тръби и кабели за ел. инсталация, 

пожароизвестяване и слаботокови инсталации; 

- сградни водопровод и канализация; 

- топлоизолация и мазилка по фасада; 
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- мазилки по стени и тавани и саморазливни замазки; 

- фаянс, латекс по стени и тавани, теракота по подове, вътрешни врати; 

- дворно осветление; 

- монтаж на осветителни тела, ключове и контакти; 

- демонтаж и монтаж на външни настилки; 

- монтаж радиатори, вентилация и изпитвания; 

- PVC настилки, паркет, парапети; 

- озеленяване, затревяване и обзавеждане площадки; 

- обзавеждане с водочерпни и санитарни прибори; 

- доставка и монтаж на оборудване СОТ, ПИС, видеонаблюдение и оповестителна 

инсталации, монтаж на асансьор; 

- технологично обзавеждане; 

- почистване и предаване на обекта. 

 

 Трета фаза: Демобилизация на обекта и предаване на Възложителя 

Предвидено е в последната фаза на изпълнението да се извърши демобилизация на 

строителните ресурси, да се разформироват огради, бариери и предупредителни знаци, 

фургони и др. елементи от временното строителство. Окончателното почистване ще 

протича с подготовката на документите за предаване на обекта.  

 В процеса на изпълнение на договора ще се води документация, като: заповедна 

книга, дневник на работите, констативни и приемо-предавателни протоколи, актове за 

скрити работи. Участникът ще поддържа комплект чертежи, като ежедневно ще се 

отбелязват извършената работа и с червено – всички промени (ако има такива). Този 

комплект чертежи ще бъде на разположение за проверка по всяко време. Всяка 

допълнително извършена работа ще се отбелязва в работните чертежи в мащаб, 

равнозначен на този на чертежите. При приключване на всички работи, Дружеството 

обещава да представя екзекутивните чертежи на Възложителя, заедно с останалата 

документация, необходима за приемането на обекта и извършването на окончателното 

плащане. 

 Посочено е, че в своето техническо предложение, Икономическият оператор 

предлага изпълнението на поръчката да стане по поточен метод, който е съчетание от 

последователния и паралелния метод на изпълнение. Така последователно ще се 

изпълняват отделни видове работи, а паралелно ще се изпълняват разнотипни работи. 

Някои от видовете работи ще се застъпват по отделните етапи, но това е с цел постигане на 

оптимален срок на изпълнение и оптимално използване на ресурсите, с което ще се 

съчетаят положителните страни на двата метода (последователен и паралелен) и ще се 

избегнат техническите недостатъци, ще се осигури непрекъснатост и равномерност на 

строителството и ритмично завършване и предаване на завършената строителна продукция.   

 

 2. Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение 

 

 2.1. По Част „Конструктивна” 

 

 Участникът е направил описание на съществуващата конструкция, както и 

мерките, които се предвиждат по проекта, като се е основал на записите в обяснителните 

записки от предоставената от Възложителя проектна разработка.  

  

 Изкопни и насипни работи 

 Посочено е, че изкопите ще се осъществят механизирано, като е предвидено ръчно 

подравняване до ниво съгласно проекта, като изкопаното количество пръст ще бъде 

натоварено на самосвали с уплътнени каросерии и извозено на депо. Хумусът ще се 

складира на подходящо място с цел повторна употреба. 
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Изкопните работи ще се приемат от проектанта – конструктор и инженер-геолога, 

съгласно проекта и ПИПСМР преди полагането на подложния бетон. При наличие на 

подпочвени води, ще бъде извършено водочерпане. При наличие на нестабилност на 

земните слоеве, ще се вземат необходимите спешни мерки преди да бъдат изпълнени 

подложния бетон и фундаментите. 

 Насипът ще се изпълнява от несвързан материал с уплътняване на пластове от 15 

см., с помощта на подходящи машини до достигане на 97% плътност. За дренаж ще се 

изпълни обратен насип от чакъл, трамбован на пластове. 

 

 Кофражни работи 

 За направата на кофража на отделните стомано-бететонови елементи ще се 

използват платна, греди и стойки. След всяко декофриране, платната ще се почистват и 

намазват с кофражно масло. Всички материали за кофраж „трябва да“ са чисти, така че 

бетонните повърхности да бъдат гладки, без шупли и повреди. 

 На всяка една стена кофража ще се нивелира посредством оптична геодезическа 

техника. Кофражът ще се изпълнява и приема съгласно проекта и ПИПСМР. 

 Участникът подробно е описал мерките, които ще предприеме при направата, 

почистването и смазването на кофражните платна. 

 

 Армировъчни работи 

 Сочи се, че за всички елементи ще се използва заготвена в арматурен двор и 

доставена на обекта армировъчна стомана. Фиксирането на армировката ще стане с 

пластмасови фиксатори и столчета от армировъчна стомана. За превръзването ще се 

използва арматурна тел. 

 Поет е ангажимент, че преди наливането на бетона, армировката, както и кофража 

ще бъдат приети от конструктора и надзора. 

 Заваряване на армировката няма да се допуска. Снажданията на армировъчни пръти 

„трябва да“ бъдат не по-малки от 300 мм, съгласно Приложение №3 от Наредба №3 за 

контрол и приемане на бетонови и стоманобетонни конструкции.  

 За армировка на стоманобетонните конструкции ще се използва стомана, отговаряща 

на БДС EN 10080:2005 или еквивалентен. 

Описана е технологията на монтаж на армировката в кофражни форми. 

  

 Бетонови работи 

Участникът е обяснил, че преди всяко полагане на бетон, в заповедната книга 

писмено ще бъде приета армировката от проектант – конструктора, както и 

хоризонталността (вертикалността) на кофража, вкл. и ще бъде извършена проверка, дали 

всички необходими проектни отвори са оставени в кофража. Транспортирането на 

пластичната бетонова смес ще става с бетоновози. За целта ще има временна организация 

на движението, което ще е съобразено с ПБЗ. Положената бетонова смес ще се уплътнява с 

площен вибратор за плочите и иглен вибратор за вертикални елементи. Ще се полагат 

грижи за бетона в ранна възраст. 

 Подробно са описани мерките, които Дружеството ще предприеме при 

извършването на бетонови работи. 

 

 Декофриране 

 Сочи се, че декофрирането на готовите елементи ще става според предписанията в 

конструктивния проект и при достигане на необходимата бетонова якост. 

 Декофрирането на кофража „трябва да“ стане без да се нарушава, уврежда или 

претоварва конструкцията.  
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 Таблично са представени времето и температурните диапазони, необходими за 

следните елементи на кофража: 

- вертикален кофраж на колони, стени и страници на високи греди; 

- кофраж на плочи, от гредови конструкции, на който конструкцията позволява да се 

освободи без премахване на стойките на скелето; 

- кофраж на греди и безгредови плочи на който конструкцията позволява да се 

декофрира без премахване на стойките и премахване на стойките на гредови плочи само в 

зоната на плочата; 

- стойки от скелето на греди и безгредови плочи. 

 

 2.2. По Част „Архитектурно-строителни работи” 

 Казано е, че в проекта се запазва съществуващата функционална схема. Сочи се, че 

за подобряване на условията в детската градина се предвиждат две пристройки към 

спалните помещения и надстрояване на кухненския блок за изграждане на нов 

физкултурен салон. Пристройките на второ ниво ще са в габарита на съществуващите 

тераси пред спалните, като се запазват терасите пред занималните. За изпълнение на 

изискванията за общодостъпна среда входът на кота нула ще е на нивото на прилежащия 

терен. За достъп до групите на второ ниво и физкултурния салон се предвижда асансьор в 

пространството между административния и кухненския блок. Непосредствено срещу 

входа на асансьора на първо ниво се предвижда тоалетна за деца с увреждания. За 

осигуряване на нормативните изисквания ще се изградят три външни метални стълби, 

съответно до двата блока с групите и една до физкултурния салон. 

 

 Зидария 

 Ще се използват керамични тухли (БДС EN 771-1 или еквивалент) или газобетонни 

(БДС EN 771-4 или еквивалентни). При зидане ще се следи за хоризонтирането на редовете 

и отвесирането на стената. Ще се използва вароциментов разтвор (за керамичните тухли) и 

лепило за газобетон (за газобетонните тухли), които ще се нанасят с мистрия или 

маламашка по цялата контактна плоскост на тухлите. Тухлите се притискат една към друга 

с леко почукване. Излишният материал, който излезе извън зида ще се обира с мистрия. 

Материалът няма да се нанася на много голяма дължина по зида, тъй като поради голямата 

водопоглъщаемост на тухлите има опасност да загуби своята еластичност и да изсъхне. 

Дадена е гаранция, че всички зидарски работи ще се извършват, проверяват, приемат и 

одобряват съгласно проекта и ПИПСМР. 

 Участникът подробно и изчерпателно е описал начина, който ще използва при 

направата на зидарията, включително и контрола и приемането ѝ. 

 

 Шпакловка 

 Гипсовите шпакловки ще се полагат върху готова основа или директно върху 

зидариите от газобетонни блокчета. Ще се почиства основата, шпакловката ще се нанася с 

шпакла и ще се заглажда. При изкърпването на вдлъбнатини и неравности ще се използва и 

шкурка за заглаждане. За по-високи стени и участъци ще се използва стълба.  

 Шпакловъчните работи ще се изпълняват след изсъхване на вътрешната варо-

циментова мазилка и съгласно утвърдения график за обекта. Ще се прегледат и ще се 

почистят повърхностите на готовата вътрешна мазилка. Гипсовият разтвор ще се нанася и 

заглажда с шпакла за попълване на порите на варовата мазилка до получаване на гладка 

повърхност на стените и таваните, ще се оформят ъглите и ръбовете на издадености с 

монтаж на метални ъгли. 

 Преди изпълнението на шпакловката ще се направи проверка на основата и ще се 

отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Няма да се допуска 

изпълнение на шпакловка върху замръзнали или мокри места.  



109 

 

 Всички шпакловки до втвърдяването си ще се пазят от удари и сътресения, от дъжд, 

от замръзване и от бързо изсушаване (прегряване) като и ще се осигурява непрекъсната 

вентилация на помещението. 

 По време на изпълнението на шпакловъчните работи ще се следи за следното: 

повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от 

разтворими соли или др. замърсявания и без следи от обработващите инструменти. Няма да 

бъдат допускани пукнатини, шупли, каверни, подутини и др. видими дефекти по 

шпакловката. 

 В табличен вид, с нагледен снимков материал е представена технологията на 

изпълнение на шпакловката. 

 

 Замазки в помещения и за наклон по покрив 

 Дебелината ще е съгласно предписаната в проекта за изравняване на основата и 

достигане на проектното ниво, преди полагането на финишната настилка. Консистенцията 

„трябва да“ отговаря на слягане на стандартния конус 30-40 мм. Пробата ще се взeма от 

мястото на приготвянето на разтвора, изпитването ще става най-късно 30 сек. след 

приготвянето. Разтвора ще се изпитва освен на консистенция и на обемна плътност, 

разслояване, съдържание на въздух, водозадържаща способност. Повърхностите ще се 

очукват и почистват, измитат, изтъркват и измиват с вода (при нужда).  

 

 Облицовки и настилки от плочки 

 Поет е ангажимент, че качеството и типа на всички материали за облицовки, които 

ще се влагат в строежа, ще са с оценено съответствие, съгласно Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти и ще 

се придружават от Декларация за съответствие.  

 Плочката ще се притиска към повърхността и ще се размества леко, докато легне 

добре и лепилото покрие повърхността ѝ напълно. Широчината на фугите ще се фиксира с 

фиксатори за плочки и ще е < 2 мм. Фугировката ще се изпълнява с „фуга” със съответния 

цвят на плочките. При изпълнение на подови настилки стриктно ще се спазват наклоните. 

Качествата на плочките „трябва да“ отговарят на БДС EN 14411:2007 или еквивалентен. 

След направата на настилката от теракот ще се изпълняват цокли от съответните плочки. 

 Участникът подробно и изчерпателно, в схематичен вид е представил технологията 

за поставяне на винилова настилка.  

Описана е технологията за поставянето на ламиниран паркет, като е обърнато и 

внимание на контрола по време на изпълнението на подовите настилки, включително и 

изискванията към завършените настилки. 

 Латекс и грундиране 

 Ще се извършва върху сухи повърхности с латексови бои, разработени и 

произведени, съгласно нормативните изисквания на ЗЗВВХВП,  осигуряващи дълготрайни 

дишащи и миещи се покрития, устойчиви на светлина, стареене и пожълтяване, срещу 

проникването на петна, миризми, прах. 

 Боядисването с латекс ще се извършва на края, след като бъдат изпълнени повечето 

видове СМР по АС частта и са приключили всички дейности по ВиК и електро инсталации 

с изключение на крановете, ключовете и контактите. Всички монтирани врати и прозорци 

ще се облепват с цел тяхното запазване. 

 Преди нанасянето на латекса повърхностите ще се обработват с дълбокопроникващ 

грунд. Нанасянето на всеки слой боя ще се извършва през 6 часа, за постигане на 

максимален ефект на равномерност и плътност на боята. Температурния диапазон на работа 

е от +5°С до +35°С. 

 Вътрешни бояджийски работи няма да се извършват, ако не могат да се осигурят 

условия, съгласно чл. 8 от Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, 

бояджийски и тапетни работи. Полагането на воднодисперсни бояджийски разтвори ще 
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се извършва при температура на най-студената външна стена най-малко +8 оС, измерена на 

0,5 м от пода. При по-ниски от посочените температури няма да се допуска изпълнение на 

бояджийски работи. 

 Казано е, че бояджийските работи при приемането „трябва да“ отговарят на 

следните изисквания: 

 - повърхностите, боядисани с бояджийски състави, „трябва да“ бъдат с еднакъв 

цвят, с равномерно наслояване и еднаква обработка. Няма да се допускат петна, ленти, 

напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, 

следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон; 

 - повърхностите, боядисани с блажни състави, „трябва да“ имат еднакъв вид на 

повърхността (гланцова или матова). Няма да се допуска долният пласт да прозира, а също 

наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, 

неравности, предизвикани от лошо шлифоване, следи от четка; 

 - по боядисаните повърхности няма да се допуска изкривяване на ограничителните 

линии и зацапване и разливане при съседни, различно оцветени полета, надвишаващи 3 мм. 

 Приемането на бояджийските работи ще се извършва след окончателното изсъхване 

на боите и след образуване твърда корица върху повърхностите, боядисани с блажни и 

полимерни лакове и бои. 

 

 Монтаж на нова дограма 

 Предвижда се цялостна подмяна на прозорците и вратите, като тези по фасадите 

ще са PVC с ниско емисионно „К” стъкло, а интериорните – от MDF. 

 Дограмите ще се доставят и монтират след като са изпълнени конструктивните 

мероприятия. Всички операции ще се извършват от специализирана бригада на доставчика. 

Техническият ръководител и КБЗ ще следят за временното укрепяване и уплътнението. 

Работниците ще са със колани за укрепване, ще се определи броя работници на съответния 

работен фронт, ще се използват каски и ръкавици за лична защита. 

 Участникът е описал подробно технологична последователност при монтаж на 

врати, свързана с: 

 - проверка на строителния отвор; 

 - подготовка на компонентите на вратата; 

 - сглобяване на касата на вратата; 

 - подготвяне на крилото; 

 - нивелиране на касата; 

 - полагане на полиуретанова пяна; 

 - нагласяне и монтаж на декоративните первази. 

Описана е подробно и технологичната последователност на изпълнение на 

дейностите при поставяне на прозорци. 

 Казано е, че контролът на качеството се изразява в провеждане на оглед на 

материалите и изработката и представяне на документите на консултанта. Преди 

закупуването на пластмасовата дограма, Участникът заявява, че ще представи на 

консултанта документи за съответствие, детайли за избраните профили или мостри на 

профилите, детайли за стъклопакета и др., които да бъдат одобрени. Едва след писменото 

одобрение на Консултанта, Дружеството ще закупи и монтира дограмата.  

 Сочи се, че материалите и изделията, използвани за вътрешни дограми, „трябва да“ 

отговарят по тип, вид и качество на изискванията на проекта и съответните 

стандартизационни документи.  

 В табличен вид, Дружеството е представило технологията и организацията на 

процеса на монтаж на врати и прозорци, включващ наименование и технологична 

последователност на работните процеси и операции, основни технологични особености и 

механизирани средства, инструменти и инвентар. 
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 Контролът върху качеството на доставените материали и изпълнението на видовете 

работи ще се осъществява от Техническия ръководител на обекта в съответствие с 

изискванията на проекта.  

 

 Покривни работи, плосък покрив  

 Заявен е следния ред на работа:  

 - два слоя мазана хидроизолация на циментова основа; 

 - топлоизолация – два слоя XPS, съгласно проекта; 

 - полиетилен; 

 - лек бетон за наклон на карета (pmax=15kn/m3); 

 - изравнителна циментова замазка, гланцирана – 2,5 см.; 

 - битумен грунд; 

 - два пласта хидроизолация. 

 Посочено е, че работната повърхност „трябва да“ е чиста, обезпрашена. 

Повърхността на основата, върху която предстои да се полага хидроизолация, „трябва да“ 

е равна, съгласно проекта и без места с обратен наклон. При полагане на права летва с 

дължина 3м. по посока на наклона между летвата и основата „не трябва да“ се образуват 

пролуки и височини по-големи от 5 мм., напречно на наклона, пролуки с височина, по-

голяма от 10 мм. Успоредно с изпълнението на основата ще се извършват и всички работи, 

свързани с вграждането на водоприемниците и вентилационните тръби. 

 Битумните мембрани ще се монтират чрез газо-пламъчно залепване, като 

предварително ще се загреят с горелка и ще се притискат. Отделните платна ще се 

препокриват помежду си с 10 см. застъпване. Съединението им ще се запечатва с локално 

загряване и натиск с шпакла. По вертикални повърхности, където се свързват мембраните 

ще се запечатва локално чрез нагряване и натиск с шпакла. Хидроизолационните материали 

„следва да“ отговарят на стандарт: БДС EN 13707:2004+A2:2009 или еквивалент, а 

подложните слоеве за покривни покрития на БДС EN 13859-1:2010 или еквивалент.   

 

 Топлоизолация по фасади 

 Посочено е, че външните стени са съставени от гипсокартон, топлоизолация от 

каменна вата с дебелина 7 см., един слой гипсофазер по цялата фасада, топлоизолация от 

EPS 8 см. и структурна мазилка. Казано е, че по цялата фасада ще се положи топлоизолация 

от EPS 8 см. (частично около евакуационните пътища външната топлоизолация ще е 

каменна вата), армирана шпакловка и структурна мазилка. 

 Участникът твърди, че ще спазва следния ред на работа: 

 - вдигане на фасадно скеле. Обезопасяване на същото; 

 - топлоизолация от EPS 8 см. и EPS 2см. за обръщането на прозорците. 

 Топлоизолацията на фасадните стени ще се монтира към стената чрез лепене и 

дюбелиране. Полагането ще се извършва с разместени фуги. Платната ще се фиксират 

допълнително чрез дюбелиране – 9 бр./м2. Топлоизолацията ще се изпълнява при 

подходящи температурни условия – при температури не по-ниски от +5°С. 

Топлоизолационните продукти (EPS) ще отговарят на стандарт БДС EN 13163:2009 или 

еквивалент. 

 Следва нанасяне на тънка шпакловка, в която ще се поставя армировъчна мрежа от 

фибростъкло за предотвратяване образуването на пукнатини, мрежата ще се покрива 

окончателно с втори шпакловъчен слой. Обръщане на дограмата отвън с топлоизолация 2-5 

см. - разкрояване, залепване, укрепване на ивиците топлоизолация и шпакловане. След 

пълното изсъхване на шпакловката, повърхността ще се грундира с универсален грунд. 

Крайното покритие ще е структурна мазилка. 

 Дружеството ще изпълнява следната технология на изпълнение: 

 - ще се отстранява старата напукана, ронеща се или хлабава мазилка с цел по-
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качествено залепяне на топлоизолационните плоскости; 

 - топлоизолацията ще се залепва към стената със специално лепило за 

топлоизолация; 

 - стената ще се дюбелира със специални пластмасови дюбели които допълнително 

ще прикрепят положената топлоизолация; 

 - ще се поставя специална армираща стъклофибърна мрежа; 

 - плоскостите ще се шпакловат върху мрежата със специална шпакловка за 

топлоизолация, съдържаща необходимите добавки и фибри, които ще я правят по-

устойчива на напукване и гарантиращи по дългият ѝ живот; 

 - ще се поставят PVC ъгли с мрежа върху ръбовете, което ще ги прави по-здрави и 

издръжливи; 

 - ще се полага фасадна мазилка, която ще придава здравина, цвят и завършен вид на 

топлоизолацията. 

 

2.3.  По Част „Технологично оборудване” 

Твърди се, че технологичното оборудване и обзавеждане ще бъдат доставени в края 

на изпълнението на договора, когато са приключили останалите СМР, приети са и е 

направено почистване на обекта или съответните помещения за обзавеждане. 

Оборудването, което ще бъде доставено, ще отговаря на спецификациятаq заложена в 

проекта. Оборудването и мебелите ще са съобразени с анатомо-физиологичните особености 

на ползвателите, ще са с технически, конструктивни и с експлоатационни възможности, 

осигуряващи правилно протичане на технологичния процес. С лесен достъп за почистване и 

дезинфекция, с гладки повърхности, без пукнатини, фуги и дефекти, сартифицирани и 

притежаващи декларации за съответствие. 

 

 2.4.  По Част „Електрическа” 

Електрическата инсталация ще се изпълнява по проекта. Съединенията и 

разклонителните връзки на проводниците и кабелите „не трябва да“ се подлагат на 

механични усилия. Скобите за закрепване на проводниците, кабелите и тръбите при 

праволинейни участъци „трябва да се“ поставят на равни интервали и перпендикулярно 

на осовата линия на проводника. 

 Всички метални нетоководещи части на ел. таблата, осветителните тела и ел. 

съоръженията ще се зануляват посредством нулево жило на захранващите ги линии, с цел 

предпазване от удар от ел. ток. При извършване на електромонтажните работи ще се 

спазват действащите нормативни документи и разпоредби, Наредба №3 за устройство на 

ел. уредби и ел. проводни линии, Наредба  № Iз-1971 от 29.10. 2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар  и правилниците по 

техника на безопасност и охрана на труда при СМР.  

 При изпълнение на всички строително-монтажни работи ще се изисква спазване на 

съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквивалентен. 

 

 Осветителна инсталация 

 Казано е, че вътрешните осветителни инсталации ще бъдат изпълнени с осветителни 

тела с луминисцентни лампи и електронна ПРА (електронен баласт), осигуряващ икономия 

на електроенергия и по-добър зрителен комфорт, в съответствие със заданието на 

Възложителя. 

 В санитарните възли, физкултурно-музикалния салон и в спомагателните 

помещения ще се монтират луминисцентни осветителни тела 1x18/1x28/2x28 W с капаци, 

влаго- и прахозащитени. Осветителната инсталация в спалните, занималните, 

административните помещения и в коридорите ще бъде изпълнена с луминисцентни 

осветителни тела с огледална оптика и капаци. 

 Сочи се, че в съответствие с изискванията на чл. 24 ал. 4 от Наредба 3/2007 г. за 
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здравните изисквания към детските градини всички осветителни тела ще са с капаци. 

 В кухнята-разливна и техническите и спомагателни помещения ще се монтират 

енергоспестяващи осветителни тела с капаци, съгласно означенията на чертежите, със 

степен на защита най-малко IP 44. 

 Управлението на осветлението в стълбищата и етажните коридори ще  е с  

девиаторни ключове и ще се захранва от съответното етажно табло. 

 Инсталацията за осветление ще се изпълнява с ПВВМ скрито под мазилка, а 

контактите за общи нужди в занималните, спалните, медицинските помещения и 

канцелариите ще се захранват с линии СВТ 3x2,5 мм2, изтеглени в гофрирани тръби Ø23 

мм. Ключовете и контактите ще се монтират на височина Н=1,50 м от готов под. Всички 

контакти на К±0,00 и К+2,80 в помещенията, които се ползват от деца, ще се комплектоват 

със защитни капачки. 

 Вертикалните проводници ще се полагат на около 15 см. до вратите, а 

хоризонталните - на 30 см. под тавана. 

 Дежурното осветление ще се проектира, съгласно изискванията на Наредбата № 

7/08.06.98 г. за системите за физическа охрана на строежите и ще се изпълнява само по 

изричното желание на ползвателя/собственика.  

 Аварийно и евакуационно осветление се предвижда с осветителни тела „EXIT” и с 

такива от общото осветление, но с вграден акумулатор с време на разряд 60 мин., 

монтирани по пътя на евакуация, в занималните и спалните по 1 брой, в санитарно-

хигиенните помещения с обща площ над 25 кв.м. и на всички изходи. 

 Евакуационно осветление е предвидено във фоайетата над вратите на всички 

занимални и спални, физкултурния салон на изходите на всички етажи коридорите и 

стълбищата, в съответствие с чл. 55 от Наредба 1з-1971 от 29.10.2009г и EN 1838 - Light and 

lighting - emergency lighting EN 52172 - Systems of emergency escape lighting. 

 

 Силова инсталация  

 Вентилационните съоръжения ще се захранват от съответните зонови табла, като 

управлението на вентилацията ще се осъществява от съответното табло (предвидени са 

програмни релета) и от място с бутони. Инсталацията за захранване на контактите и 

технологичните съоръжения в кухнята, пералнята и разливните ще се изпълни със СВТ, със 

сечения, посочени в работните чертежи. Силнотокова мрежа, обслужваща работните места 

(контакти в занималните и кабинетите на директора, домакина и лекарския кабинет, 

комбинирани с изводите за телефон и интернет) ще обхваща компютърните консуматори, 

захранени от нормалната шина на таблата – по 2 бр. на работно място. Контактната система 

ще се изпълнява с трипроводна линия – СВТ 3x2,5 мм2, изтеглен в гофрирани тръби, скрито 

под мазилката.  

 

 Структурна кабелна система 

 Проектираната структурна кабелна система ще е Cat.5. Компонентите и канала за 

данни ще отговарят на Class Е. Системата е предвидена да бъде изцяло екранирана. 

Топологията на структурната кабелна система ще е тип звезда с главен комуникационен 

шкаф RACK, монтиран в помещението на Директора на детската градина. В него ще влизат 

осигурените входни връзки, както и комуникационните линии за работните места в 

сградата. В тях е предвидено да се разположи пасивното и активното оборудване на СКС. 

Всички работни места ще бъдат изведени на комуникационни розетки 2xRJ45/s., които ще 

са монтирани в гофрирани тръби Ø23 мм.  

 В комуникационния шкаф са предвидени екранирани свързващи кабели с конектори 

RJ45/s - RJ45/S, с дължина до 1,0 м., cat.7. За свързване на активните устройства (РС) в 

работната област са предвидени екранирани свързващи кабели с конектори RJ45/s - RJ45/u, 

с дължина 2,0 м., Cat.5. Всички кабели ще се маркират в двата си края и по дължина.  

 За изграждане на вертикалната и хоризонталната кабелна система са предвидени 

инсталационни, екранирани, медни кабели тип – усукана двойка, Cat.5. тип S/FTP. Кабелите 
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ще бъдат 100 Ω. Диаметърът на проводника ще е мин. 0,52-0,50мм., AWG24. Външната 

изолация на кабела ще е LSZH и ще отговаря на стандартите за негоримост и отделяне на 

токсични газове: IEC 60332-1, IEC 61034, IEC 60754. Кабелите ще притежават сертификат 

от тестваща лаборатория.  

 Съгласно Норми за проектиране на Детски и учебно-възпитателни заведения - чл. 35 

ал. 2, входовете на детските и учебно-възпитателните заведения ще се свързват чрез 

звънчева и домофонна инсталация с кабинета на директора, канцеларията на домакина и 

гардеробите на групите. Инсталацията ще се изпълни с проводници СВТ и UTP в тръби, 

скрито под мазилката. Предвижда се да се монтират звънчево-домофонни табла със 

звънчеви бутони с домофонни говорители за всяка група и директорския кабинет. Пред 

всяка група и директорския кабинет ще се монтира звънчев бутон с надпис, а вътре в 

посочените помещения – звънец и домофонна гарнитура. 

 Предвидена е инсталация за кабелна телевизия, която ще позволява на местен 

доставчик да въведе в сградата сигнал чрез кабел, който ще се свърже към разводката, 

която ще започва от партера. С кабелната разводка вътре в помещенията се предвиждат по 

1 бр. излази, в занималните, методическия и директорския кабинети; помещение изолатор, 

счетоводство; касиер-домакин. Инсталацията за кабелна TV е предвидена с кабел РК-75.  

 На покрива на сградата, за защита от пряко попадение на мълния е предвидена 

мълниезащитна инсталация във вид на мрежа. Мрежата ще се изпълни от AlMgSi Ø0,5, с 

диаметър 8 мм. и максимални размери на каретата 10x10 м. Мрежата ще се положи 

директно върху хидроизолацията на дистанционни бетонни блокчета с пластмасова основа 

на всеки 80 см. дължина. 

 

 Електро-пътническа асаньорна уредба 

 Заявено е, че източник на електроенергия ще е главното електромерно табло на 

сградата. Осветлението в шахтата и ямата на шахтата ще  се захранват от главното ел. табло 

на сградата, с проводници СВТ. От главното ел. табло на сградата е предвидено 

захранването на табло Тас. с линия СВТ 5x6 мм2. Всички метални части ще подлежат на 

заземление, което ще се свързва към новопроектираната заземителна уредба на 

асансьорната уредба. В шахтата и машинното на асансьора няма да се допуска наличие на 

тръбопроводи, кабели и други инсталации, които не се отнасят до конструкцията на 

асансьора. При предаване на уредбата в редовна експлоатация в кабината на асансьора ще  

се постави здраво закрепена табела, която ще съдържа: 

 - указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и 

злополуки; 

 - забрана за самостоятелно ползване на асансьора от деца до 7-годишна възраст; 

 - номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности или 

аварии или необходимост от освобождаване на пътници. 

 Регистрирането на асансьорната уредба ще се извършва по писмено искане на 

собственика или ползвателя, придружено с ревизионна книга и с техническа документация. 

 

 Видеонаблюдение  

 Предложена е система за видеонаблюдение, за която се твърди, че ще бъде изградена 

на основата на един 16-канален мрежов рекордер/сървър NVR, 19”-во изпълнение, 

монтиран в разпределителния шкаф в ТК помещението. От NVR с кабели S/FTP, cat.7 ще се 

захранят Switch 16 ports, и 2 бр. Switch 8 ports от които радиално ще се захрани всяка IP РоЕ 

камера. Системата има възможност да работи в мрежа, като преноса на сигнала ще бъде по 

СКС до определени оторизирани потребители в сградата. 

 Системата за контрол на достъпа ще може да бъде свързана с тази на по-високо 

ниво, през допълнителни устройствата, като алармите и нарушенията ще активират 

системата за видео-контрол. 

 Камерите за видеонаблюдение ще са разположени на места, където минава 

основният поток от родители и деца – входове, фоайета, периметъра около сградата и др.  
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 NVR системата ще се монтира в помещението на портиера. Монитора за видео-

контрол ще се разполага пред помещението за портиер.  

 Изградената инфраструктура за пренос на сигналите за видеонаблюдение включва 

информационни кабели за видеонаблюдение S/FTP, cat.7. Трасетата на кабелите ще са в 

гофрирани тръби Ø16 под мазилка, в плочата или под гипсокартон. 

 Топологията ще е радиална, като към всяка видеокамера ще бъде положен по един 

кабел S/FTP, cat.7. S/FTP, cat.7, кабела ще е от РоЕ switch-a и NVR система. 

 

 Сигнално-охранителна техника (СОТ) 

 Предложена е Интегрирана система „Paradox“ с контролен панел централа (Digiplex 

EVO с 48 зони). Сочи се, че изградената сигнално охранителна система ще осигури 

необходимата степен на защита на охраняваните помещения и контрола на достъпа, както и 

ще предложи осигуряване на мощна автоматизация, която може да бъде използвана за 

широк спектър от допълнителни действия. 

 

 Аварийно оповестителна система 

Казано е, че целта е да се реализира цялостна система за алармено-оповестяване и 

озвучаване в сградата, която ще бъде част от слаботоковите инсталации. Системата ще 

може да бъде свързана с ПИС на по-високо ниво чрез директна връзка, като алармите за 

пожар ще могат да активират автоматично оповестяване и съобщения за организацията на 

евакуацията от сградата, като първо се подава сигнал на сирената от ПИС. Тя ще бъде  

включена около 15 сек. След това ще се спира и ще се подава сигнал на аварийно - 

оповестелната система. 

 

 2.5. По част  „ОВК Инсталации”   

 Посочено е, че в проекта са заложени отоплителна инсталация, вентилация на топла 

кухня с подготовки, санитарна вентилация. Абонатната станция е съществуваща с 

пластинчати топлообменници, с мощност достатъчна да осигури проектната мощност на 

настоящия обект. 

 

 Отоплителна инсталация 

 Посочен е топлинен баланс: 

 - отопление – 50 000W; 

 - вентилация – 46 000 W. 

 Казано е, че разпределителната и събирателна мрежа и щранговете от АС до 

колекторни кутии ще се изпълняват от стоманени тръби с размер съгласно чертеж - схема 

на отоплителната инсталация и с изолация от микроклетъчна структура. От колекторните 

кутии до отоплителните тела тръбите ще са полиетиленови с алуминиева вложка, положени 

с шлаух и в нивото на подовата замазка. Колекторните кутии ще са комплект с 

разпределител, събирател, два броя автоматични обезвъздушители и спирателна арматура. 

Отоплителните тела ще са алуминиеви радиатори с термостатни радиаторни вентили, 

секретни вентили и автоматични обезвъздушители. Топлоотделянето при топлоносител 

вода 60/40°С и температура на помещението 22°С от един глидер с височина 500 мм е 

57,8W от един глидер с височина 350 мм е 42,4W. Във високите точки на инсталацията ще  

се монтират автоматични обезвъздушители, а в ниските - кранове за изтакане. Схемата на 

отопление ще е двутръбна, лъчева, с принудителна циркулация. 

 Сочи се, че съгласно санитарно-хигиенните норми за умивални с WC-та и разливни, 

за баня персонал и аусгус, както и за хранилище и архив - вътрешни помещения на кота 

+2.80, е проектирана периодично действаща вентилация за самокомпенсация. Вентилацията 

ще е с аксиални вентилатори с обратна клапа и с минимален напор 100 Ра, монтирани към 

въздуховоди от PVC. Отработеният въздух ще се изхвърля 1 м. над било покрив през 

дефлектори. 
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 По технологично задание в топлата кухня с подготовки ще се отделят водни и 

маслени пари, миризми и топлина. За определяне на дебита изхвърлян въздух са взети 

предвид реално монтираните в кухнята съоръжения, топлоотделянето от тях и 

електрическата им мощност. Проектирана е вентилационна инсталация за изсмукване и 

изхвърляне на вредностите и за подаване на пресен въздух. Въздухът ще  се изсмуква от 

вентилатор за кухни (с изнесен двигател и с възможност за почистване от полепнали 

маслени пари) през местни смукатели (кухненски чадъри, крайстенно изпълнение с 

ламелни филтри по технологично задание) над съоръженията за топлинна обработка и чрез 

въздуховод от поцинкована ламарина на фланци се изхвърля над покрива на сградата. При 

преминаване на въздуховода за отработен въздух през отвор в стоманобетоновата плоча на 

кота 2.80, в нивото на плочата ще се монтира огнезащитна клапа. Предвидена е огнезащита 

на смукателния въздуховод в топлата кухня, в участъка до пожарната клапа, чрез 

обзиждане с ИТОНГ, по система с оценено съответствие и огнеустойчивост EI60. 

 Компенсацията на въздуха ще е с нагнетателна секционна вентилационна камера. 

Пресният въздух, филтриран и загрят за зимен режим и само филтриран за летен режим, ще 

се подава в топлата кухня чрез въздуховод през регулиращи дебита решетки. Скоростта на 

подаване от решетките ще  е със стойност, осигуряваща скорост на въздуха в работна зона 

по-малка от максимално допустимата 0,2 м./сек. За загряване на въздуха е предвидена 

отоплителна секция на топлоносител вода 60/40°С от блокова абонатна станция. 

 Изпълнението на инсталациите ще се ръководи от изискванията на следните 

наредби: 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

 - Наредба №7 за съхранение на топлина и икономия на енергия в сгради – 

01.03.2005г.; 

 - Наредба №Iз за строително-технически норми за осигуряване на безопасност при 

пожар; 

 - Наредба №7/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 

- БДС EN 442-1:1999 – Радиатори и конвектори. Част 1: Технически спецификации и 

изисквания; 

- БДС EN 442-2:1999 – Радиатори и конвектори. Част 2: Методи за изпитване и 

оценка; 

- БДС EN 442-3:1999 – Радиатори и конвектори. Част 3: Оценяване на 

съответствието. 

 ОВиК работите ще се изпълнят в съответствие с изискванията на работния проект, 

РПОИС и технологиите за изпълнение. 

 

 2.6. По част „ВиК  инсталации” 

 Водопровод 

 Казано е, че съществуващата стара сграда на детската градина се състои от 4 тела. В 

абонатната ѝ станция на приземно ниво е монтиран общия арматурно-водомерен възел за 

целия парцел. Вода за питейно-битови нужди се подава от уличен водопровод Ø125 

(стоманени тръби), положен по ул. „Захари Круша“, посредством водопроводно отклонение 

от полиетиленови тръби висока плътност Ø63. Веднага след влизане на водопровода в 

абонатната е монтиран общия арматурно-водомерен възел. Топла вода за питейно битови 

нужди се осигурява от две абонатни станции – една за старата сграда и втора, монтирана в 

новата. Цялата водопроводна инсталация е изпълнена от поцинковани тръби. Изпълнена е 

мрежа за студена и топла вода, като главната хоризонтална мрежа е монтирана под тавана 

на приземния етаж. 

 След общия водомерен възел е изпълнена връзка към новата сграда от 

полиетиленови тръби висока плътност Ø40. 

 Сградното водопроводно отклонение за парцела се запазва. 
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 Водопроводната инсталация за старата сграда се състои от мрежа за студена, 

циркулационна и топла вода. Съгласно заданието за проектиране на СО – район „Красно 

село“ главната хоризонтална мрежа и вертикалните клонове ще се изпълнят от 

полипропиленови тръби с алуминиева вложка. Хоризонталните разводки към санитарните 

прибори са проектирани, както следва: 

 - водопровод студена вода – тръби с ред на налягане PN16; 

 - водопровод за топла вода – тръби с ред на налягане PN20. 

 Тръбите за топла вода, вкопани в стените ще се монтират с изолация или в гофриран 

шлаух за предотвратяване на последиците от линейни деформации. 

 Според Участника, полагането на водопроводната мрежа ще  е: 

 - приземно ниво – над окачен таван в тръбна изолация от пенополиетилен, 

укрепващите скоби – пластмасови, на отстоянията, предписани от завода-производител; 

 - вертикални клонове – обзидани в инсталационни шахти, фиксирани за стените с 

плъзгащи опори и топлоизолирани; 

 - отклонения по етажите – вкопани в улеи в стените. 

 Дружеството подробно и изчерпателно е описало монтажа на полипропиленови 

тръби. 

 Казано е също така, че след монтажа на всяка тръбопроводна инсталация ще се 

извърши изпитание чрез налягане. Пускането на вода в системата ще се извършва най-рано 

2 часа след осъществяването на последното заваръчно съединение. В течение на 12 часа ще 

е необходимо да се стабилизира изградената инсталация с налягането от централната 

водопроводна мрежа и едва след това може да се извърши изпитване чрез налягане. За 

проведеното изпитване се съставя протокол. 

 Външното пожарогасене на сградата ще става от най-близко разположените улични 

ПХ70/80, монтирани на ъгъла на ул. „Захари Круша” и ул. „Яков Крайков“ и ул. 

„Богдановец”, разположени съответно на 40 м. и 80 м. от обекта. 

 

 Канализация 

 Посочено е, че през парцела на детската градина преминава уличен канализационен 

колектор Ø200. В него ще се заустят отпадните води от новопроектираният модул. 

 Сочи се, че за парцела са изпълнени три сградни канализационни отклонения – две 

за старата сграда, която се реконструира и едно за новата. СКО от новата сграда ще се 

зауства в уличен колектор по ул. „Феликс Каниц”, съгласно одобрен ТП от 2008 г. 

 Участникът е описал съществуващото положение на казализацията. 

 Канализационната мрежа в етажите ще се изпълни от PVC тръби Ø50 и Ø110. Под 

кота готов под, главната хоризонтална канализационна инсталация ще се изпълни от 

дебелостенни PVC тръби с диаметри Ø110 и Ø160. За нормална експлоатация на мрежата са 

предвидени затапени ревизионни отвори, чието местоположение ще е съобразено с 

действащите нормативи.  

 За ефикасна работа на канализационната инсталация е предвидено вентилирането ѝ. 

Вентилационните тръби на вертикалните канализационни клонове ще излизат на 0,30 м. над 

неизползваем покрив и на 3,00 м. над използваем и ще са обзидани PVC тръби в последния 

участък. На вертикалните клонове, които не са изведени до покрива на сградата ще се 

монтират противовакуумни клапи. 

 Във всички санитарни възли ще се монтират подови сифони Ø50-рогови, a в 

технологичните помещения на кухнята и санитарните възли на приземно ниво – подов 

сифон Ø100. 

 Отпадните води от кухнята ще преминават през мазниноуловители преди 

включването им към сградната канализационна мрежа. 
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 За отвеждане на водното количество от покривите на сгради Блок 1 и Блок 4 към 

СКО 1, ще са необходими 2 водосточни тръби с диаметър Ø100 и степен на запълване Ø33. 

Предвидени са 5 броя вътрешни водосточни тръби с диаметър Ø110. 

 За отвеждане на водното количество от  покрив сграда към СКО 2 (Блок 2 и Блок 3) 

ще  са необходими 2 водосточни тръби с диаметър Ø100 и степен на напълване Ø33. 

Предвидени са 4 броя вътрешни водосточни тръби с диаметър Ø110. 

 След извършване на ремонтните работи в старата сграда задължително 

площадковата канализация и всички ревизионни и дъждоприемни шахти ще бъдат 

почистени. 

 Участникът подробно и изчерпателно е описал технологичната последователност 

при монтаж на PVC тръби. 

 Заявено е, че изпълнението на водопроводните и канализационните инсталации ще 

се ръководи от изискванията на следните Наредби: 

 - Наредба № 4/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водопроводни и канализационни инсталации; 

 - Наредба №2/2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни 

водоснабдителни системи. 

 Декларирано е, че Техническият ръководител ще контролира изпълнението на 

изискванията, посочени в проекта. 

 Описани са и действащите стандарти, които ще се спазват при изграждането на 

водопроводна и канализационна системи. 

 

 2.7. По част „Енергийна ефективност“ 

 Заявено е, че прозорците и външните врати ще са от PVC, остъклени със стъклопакет 

с ниско емисионно стъкло и с коефициент на топлопреминаване ипр.вр.= 1,4W/m2.K. 

 Външните стени ще са съставени от гипсокартон, топлоизолация от каменна вата с 

дебелина 7 см., един слой гипсофазер по цялата фасада, топлоизолация от EPS 8 см. и 

структурна мазилка. Покривът е плосък и за него е предвидена топлоизолация с XPS с 

дебелина 12 см. 

 За топлоизолация на пода до земя (кота ±0.00) се предвижда топлоизолация XPS с 

дебелина 4 см. 

 Посочено е, че съгласно Приложение № 10 към чл. 6, ал. 3 на Наредба № 7 за 

енергийна ефективност на сгради, скалата на класовете на енергопотребление за отделни 

групи сгради в зависимост от тяхното предназначение е за детски градини, следователно 

сградата попада в клас категория В от скалата на енергопотреблението. 

 Казано е още, че съгласно чл. 6, ал. 1 на Наредба № 7 за енергийна ефективност на 

сгради, съответствието с изискванията за енергийна ефективност на сградите се приема за 

изпълнено, когато стойността на интегрирания показател – специфичен годишен разход на 

първична енергия в kWh/m2, съответства най-малко на клас на енергопотребление „В“ – за 

нови сгради, които се въвеждат за първи път в експлоатация. 

 

 2.8. По част „Паркоустройство и благоустройство“ 

 Предвижда се промяна на настилки в частта от имота, отбелязана като „зона за 

реконструкция” в графичната част на проекта – изграждане изцяло на нови пешеходни 

връзки, реконструкция на едната налична детска площадка и внасяне само на 

противоударна настилка за две площадки за игра, извън зоната на реконструкция. 

Съществуващото игрище се запазва, както и един брой детска площадка. Сочи се, че 

проектът дава цялостно решение по отношение на озеленяването и внасянето на нова 

растителност, както и относно премахването на налични видове, определени като 

„неподходящи”, според действащите нормативи. Наличната дървесна растителност се 

запазва. 
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 Икономическият оператор е изброил храстовата растителност, неподходяща за 

детски заведения, както и съоръженията, които ще подлежат на премахване. 

 Казано е, че проектът предвижда реконструкция (цялостна подмяна) на част от 

основната алейна мрежа, отбелязана в графичната част на проекта.  

 За алейната мрежа са предвидени декоративни бетонни плочи 30/30/5см – 332 м2, 

положени върху пясъчна основа. За рационализиране на изпълнението ширините на алеите 

са съобразени с подбрания материал, т.е. кратни на 30 см. 

 Настилката ще се укрепва навсякъде от бетонов бордюр с размери 8/25/50 – 350 м., 

положен на маркирани в чертежа от проекта места, на нивото на настилката, с цел 

избягване дори и на минимални разлики във височината със старите настилки. На 

останалите места бордюрите ще  се полагат над нивото на настилките. 

 Композиционно в зелените площи се предвижда внасяне на изолационни живи 

плетове от широколистни храсти, съобразено с изложението и изискванията на видовете. 

 Ритъм и разнообразие внасят растения, които прекъсват на определени места 

плътните зелени стени. Те ще са с контрастна текстура или багра. Помислено е и за 

раздвижване във височина – на места прекъсването на плътната зелена маса ще е изпълнено 

с колоновидни иглолистни акценти, пред които са разположени по-ниски храсти – 

получено е степенуване във височина. Ще бъде изградена автоматизирана поливна система. 

 

 2.9. По част „План за безопасност и здраве“ 

 Заявено е, че ще се запази съществуващата функционална схема. За пореден път е 

посочено, че за подобряване на условията в детската градина се предвиждат две пристройки 

към спалните помещения и надстрояване на кухненския блок за изграждане на нов 

физкултурен салон. Пристройките на второ ниво ще са в габарита на съществуващите 

тераси пред спалните, като се запазват терасите пред занималните. 

 Участникът е цитирал чл. 10 от Наредба № 2/22.03.2004 г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи, свързан със съдържанието на ПБЗ. 

 Изброена е и нормативнавата уредба, с която ще „боравят“ Техническия 

ръководител и експертът - КБЗ. 

 

 2.10. По част ПУСО 

 Акцентирано е, че за да се пристъпи към обезвреждане на азбестосъдържащи 

строителни отпадъци чрез депониране, е необходимо да се извърши предварително 

третиране на отпадъците преди депонирането им, в съответствие с чл. 38 ал. 1 от Наредба 

№8 от 24.08.2004 г. Основната цел на предварителното третиране на азбестосъдържащите 

отпадъци е намаляване на риска за човешкото здраве чрез предотвратяване разпиляване на 

азбестови влъкна.  

 Декларирано е, че не се предвижда използване на рециклирани строителни 

материали. Всички дейности по премахване на строителните отпадъци ще са съобразени с 

ПБЗ и регламентиращите дейностите документи. 

 В табличен вид Участникът е представил за всеки вид дейност, съответната ѝ 

продължителност и брой необходими за извършването ѝ работници - по седмици. 

 

 3. Спецификация на основните материали, които ще бъдат вложени в обекта 

 

 Казано е, че материалите, които ще бъдат вложени по време на строителство ще 

отговарят на изискванията по Техническата спецификация на Възложителя, ще притежават 

всички необходими сертификати и декларации за съответствие, изисквани съгласно 

действащата нормативна уредба в Р. България, с доказана дълготрайност и качество. 

Доставчиците на материали и продукти ще се одобряват съгласно правилата на Системата 

за управление на качеството, така, че да може да се осигурят необходимите количества в 
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кратки срокове, с необходимите качества. Материалите ще се доставят регулярно на обекта, 

съгласно графика на изпълнение. Характерни материали ще бъдат доставяни 

непосредствено преди влагането им в обекта или с цел избягване на излишно натрупване в 

обекта, затрудняване на трудовия процес и представлящо риск за възникване на аварии и 

пожар на обекта.   

 В нагледен табличен вид, Участникът е представил списък с основните материали, 

които ще бъдат използвани в изпълнението на поръчката, включващ вид/търговско 

наименование, технически характеристики, стандарт и производител/доставчик. 

 

  

4. Организация и технологичен  подход на изпълнение 

 

 Посочено е, че изпълнението на поръчката ще се извърши съгласно техническия 

проект, при спазването на действащото законодателство, строителните, техническите и 

технологичните правила, нормативи и стандарти в страната и правилата за безопасност, 

хигиена на труда и пожарна безопасност. Заявено е, че организацията на изпълнение е 

съобразена с условията на строителство в градска част. Строителната площадка ще се 

устрои около самия обект, като ще се съобразява със свободните площи около строителния 

изкоп, размера на парцела, в който се разполага сградата, както и наличните вход-изходи 

към двора. Ще се използват прилежащите пътища за достъп до обектите.  

 

 Временно строителство 

 Икономическият оператор е посочил следните основни положения: 

 - хоризонтално пренасяне на материали – ръчно, ръчни колички, с автокран/камион с 

прицеп за разтоварване на тежки товари; 

 - вертикално пренасяне –  с автокран/камион с прицеп; 

 - полагане на бетонна смес – доставка с бетоновоз, полагане-ръчно или посредством 

бетонпомпа (услуга от доставчика на бетон), уплътняване с вибратор; 

 - полагане на асфалтова смес – доставка със специализиран превоз, осигуряващ 

запазването на температурата на сместа, полагане - ръчно или посредством асфалтополагач 

(услуга от доставчика на асфалтовата смес), уплътняване с валяк (услуга от доставчика на 

асф. смес); 

 - армировка – заготовката ще е в цех, като на обекта ще се осъществява монтажа; 

 - офис и  лаборатория – фургони; 

 - съблекалня – фургони; 

 - WC – химическа тоалетна; 

 - електричество – временно ел. табло, с електромер, със съществуващо захранване;  

генератор на ел. ток и/или ще се работи с уреди на бензин; 

 - противопожарно табло; 

 - изкуствено осветление – монтирани временни прожектори на батерии или на 

генератор за ел. ток. Според нуждите ще се използва и съществуващото улично захранване 

по границите на строителния обект. Декларирано е, че по принцип строителните дейности 

ще се извършват през светлата част на деня в по-голямата си част на естествена светлина; 

 - охрана на обекта – чрез жива охрана и видеонаблюдение; 

 - временно водоснабдяване – ще се използват съществуващия водопровод и 

водоноски, организиране на площадки за измиване на ръце и др.; 

 - контейнери с отпадъци – ще се извозват с контейнеровоз или самосвал. 

Строителните отпадъци ще се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана 

площадка, до момента на изнасянето им; 

 - складиране на материали – обособяване на площадки за временно съхранение на 

кофраж, инвентарно скеле и други материали. Поради ограниченията на строителния двор, 
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ще се доставят и складират оборудване, инструменти и материали, необходими за 

съответния етап на изпълнение. Ще се избягва претрупване с материали, с оглед на 

безопасността от пожар, нараняване или задръстване на евакуационните изходи и пътища. 

Доставката на материали ще става непосредствено преди полагнето им, там където е 

възможно;  

 - доставка материали на обекта – материалите ще бъдат доставяни регулярно според 

нуждите на текущите СМР. Доставката ще е с камиони и/или специализирани транспотни 

средства на Дружеството или доставчика; 

 - временни ограждения и сигнализация – знаци, означителни и указателни табели; 

 - транспортни връзки – по съществуващи пътни мрежи; 

 - план за ликвидиране на пожари и аварии – поет е ангажимент, че на обекта няма да 

се складират големи количества на лесно запалими и взривоопасни материали. Навсякъде 

ще бъдат поставени предупредителни табели, указателни табели за пътищата на евакуация, 

ще бъдат обозначени местата за противопожарни табла; 

 - отговорни длъжностни лица – Координатор по безопасност и здраве, Технически 

ръководител; 

 - места за оказване на първа медицинска помощ – в страни от строителната дейност, 

на безопасно, проветриво място. В канцеларията ще има на разположение аптечка, която ще 

се проверява редовно за пълнотата  на комплекта; 

 - съгласуване с КАТ и Общината временната организация на движение.  

 

 Последователност и продължителност на предлаганите дейности 

 Казано е, че преди започване на строителството, Възложителят представя на 

Изпълнителя кадастър с нанесени всички подземни и надземни комуникации в 

строителната площадка и около нея. Изпълнителят изготвя и поставя на необходимите 

места обозначителни и предупредителни знаци и табели, както и схеми и графици за 

поетапната работа на строителна техника и хора на строителната площадка, а при 

необходимост организира временна организация на движението.  

 Заявено е, че всеки етап започва след преглед на мероприятията и положителни 

отговори по информационните листове, които ще се изготвят за всеки един от етапите и с 

които ще се следи за изпълнение на всички вписани в тях мероприятия.  

 Сочи се, че последователността и продължителността на изпълнение на видовете 

работи ще бъде графично онагледено с план-график при стартиране на строително-

ремонтните работи. Времевият график ще обхваща всички видове дейности (аспекти на 

планирания проект), ще се представя в линеен вид (диаграма на Гант). Към графика и като 

неразделна част от него ще е диаграмата за разпределение на работната ръка във времето. 

Всеки етап, всяка дейност, както и тяхната продължителност ще може да се проследи от 

линейния график, където подробно се представя всяко СМР. Казано е, че в срока за 

изпълнение на строителството са заложени процентно и дни с неблагоприятни 

метеорологични условия, които са графично обозначени. 

 Поет е ангажимент, че в процеса на изпълнение на договора ще се води 

документация, като заповедна книга, дневник на бетоновите работи, асфалтов дневник, 

констативни и приемо-предавателни протоколи, актове за скрити работи.  

 Строителната площадка ще се освобождва от временното строителство и ще се 

почиства от строителни отпадъци поетапно с последователност, която да не доведе до 

нарушаване на безопасните условия на труд. Първи ще се разформироват евентуални 

складови площи, после се прибират огради, бариери и предупредителни знаци, фургони и 

прочие. Окончателното почистване протича с подготовката на документите за предаване на 

обекта.  

 Изпълнението на работите ще се счита за приключено с подписването на двустранен 

констативен протокол за приемане на договорените работи. Обектът ще се приема с Акт, 

обр. 15.  
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 Декларирано е, че Икономическия оператор ще поддържа комплект чертежи, като 

ежедневно ще се отбелязват извършената работа и с червено – всички промени. Този 

комплект чертежи ще бъде на разположение за проверка по всяко време. Всяка 

допълнително извършена работа ще се отбелязва в работните чертежи в мащаб, 

равнозначен на този на чертежите. При приключване на всички работи, Дружеството ще 

представя екзекутивните чертежи на Възложителя, заедно с останалата документация, 

необходима за приемането на обекта и извършването на окончателното плащане. 

 

 Отчитане времето за подготвителни дейности 

 Заявено е, че подготовката за изпълнението на договора, респективно дейностите, 

ще се извършва в следните направления: 

 - подготовка за строителство, от момента на подписване на договора между 

Възложителя и Изпълнителя, в която подготовка се извършват организационни дейности; 

 - подготовка за строителство, от момента на подписване на Акт образец 2/2а; 

 - подготовка, за изпълнение на нови видове СМР; 

 - подготовка за изпълнение на дейностите в началото на работния ден; 

 - подготвителна дейност за изпълнение на отделно СМР. 

 

 5. Описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за 

работа при лоши метеорологични условия 

 

 В табличен вид Дружеството е представило мерките и условията, които ще бъдат 

създадени на обекта за работа при лоши метеорологични условия, като са посочени 

видовете лоши метеорологични условия и предпоставките за възникването им, възможните 

рискове при изпълнение на поръчката, възможен момент на евентуално възникване и/или 

срокове, както и мерки за недопустимост/предотвратяване и ефективни мерки за 

преодоляване. Разгледаните лоши метеорологични условия са: 

 - обилни дъждове, градушки, вследствие на буря и последващи наводнения; 

 - силен вятър, буря или ураган; 

 - горещини; 

 - студове, вследствие на резки температурни промени; 

 - настъпване на авария, от всякакво естество, причинени от екстремни 

метеорологични условия. 

 

 II. МЕТОДОЛОГИЯ НА РАБОТА 

 

 1. Описание на механизмите за управление на предлаганата организация на 

изпълнението, включително разпределение на трудовите и техническите ресурси 

 

 Организация на изпълнение 

 Заявено е, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено качествено, в 

технологична последователност и в договорения срок между стараните. Задължително ще 

се спазва технологията на изпълнението на съответния вид работа и ще бъдат осигурени 

материали, отговарящи на стандартите. Ще се спазват мероприятията по опазване на 

околната среда, опазване на околните терени, с оглед да се избегнат щети на държавни, 

общински и частни имоти, произтичащи от трудовата дейност. Ще бъдат осигурени 

условия за безопасна работа, съгласно с изискванията на нормативните актове по охрана на 

труда и по пожаробезопасността. При бетониране ще се въведе временна организация на 

движението в района около строителния обект. За целта ще се осигури необходимата 

сигнализация. В процеса на работа ще се спазват съответните закони и правилниците за 

приложението им, както и всички останали нормативни документи, касаещи изпълнението 

на договора. 
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 Всяка работа ще включва пълното и завършване във вид, който ще позволява същата 

да бъде приета по изискванията на ПИПСМР, при спазване на действуващите в страната 

нормативни документи и стандарти. След завършване на работата, Икономическият 

оператор своевременно ще почиства работната площадка и извозва строителните отпадъци.  

 Ремонтните работи ще се извършват, съгласно организационен план, който 

осигурява безопасно, бързо и точно провеждане на СМР на строителната 

площадка/строителните участъци. Неразделна част от организационния план ще е 

комплексния план-график, който ще бъде актуализиран преди началото на строителството.  

 Организационен модел 

 Предлаганият от Участника организационен модел се основава на последователност 

от мероприятия, както следва: 

 Фаза подготовка за строителство: 

– определяне задълженията и отговорностите на инженерно-техническия персонал 

(екип от експерти) ангажиран с изпълнението на поръчката;  

- подготовка на оперативен персонал – бригади с бригадири, работници, техници, 

пазачи и т.н.;  

- мониторинг на нормативната уредба на българското и европейското 

законодателство за промени в нормативни разпоредби, които императивно или 

диспозитивно ще уреждат определени аспекти на строителната технология (в областта на 

безопасност на труда, опазване на околна среда и др.); 

- анализи – технологичен, инженерингов, финансов и организационен, с последващи 

корекции, оптимизации и планиране на строителния процес, на база внесени Работни 

проекти;  

- активиране комуникациите между участниците в строителния процес;  

- съгласуване и приемане на окончателния Линеен график за изпълнение на 

строителството;  

- създаване и приемане на регистър на доставчиците;  

- на база линеен график, количества и цени - извеждане на финансов план по 

периоди. 

Фаза изпълнение на  строителство: 

- инсталация на „контролинг система” към всички участници в контрола на 

строителния процес;  

- мобилизация на работните бригади на строителната площадка;  

- мобилизация на ключов персонал, определяне задълженията им и евентуални 

заместници;  

- мобилизация на строителна механизация и оборудване;  

- временно строителство;  

- активиране на връзките на обекта с доставчиците;  

- активиране на връзките с Контрол на строителството;  

- въвеждане в готовност информационните листове на видовете дейности по 

отделните етапи на изпълнение на СМР;  

- изпълнение на всички видове дейности по договора за изпълнение, съгласно 

проектната документация и техническата спецификация;  

- демобилизация и екзекутивна документация. 

Извършване на контрол: 

- физическо движение на работещите на обекта;  

- справки за основните параметри на строителството – труд, материали, влагане, 

механизация, външни услуги, проверки;  

- за оперативното изпълнение на обекта, които включват: производителност по 

седмици и по бригади; движение на доставените материали по седмици, по номенклатура и 
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количества; движение на влаганите материали по седмици. Ще се следи за влагане на 

качествени строителни материали и изпълнението на строително-монтажните работи, 

съгласно одобрените строителни книжа;  

- динамични справки за отклоненията от графика на материали, труд, механизация; 

причини за отклоненията, дефинирането им от носещия риска по съответното отклонение;  

- структура на отклоненията по източници;  

- анализи и прогнози;  

- правилно попълване на необходимата строителна документация, водене на досие 

на обекта;  

- точно разплащане към работниците за извършената работа, точно разплащане към 

доставчиците и към инженерно-технически персонал; 

- за стриктното спазване на договорените срокове за строителство; 

- за количествено и качествено изпълнение на извършената работа;  

- текущ контрол по охрана на труда. 

 

 2. Необходими строителни ресурси при изпълнеието на поръчката 

 

 Сочи се, че строителните ресурси са: работна ръка, механизация и материали. 

Тяхното количество ще се определя от обема на строителството, а тяхното качество - от 

избраната технология и последователност на изпълнение, изискванията на Възложителя и 

проектната документация. 

 

 3. Разпределение на човешките ресурси 

 

 Посочено е, че за изпълнението на поръчката Дружеството ще разчита на бригади и 

работници, утвърдени в дългогодишната си практика, както и на квалифициран инженерно-

технически екип. Казано е, че необходимата работна сила за изпълнението на обществената 

поръчка е типичен представител на възобновямите ресурси и се изразява с диаграмата на 

работната сила. Диаграмата представя графично движението и разпределението на 

човешкия ресурс по време и брой ангажирани работници, като вида ѝ е в следствие на 

графика на изпълнение и предлаганата организация на работа от страна на Дружеството, а 

именно – поточен метод. 

 Заявено е, че съобразявайки се с учебно-възпитателния процес и времето за отдих и 

почивка на децата в детското заведение, ще се въведат редица мерки по намаляването 

и/или елиминирането на появата на дискомфорт у децата от детското заведение, както 

и местното население (обитаващите съседни сгради). 

 Казано е, че дискомфорт при изпълнението на поръчката, би могло да се прояви по 

следните направления: 

 - възникване на шум и вибрации; 

 - замърсяване на въздуха. 

 Икономическият оператор подробно е представил мерки за намаляне на 

затрудненията, предизвикани от гореизброените фактори, а именно: 

 - шум; 

 - вибрации;  

 - замърсвяване на възхуда. 

  

 4. Описание на екипа, който ще бъде ангажиран с изпълнение на 

строителството (ръководния инженерно-технически и изпълнителски състав) 

 

 В табличен вид, Участникът е описал екипа, който ще бъде ангажиран с изпълнение 

на строителството, като е посочена съответната длъжност на отделните експерти при 
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изпълнение на поръчката, функции и начин на организация и връзка с другата страна по 

договора и с членовете на изпълнителния състав. Управленският екип ще се състои от: 

 - Ръководител на обекта; 

 - Технически ръководител; 

 - Инженер по част „Електро“; 

 - Инженер по част „ВиК“; 

 - Инженер по част „ОВК“; 

 - Отговорник по контрол на качеството; 

 - Координатор по ЗБУТ. 

 

 5. Комуникация между участниците в строителния процес 

 

 Казано е, че комуникацията на Изпълнителя с други участници в строителния 

процес (Възложителя, доставчици на материали, Строителния надзор, различни 

институции) ще се осъществява чрез срещи, е-mail-и, писма, покани, факсове, фотоснимки, 

телефонни обаждания и не на последно място - чрез документи, които съпътстват 

строителството като: заповедна книга на обекта, табели, дневници (на извършените работи, 

на проведените инструктажи, на доставките, на изпълнените работи и др.), график за 

изпълнение на строителството, график на доставките, протоколи по време на 

строителството и др. 

 

 6. Комуникация с Възложителя 

 

 Организиране на срещи 

 Участникът е посочил, че срещата, предхождаща строителството (встъпителна) ще е 

между Възложител, Изпълнител, Строителен надзор и други заинтересовани местни 

институции, като целта на срещата е преди всичко административна и ще обхваща, но няма 

да бъде ограничена до дискутиране на изискванията, представяне на документи, 

мобилизация на строителството и др. 

 На срещите за хода на работата ще се разглеждат протоколи от минали срещи, 

преглед на работата от края на последната среща, забележки и установяване на проблеми, 

които затрудняват планирания ход на работа, преработване на планирания график на работа 

(ако е необходимо), проверки за качеството на извършените СМР, безопасност и сигурност 

и др. текущи въпроси. 

 Когато е необходимо, организирани по искане на Възложителя или Изпълнителя, ще 

се правят и други срещи. 

 

 Фотоснимки и видео 

 Заявено е, че ще се направи заснемане на работната площадка преди започване на 

работа. Ще се правят снимки и в строителна фаза през интервал, показващ ключовите етапи 

в хода на работа. 

 

 Участникът е посочил видовете специалности на работниците, както и техните 

отговорности и задачи по извършване на дадена работа, а именно: 

 - ВиК работник – за монтажа на всички тръби, фасонни части и спирателна 

арматура; 

 - Общ работник – за демонтажни работи, почистване, разтоварване, временно 

строителство, за извършване на спомагателна работа при всички видове СМР; за 

изпълнение на дейности неизискващи квалификация; 

 - Пътен работник – за изпълнение на асфалтови настилки; 
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 - Кофражист – за направа укрепване в изкопи и кофраж за стомано-бетонови 

елементи; 

 - Бетондижия – за изпълнение на всички видове бетонови работи; 

 - Водач на строителна механизация – към всяка строителна машина. 

 

 В табличен вид е представен необходимия ресурс за изпълнение на всеки вид СМР – 

механизация, брой работници и основни материали. 

 

 III. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО  

 

 1. Мерки за постигане на качеството 

 

 Участникът е посочил следните мерки, които ще изпълнява за постигане на качество 

при изпълнението на СМР: 

 - използване на качествени материали; 

 - използване на квалифициран персонал; 

 - спазване принципите на стандарт OHSAS 18001; 

 - използване на качествено техническо оборудване; 

 - високо качество на изпълнение. Внедрена система за управление на качеството ISO 

9001:2008;  

 - Проверки и осъществяване на контрол в определени направления. 

 

 2. Механизъм за вътрешен контрол 

 

 Икономическият оператор е представил в табличен вид предлагания от него 

механизм за вътрешен контрол, свързан с контрол на влаганите материали и контрол на 

изпълнението. Посочени са методите и организацията за осъществяване. 

 Участникът е описал подробно и изчерпателно осъществяването на контрол при 

изпълнението на отделните строителни дейности при отделни етапи на строителството, а 

именно: 

 - при извършване на земни работи; 

 - при изпълнение на груб строеж; 

 - при изпълнение на зидарски работи; 

 - при изпълнение на хидроизолационни работи; 

 - при изпълнение на сухо строителство; 

 - при изпълнение на мазилки и шпакловки; 

 - при изпълнение на топлоизолации; 

 - при изпълнение на замазки; 

 - при изпълнение на настилки и облицовки; 

 - при изпълнение на бояджийски работи; 

 - при монтаж на дограма; 

 - при изпълнение на електроинсталация; 

 - при изпълнение на ВиК инсталация; 

 - при изпълнение на ОВК инсталация; 

 - при изпълнение на ВП и Благоустройство. 

 

 IV. ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ ЗАТРУДНЕНИЯ 

В ПЛАНИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И МЕРКИ 

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО ИМ. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
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 Казано е, че при изпълнението на поръчката могат да възникнат непредвидени 

събития, обстоятелства, които рефлектират върху спазването на графика на изпълнение. 

Поради тази причина, за гарантиране спазването на сроковете при изпълнение на отделните 

СМР и поръчката като цяло, Участникът предлага следните основни мерки за поемане на 

времевите рискове. 

 Според Дружеството управлението на риска включва: 

 - идентифициране на рисковете; 

 - качествен и количествен анализ на риска; 

 - планиране на действия за преодоляване на риска; 

 - следене и контролиране на риска. 

В табличен вид Икономическият оператор е описал рискове, като подробно е 

разгледал мерки за недопускане/предотвратяване на съответния риск, мерки за въздействие 

върху изпълнението на договора при възникването му, мерки за преодоляване на 

последиците при настъпване му, като също така е направена оценка на рисковете и 

мерките.  

Разгледаните рискове са следните: 

 Времеви рискове: 

 Закъснение началото на започване на работите: 

- забавяне началото, поради неподписване на Протокол образец №2 навреме, в 

следствие неподготвени документи или неподписване на договор за строителство; 

- забава началото на изпълнение на обекта, поради възникване на допълнения или 

изменения и изчакване на одобрението им от Възложителя и/или проектанта: 

- изключително лоши метеорологични условия или форсмажорни обстоятелства. 

 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите: 

- забава в срока за изпълнение на обекта, поради увреждане на  техническо 

оборудване и изпълнени СМР; 

- забавяне на срока за изпълнение на обекта при отсъствие на значителна част от 

персонала, вследствие болест при официално обявени вирусни епидемии или в случай на 

възникнала трудова злопулука; 

- забава в срока за изпълнение на обекта, поради нарушен ритъм на доставка на 

материали, вследствие рязко повишаване на цените на основни строителни материали, в 

резултат от шоково поскъпване на основни суровини и горива на световния пазар; 

- забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на ограничаване на достъпа до 

населеното място от оторизиран орган, поради провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи или обявено бедствено положение; 

- саботаж; 

- причиняване на екологични щети; 

- възникване на трудова злополука (падащи/летящи предмети; притискане, затискане 

или прегазване; изгаряне; въздействие на шум и вибрации; порязване, пробождане или 

срязване; увреждане от химически агенти, взривове и пожар; и др.); 

- забава в срока за изпълнение на обекта, поради обосновано решение на 

възложителя за отмяна или корекция на част от вече изпълнени или текущо изпълнявани 

СМР, поради непълноти в проектната документация; 

- забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на продължителни или 

краткотрайни но интензивни буря, ураган, проливен дъжд, наводнение, продължително 

застудяване; 

- забава в срока за изпълнение на обекта, поради напускане на един или повече 

ключови експерти или членове на изпълнителския персонал; 

- забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие прекъсване на СМР, поради 

събития, възникнали в резултат от социално напрежение в страната или региона (бунт, 
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стачка, гражданско неподчинение и др. от подобен характер), които не са пряко свързани с 

изпълнението на обекта. 

 Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта: 

- забава в срока за предаване на обекта, поради неработни дни, които не са част от 

официално обявените празници и почивни дни (местни празници, мероприятия и др.); 

- забава в срока на предаване на обекта, поради възникнала авария в края на срока на 

изпълнение в използваната механизация и оборудване, въпреки спазването на изискванията 

за техническо обслужване и поддръжка; 

- забава в срока за предаване на обекта, поради неизготвени на време документи или 

неявяване на страните по изпълнението на строителството. 

 

 Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес: 

 забава в срока за изпълнение на обекта, поради закъснение на строителния надзор 

и/или проектанти да приемат извършените работи и да се оформят протоколи, което 

впоследствие забавя изпълнението на следващи работи; 

 забава в срока за изпълнение на обекта, поради грешно изпълнени дейности, 

вследствие на изпълнение на задължителни предписания от строителния надзор и 

проектантите. 

 

 Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта: 

 забава в срока за изпълнение на обекта, поради липса на координация между 

заинтересованите страни в рамките на проекта; 

 забава в срока за изпълнение на обекта, поради сериозни пропуски или 

евентуални грешки/разминавания в проектната документация; 

 бавна реакция или незаинтересованост или недостатъчна подкрепа от общинската 

администрация по възникнали проблеми при изпълнението на проекта; 

 несъгласуваност на действията между общинска администрация, РИОСВ, 

експлоатационните дружества. 

 

 Промени в законодателството на България или на ЕС: 

 забава в срока за изпълнение на обекта, поради изменения и допълнения в 

нормативни актове на Р. България, както и промени в нормативната уредба на европейското 

законодателство или приемане на препоръчителни правила от ЕС, след подписване на 

договора, с които се променят или въвеждат нови нормативни разпоредби, които 

императивно или диспозитивно уреждат определени аспекти на строителната технология (в 

областта на безопасност на труда, опазване на околна среда и др.), което налага оскъпяване 

или промяна на строителната технология; 

 забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на валутни ограничения и 

промяна на законови процедури, свързани с вноса на стоки, както и значителни промени в 

световната и българската икономическа конюнктура (твърде високи нива на инфлация, 

световна финансова криза и др.), които засягат пряко или косвено икономическата ситуация 

в държавата, включително строителния сектор и рефлектират върху своевременното и 

качествено изпълнение на договора, поради икономическата му неизгодност за някоя от 

страните. 

 

 Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията 

по договора от Страна на Възложителя: 

 забава в срока за изпълнение на обекта, поради забавено договорено плащане на 

изпълнен етап, което може да осуети изпълнението на следващите етапи; 
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 забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на възникнали в процеса на 

изпълнение на обекта спорове между Възложителя и Изпълнителя, чието разрешаване е 

необходима и задължителна предпоставка за продължаване на СМР. 

 

 Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, 

жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население: 

 ограничаване и/или спиране на движението по част от улиците в населеното място 

и/или пътищата на общината, с което ще се ограничи местното население и ще му бъдат 

създадени временни неудобства; 

 забава в срока за изпълнение на обекта, поради нарушаване правилата за 

безопасност и здраве и мероприятията по опазване на околната среда в района на 

строителство, което да рефлектира върху местното население и обитаващите в 

съществуващата детска градина; 

 забава в срока за изпълнение на обекта, поради протести и напускане на един или 

повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал. 

  

 V. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

 

 Участникът е направил описание на предлаганите от него мерки, свързани с 

опазване на елементите на околната среда (въздух, водни ресурси, почва). 

Записано е, че всички действия по опазване на околната среда вследствие дейността 

по изпълнение на поръчката ще се извършват в съответствие с изискванията на 

Националното законодателство и ISO14001. 

Дружеството се задължава да провежда комплекс от дейности по опазване на 

околната среда, които ще са насочени към „предотвратяване деградацията на околната 

среда“, към нейното възстановяване, запазване и подобряване.  

 В процеса на строителството Икономическият оператор се задължава да спазва 

изискванията на „меродавната“ нормативна база относно опазването на околната среда. В 

процеса на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация ще бъдат взети 

необходимите мерки за опазване на атмосферния въздух, водите, почвата, третирането на 

строителните и битови отпадъци на строителната площадка, земните недра, биологичното 

разнообразие, културно-историческото наследство, осигуряване на работниците срещу 

здравен риск.   

 Комплекса от дейности по време на изпълнение на поръчката ще включва: 

 - строго спазване на изисквания на действащите нормативни документи за опазване 

на околната среда по време на строителство; 

 - контрол върху използването на природните ресурси, необходими за изпълнение на 

СМР от Изпълнителя; 

 - управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, 

почвата, персонала и обществото – отпадъци (строителни, битови, опаковки, хигиенни 

материали), замърсяване (прах, шум, вибрации, смазочни масла, разливи от зареждане с 

горива), ресурси (строителни материали, горива, енергия, вода); 

 - постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати 

от управлението на всички аспекти на околната среда; 

 - намаляване до приемлив минимум на влиянието върху цялостната околна среда и 

човешкото здраве, причинявано пряко от тежките строителни машини и автомобилния 

транспорт; 

 - транспортиране и депониране по екологично безопасен начин на изкопаните земни 

маси и твърдите  отпадъци от строителната дейност; 

 - събиране и транспортиране  по екологично безопасен начин на течните отпадъци 

при строителните дейности; 



130 

 

 - екологична защита на терените по трасето и възстановяване на терените, нарушени 

през строителния период; 

 - опазване на водите; 

 - опазване на въздуха;  

 - опазване на почвата; 

 - опазване на археологични находки, ако има такива; 

 - недопускане отрицателно въздействие на строителството върху околната среда. 

 Отново в табличен вид, Участникът е описал екологични еспекти, които трябва да 

бъдат подобрени, като са разгледани специфичната мярка и ползите, които трябва да се 

постигнат. Екологичните аспекти, които трябва да бъдат подобрени са: 

 - шумово замърсяване; 

 - вибрации; 

 - производство и управление на опасни отпадъци; 

 - управление на излишни отпадъци (дърво, пластмаса, опаковъчен материал и др.); 

 - производство и управление на инертни отпадъци (остатъци от туби, части, RCD на 

малки обекти и др.); 

 - замърсяване на почвата; 

 - отделяне на неприятни миризми; 

 - засягане на водоизточници и подземни води; 

 - производство и управление на отпадъчни води; 

 - замърсяване на атмосферата чрез отделяне на газове; 

 - употреба на горива; 

 - влияние върху фауната; 

 - безопасност и здраве на работното място. 

 Предвдид спецификата на обекта, допълнителните мерки по опазване на околната 

среда, които ще бъдат предприети от Дружеството са: 

 - минимизиране на аварии, които могат да застрашат околната среда по един или 

друг начин, да се извършва чрез непрекъснато следене на одобрените инструкции за работа 

при всеки вид строителна дейност; 

 - за изпълнение на строително-монтажните работи ще бъде ползвана само 

определената от Възложителя работна площадка, като ще се спазват всички изисквания на 

Общината във връзка с опазването на околната среда; 

 - изработване на план за опазване на околната среда и план за управление на 

строителните отпадъци по отделните видове строителни дейности; 

 - изграждането на обекта ще отговаря на изискванията на българското 

законодателство, относно опазването на околната среда в строителството; 

 - екологичната безопасност в строителството ще включва, както изграждането на 

съоръженията, също така и на тяхната експлоатация; 

 - запазване и възстановяване на хумусния слой;  

 - използването на екологично безопасни материали и технологии; 

 - строителните материали ще се съхраняват във временни складове, разположени 

извън зелените площи;  

 - гарантиране на здравословна среда в целия период на изграждане на обекта и 

взимане на всички мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда;  

Декларирано е че рискът от замърсяване на въздуха ще е минимален, тъй като 

Икономическият оператор не предвижда работа с вредни вещества и метали, които биха 

могли да се отразят негативно на атмосферния въздух в района;  

 - строителните отпадъци ще бъдат извозвани до определените за това депа; 
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 - при транспортирането им ще се използват предпазни мрежи или покривала за 

автомобили, в зивисимост от вида на транспортирания материал; 

 - при завършване на строително-монтажните дейности районът ще бъде почистен и 

освободен от евентуални отпадъци, които биха могли да повлияят негативно на околната 

среда в региона в срок до 7 дни от приключване на строителните дейности. 

  

Участникът е изброил нормативните актове и изисквания, които ще се спазват при 

изълнение на СМР. 

 

 Като Приложение №2 към разглежданото Предложение за изпълнение на 

поръчката е представен Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, 

текстовото изписване и графичното отразяване на данни в който кореспондират напълно 

със записите в обсъдената по-горе Строителна програма на Участника. 

 

************************************************************************ 

 

След всестранно и пълно обсъждане на Предложението за изпълнение на 

поръчката, съдържащо се в офертата на „БУЛСТРОЙ ГРУП“ ЕООД и направения 

преглед и анализ на съдържанието му, Комисията единодушно дава своята оценка по 

показател „Технологична последователност и организация за изпълнение на 

поръчката“ (показател П1), както следва: 

 

 

Показател за оценка  

на техническото 

предложение  

 

Макс. 

брой 

точки 

 

Брой 

точки, 

дадени от 

Комисия

та 

Мотиви на Комисията 

 

П1  Технологична 

последователност и 

организация за 

изпълнение на 

поръчката 

3 2 

В представената от „Булстрой 

груп“ ЕООД като основна част от 

предложението му за изпълнение на 

поръчката Строителна програма за 

организация и изпълнение на договора, 

с повече или по-малко 

обстоятелственост в описанието са 

включени всички параметри на 

изпълнение, поставени от 

Възложителя в Раздел IV, т. 2.3.2.1. 

от Указанията за Участие в 

процедурата като минимално 

изискуема предпоставка за 

допустимостта на офертата. 

Предвид посоченото, Комисията е 

обвързана с утвърдените от 

Възложителя условия и изисквания 

към оценяемата част от 

предложението, съобразно 

разписаната скала за оценка в 

одобрената и влязла в сила 

Методика. 

Извършеният от страна на 

настоящия помощен на 

Възложителя орган задълбочен, с 

вникване в детайли в отделните 

части на представената от 



132 

 

Икономическия оператор 

Строителна програма, като оценяем 

елемент от Техническото му 

предложение, води до обосноваване на 

извод, че Участникът е направил 

последователно описание на 

подлежащите на изпълнение СМР, 

съобразявайки предложението си с 

изискванията на Техническата 

спецификация и данните в 

Количествената сметка от 

документацията по процедурата, при 

анализа на което предложение се 

констатира наличие на следните 

обстоятелства: 

- незадълбоченост при 

определянето на местата за 

складиране на материалите и 

оборудването, за престой на хора и 

техника през различните етапи на 

изпълнение, организация за охрана на 

обекта и техниката (при 

необходимост), санитарно и битово 

обслужване на изпълнителския 

състав,  

- схематичност в описанието на 

предлаганите мерки и съответно 

предвижданите действия, които ще 

се предприемат и изпълнят с цел да 

не се прекъсва работния процес при 

неблагоприятни метеорологични 

условия; 

- кратко посочване, без последващ 

анализ на случаите на извършване на 

необходимите тествания и 

изпитвания на отделните системи 

на обекта; 

- необяснимо кратко акцентиране 

на функциите и отговорностите на 

лицата от предвидените 

изпълнителски екипи (бригади и 

отделни работници по сътоветните 

специалности), тяхната организация 

и разпределение на функции, роли и 

отговорности. 

- общо, без необходимата 

подробност са описани 

организацията на процесите, 

оборудването и работната ръка, 

които Участникът предвижда при 

предлагания от него метод на 

паралелно (едновременно) изпълнение 

на две или повече дейности 

Мотивите за гореизтъкнатите 
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обстоятелства, обосновали и 

присъждането от страна на 

Комисията на добра, а не не 

максимална по размер оценка, се 

изразяват в следното: 

Участникът е направил 

систематизирано описание на 

строително-монтажните работи и 

съпътстващите ги дейности, 

подлежащи на изпълнение в обхвата 

на настоящето възлагане, което 

показва принципно доброто му 

познаване на начина на изпълнение на 

отделни видове СМР/СРР, макар и 

предимно с уклон към теоретичното 

(съпътствано от множество 

препоръки и указания какво „трябва“, 

„необходимо е“ и „се препоръчва“), а 

не толкова практично представяне 

на изложението. 

Едновременно, прави впечатление, 

че предложената от Дружеството 

технологична последователност 

гарантира изпълнението на всички 

предвидени в проекта видове СМР, 

съобразена е с действащите 

технически норми и стандарти и с 

Техническата документация по 

процедурата (работен инвестиционен 

проект и технически спецификации).  

Независимо, че не биха могли да се 

квалифицират като аргументи и да 

се изведат като конкретно изложени 

от Икономическия оператор доводи 

за описаната като приета от него  

технологична последователност на 

изпълнение, комплексното 

разглеждане на отделните елементи 

на оценяваната Строителна 

програма, формира мнение за 

приложимостта на всяка отделна 

предложена технология на 

изпълнение именно спрямо 

настоящия обект на строителна 

интервенция – преустройство, 

частично пристрояване и 

надстрояване, реконструкция и 

ремонтно-възстановителни работи 

на старата сграда на ДГ № 124. 

Предпоставка за така направеното 

заключение е обстоятелството, че 

Участникът е взел предвид 

конкретните характеристики на 

строежа местоположението на 
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съществуващото детско заведение, 

подлежащо на реконструкция и 

разширение (пристрояване и 

надстрояване), както и спецификите 

на обучително-възпитателните 

процеси, които ще се провеждав в 

нопостроените части на сградата 

(физкултурен салон и занимални). 

Прочита на представената 

Строителна програма показва, че 

предвидените от Дружеството 

срокове за изпълнение на включените 

в предмета на поръчката СМР са 

обвързани със съответно 

предложения от него технологичен 

подход, като за всеки вид дейност са 

отчетени и взети под внимание 

оптимално необходимите срокове, 

които следва да се спазват преди 

започване на съответната 

интервенция и съобразяването с 

които гарантира качествено и 

надеждно изпълнение.  

Констатира се наличието и на 

друг от показателите, влияещ на 

оценката, а именно: при 

определянето на сроковете за 

изпълнение на строително – 

монтажните работи и тяхната 

последователност на изпълнение 

Участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от 

предписаната технология), така и 

организационните (свързани с 

организацията и необходимите 

ресурси) зависимости между 

работите на строежа – предмет на 

настоящата обществена поръчка по 

начин, който гарантира ефективно 

управление на сроковете и 

предотвратяване на възможни 

закъснения. 

В нагледен, табличен вид, 

детайлно са описани конкретните 

функции, отговорности и конкретно 

подлежащи на изпълнение дейности 

на лицата от инженерно-

техническия състав, които 

Икономическият оператор 

предвижда да се съобразяват и 

изпълняват, с цел осигуряване на 

навременното стартиране и 

оптимизиране на работния процес, 

водещо до спазване на предложените 

срокове за изпълнение на 
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строителството на обекта като 

цяло и в отделните му, 

идентифицирани от Участника 

етапи, без това да повлияе и доведе до 

занижаване на качеството и 

гарантирания краен резултат. 

Макар и без задълбоченост в 

описанието, Участникът е направил 

и посочване на съответните 

механизация и оборудване, с които ще 

се осигури обезпеченост на екипите. 

Предвидените техника, механизация 

и оборудване съответстват по вид и 

брой с изискванията за изпълнение на 

всяка една от дейностите по 

одобрената за целите на възлагането 

Количествена сметка. 

Видно от направеното по-горе в 

настоящия Протокол кратко 

описание на направеното от 

„Булстрой груп“ ЕООД предложение 

за изпълнение на поръчката, в 

съдържанието му е включено 

виждането на Участника за 

приложимите мерки за ограничаване 

на: шумовото замърсяване в района 

на обекта, ограничаване на 

замърсяването на околната среда, 

водите, почвата и въздуха, но същите 

са стандартни, общоприложими и не 

се характеризират и отличават с 

креативност, иновативност, респ. не 

предлагат по-нови, по-добри и по-

различни подход и визия, носещи 

икономически или други ползи от 

прилагането им. 

При съпоставимост на 

разглежданото Предложение за 

изпълнение на поръчката с друго от 

конкурентните предложения, 

получило по-висока оценка, 

Комисията счита, че обсъдените по-

горе ключови моменти, относими към 

технологичното и организационно 

изпълнение на поръчката, не 

демонстрират преимущества на това 

конкретно предложение (направено 

от „Булстрой груп“ ЕООД). 

Участникът е предложил 

организация на строителната 

площадка, както в периода на 

подготовката ѝ и изграждане на 

временното строителство, така и в 

периода на същинското 
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строителство, включително на 

доставките и складирането на 

материалите и строителните 

продукти (макар и бегло загатнато), 

като същата е съобразена с 

предписаната технология на 

изпълнение на всички видове СМР, 

отнася се за конкретния строеж – 

предмет на настоящата именно 

поръчка, създава всички необходими 

условия за спазване на срока за 

изграждането на строежа и 

гарантира осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на 

труд, опазване на околната среда и 

пожарна безопасност на строежа. 

Установява се яснота и 

прецизност в начина на представяне 

на предложените методи за 

организация и описаните 

мобилизационните действия и 

процеса за контрол по отношение на 

експертния екип, предложен от 

Участника. Принципно е отчетено 

влиянието на човешкия фактор като 

са разписани конкретни задължения 

на експертите от инженерно-

техническия състав и правилата, 

които ще се спазват от тях. 

Тези обстоятелства са в 

съответствие с технологичната 

последователност за изпълнение на 

строителните дейности. 

Детайлност и яснота по 

отношение разпределението на 

функциите и отговорностите на 

работниците от изпълнителския 

състав, обаче (както вече бе 

акцентирано по-горе) не се 

установява. В описанието на 

предлагания от него подход за 

организация, мобилизация и контрол 

на използвания човешки и технически 

ресурс, Участникът се ограничил 

само до посочване на броя 

ангажирани със съответна 

строителна дейност работници и 

съответно необходимия вид техника 

и оборудване.  

Липсва систематично, подробно и 

съответстващо на описаната 

последователност на изпълнението 

индивидуализация на мерките и 

действията за организация, 
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мобилизация и контрол на 

използваните ресурси. 

Предвидени са необходимите за 

качествено изпълнение на 

строителството съгласувателни 

срещи и процедури с Възложителя и 

представители на всички 

експлоатационни дружества, които 

стопанисват и експлоатират 

подземни проводи и съоръжения, за 

уточняване местоположението им 

по трасето на отделните етапи. 

Детайлно са описани 

техническите характеристики на 

основните материали и строителни 

продукти, които се предвижда да 

бъдат вложени в строежа, съобразно 

предвижданията на инвестиционния 

проект.  

В описанието не се установява 

направен от Участника конкретен, 

ясен и относим именно към 

настоящия обект на строителна 

интервенция анализ на 

обстоятелствата, които могат да 

предизвикат затруднения в 

планираната организация на 

строителната площадка. Не се 

установяват и конкретно 

предложени приложими и ефективни 

мерки за предотвратяване на тези 

затруднения и за преодоляването им в 

случай, че се проявят, поради която 

причина, спрямо Комисията не са 

налице обективни предпоствки, на 

които да основе заключение за 

поставяне на максимално възможния 

брой точки по обсъждания 

подпоказател за оценка на 

обсъжданото, направено от 

Участника предложение за 

изпълнение на поръчката. 

В обобщение следва да се посочи, че 

представеното от „Булстрой груп“ 

ЕООД предложение за изпълнение на 

поръчката показва доброто му  

разбиране на логиката, следвана от 

Възложителя при поставяне на 

изискването за подробно и в детайли 

разписване и излагане в описателната 

част на Строителната програма на 

конкретно предлагана методология 

на работа, организация, технология и 

подход на изпълнение, включително 
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разпределение на трудовите и 

техническите ресурси, което 

обстоятелство обосновава мнение за 

постигане в голяма степен на 

гарантирана от Дружеството 

сигурност за качественото и в срок 

изпълнение от негова страна на 

подлежащи на изпълнение дейности 

от обхвата на настоящето възлагане.  

 

 

 

*********************************************************************** 

 

II.Е. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на 

ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ - оферта с вх. № РКС18-РД-93-12/7/30.07.2018 г. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи Техническото 

предложение на ЕТ „Васил Иванов Костов“, в резултат от която проверка установи, че 

същото отговаря на условията за пълнота и комплектованост, в съответствие с 

разпоредбата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и изискванията на Възложителя, 

обективирани в Раздел IV. „Изисквания към съдържанието и обхвата на офертите и 

необходимите документи. Указания за подготовка на офертите“, т. 2.3. от 

Указанията за участие в процедурата. 

Комисията констатира, че обсъжданото Техническо предложение, съдържащо се в 

тази от допуснатите до участие оферти, включва в съдържанието си: 

а) Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по утвърдения за целите на  

процедурата образец №2; 

б) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, попълнена 

за Участника по образец №3; 

в) Декларация, съобразно която предлагания от Участника срок на валидност на 

представената от него офертата е за период от 6 (шест) календарни месеца – по образец №4; 

г) Декларация по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, във връзка с чл. 47, ал. 3 от 

ЗОП за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд – по утвърдения за целите на възлагането 

обр. №5; 

д) Декларация за съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни при 

спазване на разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 

2016/679), попълнена от Участника по образец №7. 

 

След така извършената от нея формална проверка за съответствие на Техническото 

предложение на Икономическия оператор с изискванията за пълнота на офертата от гледна 

точка изискуемото ѝ съдържание, в съответствие с нормата на чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и 

предварително обявените условия на Възложителя, утвърдени в Раздел IV, т. 2.3. от 

Указанията за участие в процедурата, Комисията пристъпи към преглед по същество на 

Предложението за изпълнение на поръчката, съдържащо се в офертата на този от 

допуснатите Участници, в резултат от което констатира следното:  

Участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по 

образеца от документацията за участие (образец №2), в съдържанието са включени 

следните конкретни предложения: 

 Срок за изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка – 14 

(четиринадесет) календарни месеца. 
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Икономическият оператор е декларирал, че в така предложения от него срок е 

предвидил и дни за неблагоприятни климатични условия. 

 Участникът е декларирал запознатост с обстоятелството, че ще бъде отстранен от 

процедурата при неизпълнение на разписаните от Възложителя указания за съдържание, 

периоди и начин на изготвяне на Линейния график, представен като приложение №2 към 

обр. №2, както и в случай, че предложеният от него срок за изпълнение е в различна мерна 

единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и 

Линейния график, извън математически допустимото закръгляване при изчисление. 

 Направено е и волеизявление, съобразно което Икономическият оператор 

декларира, че се е запознал с поставеното от Възложителя условие, че предложените от 

него Строителна програма и Линеен график са взаимно свързани и допълващи се като 

текстова/описателна част и графична част, както и че тяхното съответствие е задължително, 

респ. липсата на такова ще се счита, че е представена оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката и същата ще е основание за отстраняването 

му от участие, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Вписана е и декларация, съобразно която Икономическият оператор е  запознат с 

поставеното от Възложителя условие, че при непредставяне на Предложение за изпълнение 

на поръчката и/или някои от приложенията към него, или ако представеното от него 

Предложение за изпълнение, или приложенията към него не съответстват на изискванията 

на Възложителя, той ще бъде отстранен на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП. 

 Обективирано е и даваното от страна на Участника удостоверяване, че е запознат 

с поставеното от Възложителя условие, че ще бъде отстранен от процедурата на основание 

чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, ако в Предложението си за изпълнение на поръчката, и/или в 

някои от изискуемите негови приложения е допуснал вътрешна несъвместимост и/или 

противоречие, касаещо последователността и взаимообвързаността на предлаганите 

дейности по изпълнение на обекта, на технология, материали, организация, човешки 

ресурси или др., както и ако е установено от Възложителя, че е вписал текстове, показващи 

непредназначеност на Предложението към предмета на настоящата поръчка („паразитни“ 

текстове, отнасящи се до други процедури, други Възложители, Изпълнители или обекти). 

 Участникът е декларирал запознатост и с обстоятелството, че ще бъде отстранен 

от процедурата, в случай, че в Строителната му програма има липсващи изискуеми 

показатели, ако същата показва технологична несъвместимост на отделните строителни 

операции, както и противоречие с Техническата спецификация, инвестиционния проект 

и/или други условия, заложени в условията на поръчката, или нормативен акт, уреждащ 

строителните процеси. 

 Участникът е предложил следните гаранционни срокове за видовете СМР/СРР и 

съоръжения, а именно: 

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

включително и за земната основа под тях - 10 (десет) години; 

- за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели 

аварии – 8 (осем) години; 

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни 

работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 (пет) години; 

- за всички видове сроителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни 

покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации 

на сгради  - 5 (пет) години; 

- за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, 

контролно-измервателни системи и автоматика - 5 (пет) години; 

 - част „Паркоустройство и благоустройство“ (настилки, детски съоръжения, пейки, 

растителност) – 2 (две) години; 

- част „Геодезия“, в което число и асфалтови работи - 2 (две) години; 

- част „Технология“ - 2 (две) години. 
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Посочено е още, че така предложените гаранционни срокове започват да текат от 

датата на получаване на Разрешение за ползване на обекта. 

 Участникът е демонстрирал готовност да изпълни строителните дейности, 

предмет на поръчката (в хипотеза, че същите му бъдат възложени), в съответствие с 

техническите изисквания на Възложителя, като е декларирал, че при изпълнение на всички 

СМР ще спазва Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовата нормативна 

уредба към него, както и всички други закони и нормативни актове, имащи отношение към 

изпълнението на предмета на настоящата поръчка. 

 Посочено е, че материалите, които ще влага при изпълнение на строителството ще 

бъдат нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за 

съответствие, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти. 

 

 Като Приложение №1 към обсъжданото Предложение за изпълнение на 

поръчката е представена Строителна програма за организация и изпълнение на 

договора, имаща следното съдържание: 

 

I. Организационно – техническа част 

 

В началото е акцентирано, че предложената от Участника Строителна програма за 

организация и изпълнение на договора е изготвена в съответствие и при стриктно 

съблюдаване изискванията на Възложителя за необходимо минимално съдържание. 

Дадена е гаранция, че същата отразява предлаганите технологична последователност 

и организация за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане с обявената от Кмета на 

район Красно село обществена поръчка. 

 

1. Цел на поръчката и описание на обекта 

Направено е посочване какъв е целеният за постигане от Възложителя краен 

резултат от изпълнението на обществената поръчка в пълния ѝ обем и мултиплициращият 

ефект от качественото, точно и навременно изпълнение на обществената поръчка, което 

идентифициране на цели по съществото си представлява пренасяне в текста на 

Предложението на тези резултати от изпълнението, които самият Възложител е разписал и 

извел като водещи цели на възлагането в Указанията за участие в обществената поръчка. 

 Съществуващо състояние на обекта 

Подобно е описано съществуващото състояние на обекта, предмет на поръчката, 

което описание по характера си представлява кратък преразказ на техническата 

спецификация и обяснителните записки към отделните части на инвестиционния проект. 

Действия и интервенции, предвидени за изпълнение в резултат от възлагането на 

поръчката 

Подробно е направено и описателно представяне на всички действия и интервенции, 

предвидени за изпълнение, в резултат от възлагането на поръчката. 

 

2. Предложение за технология и организация при изпълнението на 

строителството 

 

Посочено е, че ако ЕТ „Васил Иванов Костов“ бъде определен за изпълнител на 

настоящата обществена поръчка при изпълнението на предвидените основни видове работи 

ще спазва изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, съобразно Разрешение за строеж № 14 от 16.03.2018 г., издадено от Главния 

архитект на Район Красно село въз основа на съгласувания и одобрен работен 

инвестиционен проект, както и при съблюдаване изискванията на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), касаещи тази категория строежи и на подзаконовите актове по 

пролагането му, ще спазва приложимите изисквания на действащото законодателство, като 
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ще осъществява възложените дейности в съответствие с действащите в страната 

национални и международни правила и норми, които имат отношение към обхвата на 

строително-монтажните работи на настоящата поръчка. 

 

Декларирано е, че СМР ще бъдат изпълнени в съответствие с обяснителните записки 

по всички части на инвестиционния проект, относим за настоящата обществена поръчка и 

приложената количествена сметка (КС) към документацията за участие в процедурата. 

Всички строителни материали (продукти), които ще се влагат в строежа, ще бъдат 

придружени с „Декларация за съответствие” съгласно Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, 

приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и/или ще се посочат номерата на действащите 

стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN, които въвеждат 

международни или европейски стандарти; БДС EN, които въвеждат хармонизирани 

европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо 

одобрение. 

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в отделните части на 

сградата (съществуващи корпуси, нова пристройка и надстойка на съществуващата сграда) 

ще са годни за предвижданата им употреба и ще удовлетворяват основните изисквания към 

строежите в продължение на икономически обоснована периодна експлоатация и ще 

отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по 

отношение на предвидената употреба. Характеристиките им ще бъдат подходящи за 

вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при обновявания, ремонти и 

реконструкции на сградата и отделните ѝ блокове, нова надстройка и трите пристроявани 

блока. 

 

2.1. Описание на дейностите, необходими за изпълнението на предмета на 

поръчката 

 

Посочени са основните видове строително-монтажни и спомагателни работи 

(дейности), които са включени в настоящата описателна записка, същите са подробно и 

детайлно разгледани в съдържателната част на настоящия документ: 

 

 Временно строителство 

Уточнено е, че съвместно с Възложителя и съгласно предоставения План за 

безопасност и здраве (Строителен ситуационен план) ще се определи мястото и площадката 

за разполагане на елементите на временното строителство. Въз основа на предоставените 

площи ще се оразмерява количеството на доставки на материали и изделия и тяхната 

периодичност. 

Записано е, че след това ще започне временното строителство, което ще включва 

комплекс от конкретно индивидуализирани дейности. Описани са действията, които са 

предвидени за осигуряване на нормални условия на работа на строителната площадка.  

Твърди се, че през етапа ще се извършат също и дейности по: 

- монтиране на Информационна табела, съгласно изискванията на чл. 12 и чл.13 от 

Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- провеждане на инструктажите с работниците и служителите. 

- монтиране на временните обектови противопожарни табла, обозначени със 

съответните знаци. 

На този етап ще се извърши и съгласуване, одобрение и реализация на 

мероприятията по безопасност и охрана и инструктаж на всички лица, които са ангажирани 

с изпълнението на поръчката. 

За осигуряване на безопасност и нормални условия за експлоатация на детското 

заведение при изпълнение на този етап ще се осигури ограждане и отделен вход - изход за 
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снабдяване на строежа с материали, полуфабрикати и изделия, без да се пресичат потоците 

на децата, учителите и служителите в детското заведение с тези на строителната площадка. 

 

 Монтиране на фасадно тръбно скеле 

Дадено е обещание преди монтажа, частите на скелето да се прегледат за повреди, 

както и че няма да се използват различни типове скеле. 

 

Технология на процеса 

Изграждането на скелето щe се извършва само от инструктирани и обучени 

работници.  

Скелето ще се изгражда само върху фундамент с достатъчна товароносимост. При 

недостатъчна товароносимост ще се поставят подложки. 

Подробно е разписана технологията за монтаж и демонтаж на фасадното скеле и 

действията които ще се предприемат с цел спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд. 

  

 Демонтажни работи  

Описани са демонтажните работи, които Възложителят е дефинирал. 

Уточнено е, че преди започване на демонтажа и разрушаването на елементите от 

сградата ще се провери дали материалите от които са изградени съдържат опасни за 

здравето или сигурността на работещите и населението вещества или излъчвания. 

Работещите по разрушаването на съоръженията ще са специално инструктирани и обучени 

за работните процеси, които ще изпълняват ръчно или с машини. 

Демонтажните работи ще се изпълняват от обучени строителни работници. За 

изпълнението на товаро-разтоварни работи и изнасяне на демонтирани строителни 

материали от сградата ще се ползват общи работници. Координацията и контрола при 

изпълнението на демонтажните работи ще се осъществява от Техническия ръководител на 

обекта. 

При изпълнение на демонтажните работи ще се съблюдават всички мерки за 

безопасни и здравословни условия на труд под прякото ръководство на Координатора по 

безопасни и здравословни условия на труд. 

Изпълнението на част от демонтажните работи е предвидено освен с ръчни 

инструменти, да се извърши и механизирано, като се включат челен товарач и багер за 

натоварване на строителните отпадъци, както и два самосвала за тяхното извозване. 

 

 Земни работи 

Описани са предвидените при изпълнението на обекта земни работи, в което число 

и:  

Изкопни работи 

Посочено е, че в обхвата на тези дейности се включват изкопните работи на 

материали от различно естество, според изискванията за извършване на работата.  

Изпълнение на изкопни работи има предвидени на няколко места в обекта. Изкопите 

ще се извършват механизирано и ръчно. Ще бъдат използвани механизация и методи на 

работа, които отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване.  

Изкопните работи ще се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, 

както е указано в чертежите, отделните части на проекта и в Техническата спецификация 

или според нарежданията на Консултанта - Строителен надзор. 

Гарантирано е също така, че ще се предвиди и обслужващо работно пространство. 

Изкопните работи ще се извършат съгласно проекта и ПИПСМР, част „Земни работи“.  

В голямата си част изкопните работи ще се извършват ръчно, като изкопаната пръст 

ще се товари на колички и ще се извозва извън сградата, след това ще се товари на 

самосвалите. Координаторът по ЗБУТ и Техническия ръководител ще следят неотлъчно 
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работата - както за спазване на мерките за безопасност така и за правилното изпълнение на 

проекта. При необходимост ще преустановяват работата до съгласуване и отстраняване на 

възникналите проблеми и въпроси. Ръчното оформяне на изкопите ще започва незабавно 

след откриване на безопасен фронт.  

 

Насипни работи  

Посочени са предвидените за изпълнение насипни работи и е уточнено, че ще се 

извърши необходимия обратен насип от земни почви, като същия ще се уплътнява на 

пластове от по 10 и 20 см.  

За целта ще се използват ръчни трамбовки. 

 

Основа от трошен камък  

Записано е, че инертните материали за основни пластове ще се транспортират със 

самосвали. Уплътняването ще се извършва с малък валяк, вибрационна плоча или 

трамбовка. Материалът ще се доставя с автосамосвали и ще се разстила равномерно по 

цялата широчина с помощта на мини челен товарач. Уплътняването ще се извършва с валяк 

или трамбовка при оптимално водно съдържание, до достигане на проектнта плътност. Ще 

се контролират нивото, ширината, дебелината и плътността на пласта. Всеки пласт ще се 

счита за приключил и ще се съставят протоколи съгласно Наредба №3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, при предаване и приемане 

на изпълнените строителни работи след достигане на необходимия еквивалентен еластичен 

модул. 

 

Градински бордюри 

Посочено е, че бордюрите ще се поставят върху предварително подравнена и 

уплътнена до проектната плътност основа от трошен камък. Те ще се нареждат върху 

основа от подложен бетон и ще се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен 

разтвор. Декларирано е, че няма да се допуска полагане на бетона върху наводнена, 

замърсена и неуплътнена основа. В правите участъци ивиците ще се поставят по конец, а в 

кривите – по шаблон с фуги не по-широки от 15 мм и на ниво, съгласно работния проект. 

След направата на бордюрите ще се вземат мерки за предпазването им от разместване до 

втвърдяването на бетона, като местата на новоположените бордюри ще се ограждат със 

сигнална лента.  

 

 Кофражни работи 

Описани са кофражните работи които се предвиждат. 

Посочено е, че кофражът ще се изпълни и приеме съгласно проекта и ПИПСМР. При 

евентуално изпълнение в зимни условия ще се спазват специфичните изисквания на 

ПИПСМР. Кофражните работи ще се изпълнят от квалифицирани работници. Кофражът ще 

бъде изграден така, че бетона да бъде положен правилно, да бъде лесно уплътнен н 

набралия якост бетон да е с изискващата се форма, позиция, ниво и качество. 

Кофражът е предназначен да придаде необходимата форма на бъдещата 

стоманобетонна конструкция и да запази тази форма до втвърдяване на бетона. Кофражът 

ще се изработва и монтира с необходимата точност, той ще бъде здрав и с достатъчна 

коравина, за да не провисва Гарантирано е също така, че той ще се сглобява и разглобява 

(декофрира) лесно и бързо. Елементите на кофража ще се свеждат до три основни вида: 

кофражна форма, укрепващи средства и носещо скеле. 

Изпълнението на кофражните работи ще става по определен метод. Сградата ще се 

раздели на участъци и ще се определи обема на кофражните работи, като при това 

разпределяне се цели получаване на участъци с еднакъв обем кофражни работи. 

Декофрирането на кофража ще стане без да се нарушава, уврежда или претоварва 

конструкцията. Декофрирането ще започва с освобождаване и сваляне на окрепващите 

средства, като след това страничните кофражи ще се отлепват и демонтират. Вертикалните 
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подпори на скелето ще се отпускат чрез винтовете. Отлепват се дъната на кофражните 

форми като бетонът и кофражните форми се предпазват от повреди. Отпускането на 

скелето при тежки натоварвания ще се извършва на етапи и с последователност, установена 

в проекта.  

 

 Армировъчни работи 

Описани са армировъчните работи, предвидени за изпълнение. 

Уточнено е, че армировката ще бъде изпитана, произведена, доставена, монтирана и 

приета съгласно проекта, ПИПСМР и Наредба № 3/1999 г. за контрол и приемане на 

бетонни и стоманобетонни конструкции. При изпълнение в зимни условия ще се спазват 

специфичните изисквания на ПИПСМР.  

При полагането на армировката ще се изпълняват два процеса: изработване и 

монтаж в кофража. Армировъчните работи ще се изпълнят от квалифицирани работници, в 

пълно съответствие с одобрените проектни части за обекта. Армировката, определена по 

спецификация, ще се изработи със сертификат за качеството, съответстващ на стандартите. 

Сертификатът ще съдържа необходимата изчислителна якост на опън. Няма да се допуска 

използването на нестандартна армировка.  

 

 Бетонови работи 

Описани са конкретните бетонови работи, които ще се изпълнят на обекта. 

Пояснено е, че всички бетонови работи ще се изпитат, извършват, проверяват, 

приемат и одобряват, съгласно предписанията в Наредба №3/1999 г. за контрол и приемане 

на бетонни и стоманобетонни конструкции, проекта и ПИПСМР. При евентуално 

изпълнение в зимни условия ще се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР. 

Бетоновите работи ще се изпълнят от квалифицирани работници, в пълно 

съответствие с одобрените части на инвестиционния проект за обекта. 

Бетона ще бъде произведен от бетонов възел, съгласно ПИПСМР, транспортиран с 

бетоновоз и положен с бетон помпа. Няма да се добавя вода към бетона на обекта, с което 

да се нарушава водоциментовия фактор и е възможно появата на пукнатини. 

Продължителността на времето от забъркването на сместа до полагането й в 

конструкцията няма да бъде по-голямо от 1 час и 30 мин. 

Преди всяко полагане на бетон, армировката ще се приема писмено в заповедната 

книга от проектант-конструктора, както и хоризонталността/вертикалността на кофража, 

ще бъде извършена проверка, дали всички необходими проектни отвори са оставени в 

кофража. 

Полагането на бетонната смес ще включва поставянето й в кофражната форма и 

следващото го уплътняване на сместа. 

Начина на уплътняване на бетонната смес ще осигурява плътно запълване на 

кофражната форма и постигане на необходимата плътност в целия ѝ обем, без да се допуска 

разслояването ѝ. За целите на уплътняването ще се използват вибратори с подходящ размер 

на накрайниците в зависимост от гъстотата на армировката. Ръчно уплътняване ще се 

допуска само в краен случай и то на малки, ограничени обеми от бетонната смес. 

Продължителността на вибриране ще бъде такава, че да се получи необходимата плътност, 

без обаче да се допусне разслояване.  

Описана е системата за контрол при изпълнението на бетоните работи. 

Декофрирането на отделните елементи ще става при достигната необходимата 

възраст на бетона, след приключване на бетонирането и не по-рано от посочените в проекта 

срокове. 

 

 Монтаж на дограма 

Описани са работите, свързани с изпълнението на тази дейност. 
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 Записано е, че изделията ще се приготвят в специализирани предприятия извън 

строителната площадка, а на площадката ще се извършва сглобяване, монтиране и 

прогонване на изделията. Дограмите ще се доставят и разнасят по места след изпълнение на 

стените или подготвяне на отворите. Местата, над които се повдигат, преместват или 

монтират стъкла на височина, ще се ограждат или охраняват срещу нараняване от падащи 

стъкла и др. предмети. 

За напълно точно изпълнение на детайлите преди започване на производството, ще 

се вземат мерки на място за всеки отделен прозорец, врата и т.н.  

Дограмата ще бъде PVC със стъклопакети, изготвена по спецификация. 

Стъклопакетите ще пристигат на площадката с размери, съответстващи на отворите на 

остъкляваните рамки и измити с пароструйна машина. Видът и качеството на стъклата и 

начина на закрепването им ще бъде съобразен изцяло с указанията в проекта и детайлите. 

Приложена е схема на примерен монтаж и начин на закрепване на дограмата. 

Посочена е поредността на монтажните дейности, които се предвижда да бъдат 

изпълнени на този етап от изпълнението. 

Дадена е гаранция, че изпълнението, доставката и монтажа на дограмите ще се 

извърши съгласно одобрения проект, ПИПСМР, по детайли и изискванията на 

Възложителя.  

 

 Топлоизолации 

Посочени са дейностите, които се предвиждат за изпълнението на топлоизолацията. 

- Технология на процеса 

Представена е декларация, според която топлоизолациите ще се изпълняват от 

квалифицирани работници, съгласно одобрения проект, ПИПСМР и изискванията на 

фирмата доставчик/производител. 

Топлоизолацията ще се изпълнява при подходящи температурни условия - при 

температури не по-ниски от +5°С. 

Качеството и типа на всички материали за топлоизолация, които ще се влагат в 

строежа по одобрения проект, ще са с оценено съответствие, съгласно Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 

строителните продукти и ще са придружени с Декларация за съответствие. 

Всички материали ще са с високо качество, нови, без повреди и чисти и ще се 

доставят със сертификат за качество, каталози, описание за монтаж. 

Елементите за закрепване ще са част от сертифицираната система и ще са 

съобразени с материалите на основата. 

 

- Полагане на фасадна топлоизолация, шпакловка по фасади 

Уточнено е, че интегрираните топлоизолационни системи се използват за топлинно 

изолиране на сгради и се монтират от външната страна на стените. При монтажа на 

системите ще се обръща внимание за следните моменти: 

- избягване образуването на топлинни мостове; 

- оставяне на неизолирани области и детайли (като плочи на балкони, трегери, 

конзоли, еркери, отвори на врати и прозорци и др.); 

- връзките на системата с други строителни конструкции ще се извършва без 

дефекти и повреди по цялото им протежение; 

Разписани са всички мероприятия, свързани с подготовка на основата. 

 

- Закрепване на топлоизолационните плочи 

Закрепването на топлоизолационната система ще бъде извършено така, че да понесе 

всички натоварвания във времето, без да се разруши или повреди. 

Описани са натоварванията, на които е подложена една ТИС. 
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- Залепване 

Записано е, че лепилото ще се полага на топки, като по обиколката на плочата ще се 

нанася ивица лепило, което фиксира нейните ръбове и ъгли и така редуцира деформациите, 

настъпващи при хигротермични натоварвания. По този начин ще се предотвратяват и 

движенията на въздуха зад плочите. Нанасят се и от 3 до 6 топки в средата на плочата, 

които предотвратяват нейното издуване напред (изпъкване). При този метод на лепене, 

общата повърхност, покрита с лепило ще е ≥ 40%. В единия ъгъл на плочата се оставя 

процеп, така че при притискането ѝ към основата, въздухът зад нея да има възможност да 

излезе (в противен случай се получава въздушна възглавница и плочата не може да се 

намести и нивелира добре). 

Реденето на плочите ще се извършва отдолу нагоре. Плочите ще се разполагат 

хоризонтално по дължина на фасадата, плътно една до друга, без да се оставя разстояние 

между тях. Образуването на кръстовидни фуги между плочите няма да се допуска, като за 

целта те ще се разминават хоризонтално с половин плоча. Няма да се допуска и фугите 

между плочите да продължават линиите на отворите във фасадата (прозорци, врати и др.). 

 

- Дюбелиране  

Уточнено е, че монтирането на дюбелите ще се извършва при температура ≥ 0°С. 

Дълбочината на пробитите отвори ще е най-малко с 10 мм по-голяма от дълбочината на 

закотвяне на дюбела в основата, която от своя страна ще е най-малко 35 мм. Монтажът на 

дюбела ще се извърши задължително през лепилен слой след достатъчно втвърдяване на 

лепилото (най-малко 24 ч). Монтираните дюбели ще стоят здраво и ще притискат 

топлоизолационната плоча.  

 

- Армиране на топлоизолационния слой 

Сочи се, че шпакловката ще се полага върху топлоизолационните плочи по цялата 

им повърхност с помощта на назъбена шпакла. Дебелината на слоя ще бъде 3-5 мм. Тъй 

като нанасянето на абсолютно еднакво дебел слой шпакловка е невъзможно, отклоненията 

в дебелината ще бъдат в посока надолу (най-малко 2,5 мм). 

Докато шпакловката е още в неизсъхнало състояние, от горе надолу, в отвесни ивици 

ще се полага армиращата мрежа, като отделните ивици ще се застъпват около 10 см. 

Мрежата ще бъде така заработена в слоя, че при дебелина на шпакловката ≤ 4 мм, тя ще се 

позиционира в средата, а при дебелини > 4 мм - в горната третина (най-много в средата на 

горната половина) на шпакловката. 

Подробно е разяснена технологията при: 

- дюбелиране на ръбовете; 

- връзки със съседни строителни елементи и краища на системата; 

- монтаж на водооткапващ профил; 

- оформяне на цокъла. 

 

 Полагане на армирана циментова замазка   

Записано е, че след като е извършено топлоизолиране на пода (покрива) ще се 

извърши полагане на полиетиленово фолио, нареждане на армираща мрежа и ще се направи 

замазката. Дебелината ще бъде съгласно предписаната в проекта за изравняване на основата 

и достигане на проектното ниво. Технологията като цяло не се отличава от тази на полагане 

на бетон. 

 

 Хидроизолация 

- Подготовка на основата 
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Посочено е, че преди полагането на хидроизолацията, основата ще бъде добре 

почистена от прах и други замърсявания. Ако по повърхността на основата има 

замърсявания от машинни масла или други подобни органични продукти, тези зони 

предварително ще се почистят с органични разтворители. 

 

- Грундиране 

Твърди се, че полагането на грунд върху основата има за цел да подобри адхезията 

между нея и хидроизолацията, а също така и да предотврати неблагоприятното действие 

върху адхезията на праховидни частици, намиращи се на нейната повърхност. При 

направата на рулонни, битумни хидроизолации, грундирането ще се изпълнява от студен, 

течен битумен грунд. Разходната норма ориентировъчно е хоризонтално около 350 гр./м², а 

вертикално 450 гр./м². 

 

- Залепване на рулонни, битумни хидроизолации 

Уточнено е, че рулонните хидроизолации имат добра устойчивост срещу механични 

въздействия, а също така са атмосфероустойчиви, огъваеми и ще следват деформациите на 

основата, без да се наруши тяхната цялост. 

Описана е технологията на полагане. 

 

 Тенекеджийски работи 

Участникът е посочил, че предвижда тенекеджийските работи да се изпълнят от 

поцинкована ламарина. При обшиване на покрива с поцинкована ламарина, отделните 

листове ще се съединяват помежду си с надлъжни и напречни прави и лежащи фалцове. 

Всички прави (стоящи) фалцове ще бъдат огънати в една посока в плоскостта на един 

корпус. Прикрепването на ламаринените листове ще се извършва посредством пластинки, 

които ще се захващат към основата.  

 

 Железарски работи 

Декларирано е, че за изпълнението на строително – железарските работи ще се 

употребява стомана с различна форма и размери, във вид на: пръти, листа и тръби. 

Удължаването и спояването на металните изделия при изпълнение на строително – 

железарските работи ще се извършва: в студено състояние, в нажежено състояние и чрез 

оксиженна и електроженна заварка. Студеното удължаване ще се осъществява чрез студено 

занитване, като по този начин ще се удължават елементи, които не са подложени на натиск, 

опън или огъване (декоративни елементи) и когато диаметъра им е не по-голям от 10 мм. 

При изработката на детайлите, стоманените части ще се заваряват (спояват) една с друга 

чрез нагряване до получаване на светлочервен до бял цвят. Мястото на заварката ще се 

очиства добре и при спояването ще се предпазва от приток на въздух. Заварката с оксижен 

или електрожен ще се извършва след предварително почистване на заваряваните места от 

ръжда, блажна боя, масла, влага и нечистотии. 

Изработката и монтажа на стоманените конструкции ще се извършва по утвърдената 

документация и при строго спазване на изискванията на действащите правила и норми по 

техника на безопасност при строително-монтажните работи и противопожарни строителни 

норми. Болтовете, шпилките, гайките, шайбите и нитовете, които се употребят като 

свързващи средства при изпълнението на стоманените конструкции, ще отговарят на 

изискванията на съответните стандарти. 

Видът и размерите на тези свързващи средства ще бъдат съгласно работния проект. 

Изпитването на материалите и на свързващите средства, които се употребяват при 

направата и монтажа на стоманените конструкции ще се извършват въз основа на 

действащите в страната държавни стандарти.  

Посочени са документите, с които ще бъде комплектован Акта за приемане на 

монтираните стоманени конструкции. 
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 Ламиниран паркет и ПВЦ первази 

Посочено е, че ламинирания паркет ще бъде в цвят по одобрена мостра, с 

необходимата дебелина и ще притежава изисканият клас на устойчивост за физическо 

натоварване.  

Към ламинирания паркет ще се изберат ПВЦ первази 55 мм. с цвят като паркета.  

Ламинираният паркет ще се полага върху идеално равен под. За да се изравни пода, 

върху който ще се полага ламинирания паркет, ще се изпълни саморазливна замазка за 

коригиране на неравностите по пода. Основата ще бъде суха, обезмаслена и обезпрашена.  

Преди монтаж, ламинатът ще престои 48 часа в помещението, за да се климатизира. 

Монтажът на ламината ще започва с полагането на подложка.  

Посоката на редене на паркета винаги ще е перпендикулярна на прозореца, за да не 

се виждат сглобките. Задължително ще се оставя отстояние от стените около 8-15 мм, за да 

се избегне издуване на настилката при случайно овлажняване. 

 

 Полагане на хетерогенна винилова PVC настилка 

Участникът е записал, че преди полагането на винилови настилки ще се съобрази със 

следните правила: 

1) пода ще бъде идеално гладък (предварително ще направи саморазливна 

подравнителна замазка); 

2) температурата на пода ще бъде поне 15 градуса; 

3) влажността на пода ще бъде не повече от 5%; 

4) виниловите настилки ще престоят в помещението поне 4-5 денонощия. 

След като саморазливната замазка е готова, ще се измерва влажността и ще се 

отстранят едрите частици от строителни отпадъци, ще се шлайфа, където е необходимо и 

ще се почисти основата. 

Ще се грундира с подходящ грунд. 

Намазва се основата с лепило, с мека шпакла тип гребен, изчаква се лепилото да 

изсъхне малко и настилката се залепва отгоре. Залепването ще става бавно от средата към 

края. За малки помещения премахването на въздуха и притискането на PVC настилката към 

земята ще се извършва с парче твърд корк. 

След като виниловата настилка е залепена, ще се изрязват излишните парчета. 

Със специален инструмент ще се изрязва фуга между двата листа и ще се пристъпва 

към „заваряване“ на настилката. За всеки цвят настилка ще има специално въже със същия 

цвят. 

 

 Полагане на гранитогрес, теракот и фаянс 

Сочи се, че работите ще включват поръчване, доставка, монтаж, напасване, 

запълване на фуги и почистване на петна от строителни разтвори.  

Технологията на поставянето на настилката от теракот/гранитогрес включва 

следните работни процеси: 

- подготовка на лепилния разтвор; 

- хоризонтиране и подвеждане на първия ред с мастар; 

- лепене на останалите редове, оформяне около врати; 

- фугиране. 

Нанасянето на лепилото по тънкослойният метод ще се извършва с помощта на две 

работни техники: изтегляне на лепилният разтвор с гладка мистрия и последващо 

„надиране“ с помощта на назъбена маламашка. 

 Много важно, според Икономическия оператор е при притискането на плочките да 

не се стига до директен контакт на плочката с основата. Обещано е да се следи плочките да 

не скърцат при тяхното наместване. Методите, при които лепилото се нанася директно 
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върху основата и след това плочката се притиска в лепилния слой, се обединяват под 

общият термин Floating-метод. 

Когато вместо на стената, лепилото се нанася върху гърба на плочката, 

професионалният термин за тази техника е Вuttering-метод. Плочки, които се полагат на 

открито ще се лепят с помощта на комбинирана техника (Buttеring-Floating-метод). Така се 

постига залепване без никакви кухини под плочките, което гарантира, че няма да настъпят 

никакви щети от замръзване. 

 

 Мазачески работи 

- Технология на процеса 

Записано е, че основата, върху която ще се полага мазилката ще бъде суха, 

обезпрашена, незамръзнала, равна, с нужната носимоспособност и без наличие на слоеве 

възпрепятстващи адхезията. Гладки бетонови повърхности, силно или неравномерно 

попиващи основи ще се третират предварително с подходящ адхезионен грунд с цел 

осигуряване на добро сцепление. Нанасянето на мазилката ще става по възможност от горе 

надолу. 

Варо-циментовата мазилка ще се състои от суха смес на база цимент и различни 

добавки (минерални, полимерни и др.). Обещано е да е лесна и удобна за работа.  

При нанасяне на разтвора основата ще бъде влажна, без да има по нея излишна 

непопила вода. Навлажняването ще се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали 

пластове. За многопластова мазилка, дебелината на пластовете няма да превишава: за 

хастара - 15 мм.; за покриващия пласт (фината) - 5 мм., съответно за еднопластова мазилка -

15 мм. 

Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка ще става след свързването и 

втвърдяването на предишния. 

Основата за полагане на мазилката ще бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, 

без изсолявания, с необходимата носимоспособност и без ронещи се части. Върху 

подготвената основа, с цел изравняване абсорбиращата способност на основата, 

увеличаване на сцеплението между основата и мазилката и заздравяване на основата ще се 

полага адхезионен грунд, съвместим със силикатната мазилка. 

Технологичният престой, след като се нанесе грунда е до 24 часа, като ще се спазват 

указанията, регламентирани в техническите карти на съответния производител. 

 В подходящ съд ще се смесват няколко кофи мазилка и ще се разбъркват. 

Полагането на мазилката ще се извършва с неръждаема маламашка с дебелина, 

приблизително равна на едрината на зърната и ще се структурира с пластмасова 

маламашка. 

Ще се работи равномерно, без прекъсвания от ръб до ръб на фасадата. Полагането на 

мазилките ще става при температура на въздуха и основата от +5° С до +25° С. По време на 

работа прясната мазилка ще се предпазва от силно слънчево греене и дъжд. 

 

 Гипсова шпакловка 

Сочи се, че шпакловъчните работи ще се изпълняват след изсъхване на 

вароциментовата мазилка и съгласно утвърдения график за обекта. При изпълнение на 

мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, ще се спазва следната последователност на 

технологичните операции: 

- преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка, 

- прави се проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност на 

плоскостите, 

- приготвя се гипсов разтвор. 

Нанася се гипсовия разтвор (готова смес за по-добри резултати) и се заглажда с 

шпакла за попълване на порите на варовата мазилка до получаване на гладка повърхност на 

стените и таваните, оформят се ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални 

ъгли.   
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Преди изпълнение на шпакловката ще се прави проверка на основата и ще се 

отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и други. Шпакловка няма да се 

изпълнява върху замръзнали или мокри места. 

 

 Бояджийски работи 

Твърди се, че бояджийските работи ще се изпълнят от квалифицирани работници, 

съгласно одобрения проект и ПИПСМР. 

Преди започване на бояджийските работи ще са завършени всички ВиК и електро-

инсталации, с изключение на крановете, ключовете и контактите. 

Към боядисване след грундиране или боядисване на следващият пласт ще се 

пристъпи след изсъхване на предходния. 

Качеството и типа на всички материали за бояджийски работи по одобрения проект, 

които се влагат в строежа ще са с оценено съответствие, съгласно Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 

строителните продукти и ще са придружени с Декларация за съответствие. 

Всички материали ще бъдат с високо качество, нови, без повреди и чисти и ще се 

доставят със сертификат за качество, каталози, описание за монтаж. 

 При боядисването основата ще бъде добре изсъхнала, без пукнатини и мазни петна 

и плоскостите ще се покриват напълно с боя, така че те да изглеждат напълно еднообразни, 

без всякакви неравности и следи от четка.  

Използваната интериорната боя ще е устойчива на триене и миене, ще притежава 

много добра покривна способност и ще дава възможност за работа върху основи от гипсови 

шпакловки, стари латексови основи, а също и върху гипскартон и стари мазилки, след 

задължително грундиране за уеднаквяване на водопоглъщаемостта на основата.  

Преди боядисване с латекс стените и таваните ще се грундират с дълбоко проникващ 

грунд. 

При неколкократно боядисване, преди да се постави новият пласт боя, предходният 

ще бъде съвсем изсъхнал, съгласно правилника за приемане и предаване на СМР. При 

боядисване с цветен латекс, цветът на латекса ще бъде предварително съгласуван с 

представители на инвеститорския контрол. Всички материали, които ще се използват ще 

отговарят на техническите спецификации. 

За извършване на работата ще се използват висококварифицирани строителни 

работници (бояджии). Полагането ще бъде ръчно, с четка и бояджийски валяк. 

Описани са технологиите за: 

- боядисване с алкиден емайл; 

- боядисване с интериорна боя латекс. 

 

 Част: ВиК 

- Водопровод 

Участникът е посочил, че при изпълнение на строително-монтажните работи ще се 

спазват изискванията на Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажните 

работи, като: 

- закрепването на тръбите ще бъде с конзоли и скоби с гумени подложки през 

разстояния, указани от съответния производител; 

- ще изпълни мероприятия срещу температурни разширения – съгласно указанията 

на производителя; 

- отстоянията на тръбите от ел. инсталации, ще бъдат съгласно Нормите за 

проектиране на ел. уредби; 

- отстоянията на тръбите от канализационни тръби ще са - светло 10 см. 

Ще се спазват инструкциите на заваряне на PPR тръби, за да се постигне максимално 

най - добра заварка между двете части. 
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За осигуряване на нормално движение на тръбите, изпълнени от полипропиленови 

тръби ще се използва както промяната в посоката на тръбите, така и монтирането на 

плъзгащи компенсатори на участъците с дължина над 5м. 

Разпределителната мрежа за студена и топла вода ще се изолира с противокондензна 

тръбна изолация, съгласно табл. 2 към чл. 49 и табл. 3 към чл. 50 от Наредба №4 за 

проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации. 

 

- Канализация 

Посочено е, че площадковата канализационна мрежа ще бъде изпълнена от бетонови 

тръби. Вкопаната хоризонтална канализационна мрежа в сградата ще се подмени с 

дебелостенни PVC тръби. Връзките извън сградата към ревизионните шахти ще се запазят. 

Съществуващите сградни канализационни отклонения ще се запазват – не е необходима 

подмяната им. 

Участникът декларира, че ще изпълни канализацията, диаметрите, дължините и 

наклоните както са показани на чертежите към проекта. 

Изпълнението на канала ще започне от заустването и ще върви по посочените 

наклони към началните участъци. 

При изграждането на канализационната инсталация ще се спазват указанията на 

производителя на PVC тръби за тяхното осгуряване срещу топлинни деформации. 

 

 Електроинсталации 

Записано е, че ел. таблата ще се изпълнят с ел. апаратура, отговаряща на 

спецификацията и действащите стандарти. 

Във всяко от таблата е предвидено място за резервна апаратура 30 %. 

Захранването на електрическите консуматори в сградата ще се изпълни по схема TN-

S. Захранващите линии ще се изпълняват в следните цветове на отделните жила: черен, 

черен, кафяв, син, жълтозелен. Проводникът/жилото за защитно повторно зануляване е 

жълтозелен. 

Всички вертикални захранващи линии ще се изпълняват в твърди PVC тръби. 

 

 Дворно осветление  

Уточнено е, че свободностоящите осветителни тела ще се монтират на метало-

тръбни стълбчета с височина 3,00 м, а кабелната линия ще се полага на разстояние 0,2 м. 

навътре от тревните площи и настилки 

Захранването и управление на дворното осветление ще става от главното ел. табло 

на сградата. Избрани са кабеловидни проводници тип СВТ, положени в изкоп или 

изтеглени в тръби при преминаването им в твърди настилки. Управлението е предвидено да 

се реализира като полунощно и целонощно през 1 стълб с механични 1 - канални релета. 

Кабелните линии са изчислени по допустим спад на напрежение и проверени по токово 

натоварване. Вътре във всяко стълбче ще се монтират автоматични предпазители 16 А, а за 

разклоненията на кабелната линия са предвидени кабелни кутии тип К-35, които ще се 

монтират открито на стълбчето.  

 Осветителни инсталации  

Декларирано е, че вътрешните осветителни инсталации ще бъдат изпълнени с 

осветителни тела с луминисцентни лампи и електронна ПРА (електронен баласт), 

осигуряващ икономия на електроенергия и по-добър зрителен комфорт, в съответствие със 

заданието на Възложителя. 

Управлението на осветлението в стълбищата и етажните коридори ще се управлява 

от девиаторни ключове и ще се захранва от съответното етажно табло. 

Инсталацията за осветление ще се изпълнява с ПВВМ скрито под мазилка, а 

контактите за общи нужди в занималните, спалните, медицинските помещения и 

канцелариите ще се захранват с линии СВТ 3х2,5 мм2, изтеглени в гофрирани тръби Ø23 
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мм. 

Всички контакти на К±0,00 и К+2,80 в помещенията, които се ползват от деца, ще се 

комплектоват със защитни капачки. 

Дежурното осветление е част от общото осветление и ще се командва по начина, 

описан за общото осветление. Наличието и броя на дежурните осветителни тела ще се 

определят от експлоатацията. Всички осветители ще бъдат включени към дежурната шина 

на таблата, което ще позволява гъвкавост и избор на дежурните осветители. 

Аварийно и евакуационно осветление – същото се предвижда с осветителни тела 

„EXIT” и с такива от общото осветление, но с вграден акумулатор с време на разряд 60 

мин., монтирани по пътя на евакуация, в занималните и спалните и по 1 брой в санитарните 

възли. 

Евакуационно осветление е предвидено във фоайетата, над вратите на всички 

занимални и спални, физкултурния салон, на изходите на всички етажни коридори и 

стълбища в съответствие с чл.55 от Наредба Iз-1971 от 29.10.2009г и EN 1838 – Light and 

lighting – emergency lighting EN 52172 – Systems of emergency escape lighting. 

Инсталацията ще се изпълнява с проводници СВТ в гофрирани тръби по стените. 

 

 Силова инсталация  

 Вентилационните съоръжения ще се захранват от съответните зонови табла, като 

управлението на вентилацията ще се осъществява от съответното табло (предвидени са 

програмни релета) и от място с бутони. 

Силнотоковата мрежа, обслужваща работните места (контакти в занималните и 

кабинетите на директора, домакина и лекарския кабинет, комбинирани с изводите за 

телефон и интернет) обхваща компютърните консуматори, захранени от нормалната шина 

на таблата – по 2 бр. на работно място. Контактната система ще се изпълни с трипроводна 

линия СВТ 3х2,5 мм2, изтеглен в гофрирани тръби, скрито под мазилката.  

 

 Структурна кабелна система 

Записано е, че топологията на структурната кабелна система е тип звезда с главен 

комуникационен шкаф RACK, монтиран в помещението на директора на детската градина. 

В него ще влизат осигурените входни връзки, както и комуникационните линии за 

работните места в сградата. В тях е предвидено да се разположи пасивното и активното 

оборудване на СКС. 

Всички работни места ще са изведени на комуникационни розетки 2xRJ45/s., които 

са монтирани в гофрирани тръби Ø23 мм. Разположението на работните места е съобразено 

с примерното обзавеждане и заданието на Възложителя. Розетките ще се избират съобразно 

модулите за контактите, начина на монтаж и интериорното решение. 

За свързване на активните устройства /PC/ в работната област, са предвидени 

екранирани свързващи кабели с конектори RJ45/s - RJ45/u, с дължина 2,0м, Cat.5. 

За изграждане на вертикалната и хоризонталната кабелна система са предвидени 

инсталационни, екранирани, медни кабели, тип усукана двойка, Cat.5, тип S/FTP. Кабелите 

ще бъдат 100 Ω. 

Диаметърът на проводника ще бъде мин. 0.52–0,50мм, AWG24. Външната изолация 

на кабела ще бъде LSZH, или еквевалент и ще отговаря на стандартите за негоримост и 

отделяне на токсични газове: IEC 60332-1, IEC 61034, IEC 60754 

Терминирането на хоризонталните медни кабели за пренос на данни ще става в 

екранирани медни конектори RJ45, Категория 5 по стандарта ANSI/EIA/TIA 568C-2, или 

еквивалент. 

 

 Звънчево-домофонна инсталация 

Посочено е, че инсталацията ще се изпълни с проводници СВТ и UTP в тръби, 

скрито под мазилката. Предвижда се да се монтират звънчево-домофонни табла със 
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звънчеви бутони с домофонни говорители за всяка за група и директорския кабинет. Пред 

всяка група и директорския кабинет ще се монтира звънчев бутон с надпис, а вътре в 

посочените помещения - звънец и домофонна гарнитура. 

 Кабелна телевизия - предвидена е инсталация за кабелна телевизия, която позволява 

на местен доставчик да въведе в сградата сигнал, чрез кабел, който ще се свърже към 

разводката, която започва от партера. С кабелната разводка вътре в помещенията се 

предвиждат по 1 бр. излази в занималните, методическия и директорския кабинети, 

помещение изолатор, счетоводство, касиер-домакин. Инсталацията за кабелна TV е 

предвидена с кабел РК-75. 

 

 Мълниезащитна инсталация  

Записано е, че мрежата ще се изпълни от AlMgSi Ø0,5 с диаметър 8 мм и 

максимални размери на каретата 10х10 м. Мрежата ще се положи директно върху 

хидроизолацията на дистанционни бетонни блокчета с пластмасова основа на всеки 80 см. 

дължина. 

Всички връзки ще се изпълняват със специални поцинковани болтови клеми. Към 

мълниезащитната мрежа ще се свържат всички метални обшивки по покрива, вентилатори, 

комини. Токоотводите ще се изпълнят от поцинкована шина 25/3, предварително заложена 

в конструкциони части (колони) и ще стигат до комплектните заземителни уредби. 

Съпротивлението на защитното заземление няма да превишава 10 Ώ. 

 

 Електро - слаботокови инсталации 

- Видео наблюдение (CCTV) 

Твърди се, че ще се реализира затворена система за видеонаблюдение, която ще бъде 

част от слаботоковите инсталации в цялата сграда. Задачата на CCTV е да реализира 

ефективно наблюдение на определени зони по периметъра около сградата. 

Предложена е система за видеонаблюдение, изградена на основата на един 16-

канален мрежов рекордер/сървър NVR, 19”-во изпълнение, монтиран в разпределителния 

шкаф в ТК помещението. От NVR с кабели S/FTP, cat.7, ще се захранят Switch 16 ports и 

2бр. Switch 8 ports от които радиално ще се захрани всяка IP РоЕ камера. Системата ще има 

възможност да работи в мрежа, като преноса на сигнала ще бъде по СКС до определени 

оторизирани потребители в сградата. 

Камерите за видеонаблюдение ще бъдат разположени на места, на които минава 

основния поток от родители и деца - входове, фоайета, периметъра около сградата и др. 

Предвидените активни устройства ще работят в мрежа, така че при необходимост ще могат 

да се добавят още такива и камери към тях.  

Камерите ще бъдат IP базирани. 

Описани са изискванията на които ще отговаря софтуерът за съхранение и обработка 

на видео и изискванията към самите камери. 

За охраняваните зони са предвидени черно-бели и цветни камери.  

Камерите за вътрешен монтаж ще са куполни, с възможност за монтаж на окачен 

таван или за открит монтаж, по избор на Възложителя. Външните камери ще предоставят 

визуално наблюдение на външния периметър и ще бъдат монтирани в отопляеми 

влагозащитени кожуси. На всички външни камери ще се монтират устройства за защита от 

пренапрежение по информационния кабел. 

При полагането на кабелите ще се спазват стриктно препоръките за ЕМС и 

минимални разстояния от 20 см при успоредни трасета до стаите. 

При изпълнението стриктно ще се спазват всички действащи в момента нормативни 

разпоредби и монтажни нормативи: Наредба N3-2004, „Правилника по охрана на труда“ и 

Наредба №2/2004 (ППО), както и инструкциите за монтаж, експлоатация и профилактика 

на монтираните в обекта инсталации и електрически апарати. 
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- Сигнално охранителна техника (СОТ) 

Предложена е Интегрирана система с контролен панел централа с 48 зони. 

Изградената сигнално охранителна система ще осигури необходимата степен на защита на 

охраняваните помещения и контрола на достъпа, както и ще предложи осигуряване на 

мощна автоматизация, която ще може да бъде използвана за широк спектър от 

допълнителни действия. 

Предвижда се централното съоръжение на охранителната система на сградата да 

бъде контролен панел, монтиран в директорския кабинет. Контролният панел ще притежава 

голям обем памет за охранителни събития в реално време, чиято визуализация ще се 

отразява на LCD дисплей на дистанционна клавиатура. Клавиатурата ще бъде монтирана 

при входната точка на подлежащата на охрана зона. Чрез набирането на определени кодове 

от нея ще бъде възможно поемането, респективно снемането на техническата охрана на 

отделни зони и участъци от обекта, когато е необходимо (например през дневно време или 

през нощта). Изписването на текстови съобщения на дисплея на клавиатурата ще ориентира 

действията на дежурния персонал по отношение точното място и вида на настъпилото 

събитие. Алармените съобщения ще се съпровождат с издаването и на звуков сигнал. 

При синтеза на системата ще се съблюдават следните основни принципи: 

- инсталацията ще се изпълни с екраниран кабел от типа CQR 2х0,5+6х0,22, или 

еквивалент между централата, клавиатурите, разширителя – 8 зонов и зоните; 

- проводниците ще бъдат положени в гофрирани тръби Ø13 мм над окачен таван, а 

спусъците - в PVC кабелни канали; 

- охранителната централа ще се заземява на ЗШ в съответното ΡΤ посредством 

третото жило на захранващия проводник и ще се захранват през отделен МАП 16А/1Р/С 

 

- Аварийно-оповестителна система 

Предвидени са предусилвател, миксер, микрофонна конзола, зонов селектор, модул 

за запис на съобщения и напълно оборудван шкаф с разклонител и вентилаторен блок. 

Системата ще бъде захранена през автоматичен прекъсвач, от резервирана шина. За 

нуждите на алармено-оповестителната и озвучителната системи ще се предвидят 

акумулаторни батерии в шкафа или до него. 

Озвучителните тела ще бъдат широколентови, ненасочени, за повърхностен монтаж 

и ще са снабдени с трансформатори за регулиране на отдавната мощност 1,5W. 

Говорителите за стенен монтаж ще имат керамични клеми със защитен предпазител 

и ще отговарят на изискванията за аварийни оповестителни и озвучителни системи 

Предвижда се изграждане на инсталацията с кабел тип JY(ST)Y 2x1,5mm² и JY(ST)Y 

4x1,5mm², или еквивалентни. Кабела за магистралните линии до първия говорител в зоната 

ще бъде положен в твърди трудно горими тръби Е30 или ще се използва кабел тип LSE 

2x1,5mm² Е30 и LSE 4x1,5mm² Е30. Използваните кабели ще отговарят на изискванията за 

аварийно-оповестителни системи съгласно IEC 331. 

Кабелите ще бъдат изтеглени в PVC тръби и/или положени в кабелни скари. 

При изпълнението стриктно ще се спазват всички действащи в момента нормативни 

разпоредби и монтажни нормативи: Наредба №3/2004 г., „Правилника по охрана на труда“ 

и Наредба № Iз-1971 от 2009 г., както и инструкциите за монтаж, експлоатация и 

профилактика на монтираните в обекта инсталации и електрически апарати, както и 

указанията на производителите. 

 

 Монтаж на кабелните линии  

Полагането на проводниците и кабелите ще се извършва в синхрон с останалите 

строително-монтажни работи. 

Записани са указанията и инструкциите които ще се спазват при монтажа на кабели. 

 

 Осветление 
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Записано е, че електрическите инсталации ще се монтират от лица с необходимите 

познания и правоспособност по електробезопасност. 

При извършване на работите по електрическите инсталации ще се вземат предпазни 

мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от 

попадане под напрежение и поражения от електрически ток. Инсталациите, които се 

изпълняват едновременно с други видове СМР, ще се монтират с повишено внимание и под 

непосредствено наблюдение на техническия ръководител или упълномощено от него лице. 

На показаните в чертежите към проекта места ще се изпълнят заземителните 

устройства. 

Преходното съпротивление на заземленията няма да надвишава 10 Ώ съгласно 

изискванията на проекта. 

 

 Отопление, вентилация и климатизация 

- Част „ОВ“ 

Отоплителна инсталация 

Посочено е, че разпределителната и събирателна мрежи ще се монтират с наклон 3% 

по тавана на кота 0.00. Разпределителната и събирателна мрежи и щранговете от АС до 

колекторните кутии, ще се изпълняват от стоманени тръби с размер, посочен в проектната 

разработка, в частта на отоплителната инсталация и с изолация от микроклетъчна 

структура. От колекторните кутии до отоплителните тела тръбите ще са полиетиленови с 

алуминиева вложка, положени с шлаух и в нивото на подовата замазка. Колекторните кутии 

ще са комплект с разпределител, събирател, два броя автоматични обезвъздушители и 

спирателна арматура. Отоплителните тела ще са алуминиеви радиатори с термостатни 

радиаторни вентили, секретни вентили и автоматични обезвъздушители. Във високите 

точки на инсталацията ще се монтират автоматични обезвъздушители, а в ниските - кранове 

за изтакане. Схемата на отопление ще бъде двутръбна, лъчева, с принудителна циркулация. 

 

Вентилация 

Записано е, че вентилацията е с аксиални вентилатори с обратна клапа и с 

минимален напор 100Ра, монтирани към въздуховоди от PVC. Отработеният въздух ще се 

изхвърля 1 м. над било покрив през дефлектори. 

 

 Вентилация топла кухня с подготовки 

Въздухът ще се изсмуква от вентилатор за кухни (с изнесен двигател и с възможност 

за почистване от полепнали маслени пари) през местни смукатели (кухненски чадъри 

крайстенно изпълнение с ламелни филтри по технологично задание) над съоръженията за 

топлинна обработка и чрез въздуховод от поцинкована ламарина на фланци се изхвърля над 

покрива на сградата. При преминаване на въздуховода за отработен въздух през отвор в 

стоманобетоновата плоча на кота 2.80 в нивото на плочата ще се монтира огнезащитна 

клапа.  

Компенсацията на въздуха ще бъде с нагнетателна секционна вентилационна камера. 

Пресният въздух, филтриран и загрят за зимен режим и само филтриран за летен режим ще 

се подава в топлата кухня чрез въздуховод през регулиращи дебита решетки. Скоростта на 

подаване от решетките е със стойност, осигуряваща скорост на въздуха в работна зона по-

малка от максимално допустимата 0,2м/сек. За загряване на въздуха е предвидена 

отоплителна секция на топлоносител вода 60/40  ֯  С от блокова абонатна станция. 

 

 Част „Технологична“  

Направено е изброяване на технологичните помещения, които ще се обособят в 

обекта. 

Технологично обзавеждане 
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Декларирано е, че предвиденото технологично обзавеждане е съобразено с 

асортиментната програма. Необходимите количества суровини ще се зареждат в зависимост 

от производствената програма, количеството на произведената кулинарна продукция за 

деня и брой хранещи се деца. 

В топлата кухня са осигурени необходимите разстояния от топлинните съоръжения 

до работните маси, има свободен достъп до тях, осигурена е удобна връзка с помещенията 

за първична обработка. Топлият блок е разположен крайстенно - линейно. Серията на 

топлинното обзавеждане е 90 см. 

Технологичното обзавеждане е съобразено с изискванията на детското хранене и 

асортиментната програма, като над топлинните съоръжения ще има вентилационен чадър. 

Подготвителните ще бъдат изградени от подходящ строителен материал, позволяващ 

почистване, миене и дезинфекция и недопускащи механичен контакт и замърсяване.  

Описани са: 

- предвидените подготвителни; 

- умивалните; 

- разливните; 

- крайстенна маса с мивка, съдомиялна и малък стелаж; 

- складова база. 

 

 Озеленяване и благоустрояване 

Част: Паркоустройство и благоустройство /ландшафтна архитектура 

Записано е, че се предвижда промяна на настилки в частта от имота, отбелязана като 

„зона за реконструкция” в графичната част – изграждане изцяло на нови пешеходни връзки, 

реконструкция на едната налична детска площадка и внасяне само на противоударна 

настилка за две площадки за игра, извън зоната на реконструкция. 

Уточнено е, че проетът предвижда премахване на съществуващи детски съоръжения 

и внасяне на нови комбинирани детски съоръжения. 

Проектът предвижда реконструкция (цялостна подмяна) на част от основната алейна 

мрежа, отбелязана в графичната част. Използвани са съществуващите подходи, детските 

площадки са разположени на обозначеното място на съществуващите стари такива, с цел 

минимизиране на разходите по изпълнението на проекта. 

За алейната мрежа са предвидени декоративни бетонни плочи 30/30/5см – 332 м2, 

положени върху пясъчна основа. За рационализиране на изпълнението ширините на алеите 

са съобразени с подбрания материал, т.е. те са кратни на 30 см. 

Настилката ще се укрепва навсякъде от бетонов бордюр с размери 8/25/50 – 350 м, 

положен на маркирани в проекта места, на нивото на настилката, с цел избягване дори и на 

минимални разлики във височината със старите настилки. На останалите места бордюрите 

ще се полагат над нивото на настилките. 

Настилката на детските площадки за игра ще бъде от плочи тартан с размери 

50/50см, положена върху бетонна основа. 

 

Композиционно решение на растителността, видов състав 

Сочи се, че композиционно в зелените площи се предвижда внасяне на изолационни 

живи плетове от широколистни храсти, съобразено с изложението и изискванията на 

видовете. 

 

2.2. Описание на отделните етапи на изпълнение на дейностите, включени в 

обхвата на обществената поръчка и тяхната последователност 

 

Участникът твърди, че при изпълнение на СМР ще се съобрази с всички 

обстоятелства, които биха оказали съществено влияние върху хода на строителните и 
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монтажните работи. Планирано е изпълнението на необходимите дейности да се извършва 

като се ограничи до минимум неудобството от осъществяваните работи за ползвателите на 

детското заведение – учители, персонал, деца и техните родители, както и на живеещите в 

района граждани. При изпълнението на поръчката ще се обръща съществено внимание 

както на качественото изпълнение на строително-монтажните и строително-ремонтните 

работи, така и на безопасното използване на новата сграда на детската градина по време на 

строителството. 

Също така ще се стреми максимално да опазва околната среда около работната 

площадка. 

Участникът е записал, че организационните етапи, дефинирани по ЗБУТ са 

следните: 

 Първи етап - подготовка на площадката, монтаж на ел. табло – времянка, монтаж 

на химическа тоалетна и мобилна водоноска с мивка, оборудване на съществуващ склад в 

съблекалня за работниците, монтаж на контейнер за строителни отпадъци. 

 Втори етап – демонтажни работи.  

 Трети етап - изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи. 

 Четвърти етап - изпълнение на ограждащи стени, съгласно проекта, 

предоставен от Възложителя. 

 Пети етап - изпълнение на вътрешни инсталации. 

 Шести етап - довършителни работи по вътрешното пространство. 

 Седми етап - изпълнение на площадкови ел. мрежи, благоустрояване на 

дворното пространство, озеленяване. 

 Осми етап – почистване, демобилизация и предаване на обекта. 

 

Въз основа на дефинираната по-горе последователност е съобразено изпълнението 

на обекта, попадащ в обхвата на настоящата обществена поръчка. 

 

Предвижда се поръчката да се изпълни в следните три основни организационни 

етапа, обединаващи всички дейности от проекта и етапита по част ПБЗ: 

 Етап 1 - Подготвителни дейности - организиране на строителната площадка, 

оборудване на временното строителство и извършване на мероприятия по обезопасяване на 

работните места и строителната площадка. 

 

 Етап 2 - Дейности по изпълнение на строителните и монтажните работи - 

съгласно предварително разработен календарен план за изпълнението на СМР 

Това е етапът на същинското изпълнение на всички СМР от обхвата на поръчката, а 

именно: 

- демонтажни работи; 

- изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи; 

- изпълнение на ограждащи стени съгласно проекта, предоставен от Възложителя; 

- изпълнение на вътрешни инсталации; 

- довършителни работи по вътрешното пространство; 

- изпълнение на площадкови ел. мрежи, благоустрояване на дворното пространство, 

озеленяване. 

 

 Етап 3 - Приключване на строителните дейности с подписване на акт обр. 

15. 

 През този етап ще се извърши окончателно почистване на строителната площадка, 

освобождаване на местата, на които е разгърнато временното строителство, възстановяване 

на мястото на временното строителство в първоначален вид, подписване на акт образец 15. 
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2.3. Технологичен подход и последователност на изпълнение 

 

2.3.1. Технологична последователност на изпълнение на поръчката 

Участникът е посочил, че предвижда дейностите по изпълнение на поръчката да се 

извършат за 420 календарни дни. 

За изпълнение на поръчката ще се въведе седем дневна работна седмица с 8 часов 

работен ден, при спазване на всички нормативни изисквания касаещи междудневна и 

междуседмична почивка, като поредността на изпълнение като цяло е съобразена с 

обособените по-горе организационни етапи. 

При необходимост има готовност и капацитет да премине на двусменен режим на 

работа. 

 

 Технологична последователност на изпълнението през организационен етап 1 
 

Посочено е, че съвместно с Възложителя и съгласно предоставения План за 

безопасност и здраве (Строителен ситуационен план) ще започне изпълнението на 

мероприятията по временното строителство, ще започне и подготовка на строителната 

площадка. 

Ще се изпълни: 

- временно ел. захранване по време на строителството; 

- временен водопровод; 

- временна канализация. 

През етапа ще се извърши също: 

- монтиране на Информационна табела, съгласно изискванията на чл. 12 и чл. 13 от 

Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

- провеждане на инструктажите с работниците и служителите. 

- монтиране на временните обектови противопожарни табла, обозначени със 

съответните знаци. 

На този етап ще се извърши и съгласуване, одобрение и реализация на 

мероприятията по безопасност и охрана и инструктаж на всички лица, ангажирани с 

изпълнение на поръчката. 

Съгласно изискванията на Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи ще се определи и оборудва място за оказване на първа долекарска помощ, 

оборудвано с аптечка, носилка и др. Мястото ще бъде обозначено, съгласно изискванията 

на Наредба РД 07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа и включено в периодичния и ежедневния 

инструктажи на персонала, съобразно схемата за евакуация и плана за действие при 

природно бедствие, авария или пожар на информационното табло. 

 

 Технологична последователност на изпълнението през организационен етап 

2: 
 

Твърди се, че въз основа на поставените от Възложителя изисквания в приложената 

към поръчката документация и разработения за обекта Линеен календарен график се 

предвижда оптимално използване на ресурсите. Предложено е изпълнението на поръчката 

да стане по поточен метод, който е съчетание от последователния и паралелния метод на 

изпълнение. Предвидено е видовете СМР да се изпълнят последователно за етапите и 

спазвайки технологичната последователност на видовете работи във всеки етап. 
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Паралелният метод ще се прилага в зависимост от технологиите за изпълнение на 

всеки етап и прилагането на такива технологии, които: 

- позволяват започване и изпълнение на еднакви работи от даден етап в едно и също 

време на различни места на обекта, без да се изискват взаимни връзки между тях; 

- позволяват започване на работа по съседен участък докато се изчаква набирането 

на технологична якост в участъка по който е работено. 

Ще се прилага и метода на изпреварващо изпълнение на някои СМР от последващ 

етап по време на изпълнение на предшестващ етап в някой части от сградата или по фасади.  

 Някои от видовете работи ще се застъпват по отделните етапи, но това е с цел 

постигане на оптимален срок на изпълнение и оптимално използване на ресурсите, с което 

да се съчетаят положителните страни на двата метода (последователен и паралелен) и ще се 

избегнат техническите недостатъци, ще се осигури непрекъснатост и равномерност на 

строителството, ритмично и навременно завършване и предаване на строителния обект.  

Технологичната последователност на изпълнението на основните строителни и 

монтажни работи ще бъде съобразена изцяло с изискванията на календарния график и 

общите и специфични технологични изисквания при изпълнението.  

Последователността на изпълнението ще се съобрази и с това да се ограничи 

максимално неудобството от извършваните работи за децата и персонала в новата сграда, 

живеещите и работещите в съседство, при осигуряване на условия за безопасното 

използване на част от дворното пространство по време на извършване на ремонтните 

работи. 

Записано е, че през този етап ще се извършат следните основни дейности: 

- демонтажни работи, разбиване; 

- изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи; 

- изпълнение на ограждащи стени съгласно проекта, предоставен от Възложителя; 

- монтаж на инсталации; 

- довършителни работи по вътрешното пространство; 

- изпълнение на площадкови ел. мрежи, благоустрояване на дворното пространство, 

озеленяване. 

В организационно отношение е предвидено оптимално застъпване на строителните 

процеси, които гарантират съкращаване на сроковете на строителство, съобразени със 

специфичната интензивност за изпълнение на отделните процеси, минимизиране на риска, 

наличие на фронт за работа, техническите изисквания към отделните строителни операции, 

разпределение във времето. 

 

 Технологична последователност на изпълнението през организационен етап 3 

 

Записано е, че след изпълнението на строителните дейности ще се извърши 

окончателното почистване на строителната площадка. Ще се демонтират съоръженията за 

колективна защита и обезопасителните заграждения. Ще се освободи пространството около 

строителната площадка. Ще се демонтират елементите на временното строителство и 

площта ще се възстанови. Ще се подпишат свързаните с приемането актове и протоколи по 

реда на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

 

2.3.2. Технологичен подход при изпълнение на поръчката 

Участникът е посочил, че съгласно предоставената от Възложителя проектна 

документация (одобрен работен проект) и изготвения въз основа на нея линеен календарен 

график, поръчката ще се реализира при използването на следния подход и 

последователност: 
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I-ви етап 

Пояснено е, че продължителността на този етап е 3 дни. 

След като се състави Протокол, образец №2, 2а за откриване на строителната 

площадка и се извърши заверка на Заповедната книга на обекта, ще започне изпълнението, 

в следната последователност:  

- мобилизация на строителната площадка (подготовка на площадката); 

- разполагане на елементите на временното строителство; 

- обезопасяване на бъдещото строителство с изграждане на обезопасителни 

съоръжения, съгласно изискванията на нормативните актове и Възложителя; 

Организацията на строителната площадка за изпълнение на строителните дейности 

ще бъде изцяло съобразена с предоставения проект по част „ПБЗ“, както и с евентуалните 

допълнителни изисквания на Възложителя. За осигуряване на безопасност и нормални 

условия за работа при изпълнение на поръчката ще бъде осигурено изпълнението на всички 

онези дейности описани вече по-горе в Организационен етап 1. 

 

II-ри етап - Основно строителство  

През този етап, имащ продължителност 413 дни ще се осъществяват всички СМР, 

касаещи преустройството, частичното пристрояване и надстрояване, реконструкцията и 

ремонтно-възстановителните работи на старата сграда на ЦДГ № 124 и отговарящи на 

предвидените по-горе етапи. 

 

Описание на последователността на извършване на дейностите по изпълнение на 

обекта на поръчката 

Записано е, че работите ще стартират от 4-ти ден след което последователно са 

описани всички СМР от Линейния график тяхната логична свързаност и последователност, 

начало, край брой работници и/или звеното което ще ги извърши.  

Участникът е предвидил и посочил и дни като резерв за наваксване на закъснението 

породено от неблагоприятни атмосферни условия. 

Посочено е, че на 416-ти ден приключват работите по организационен етап 2, а с 

това и изпълнението на всички СМР, предвидени за изпълнение в настоящата обществена 

поръчка. 

 

III-ти етап - Демобилизация на строителната площадка и предаване на 

строежа 

Разяснено е, че продължителността на този етап е 4 дни, като дните от 417-ти 

до 420-ти ще бъдат използвани за демобилизация на строежа, в което число и за: 

- демонтиране и извозване на елементите на временното строителство; 

- почистване на строителната площадка преди предаване на строежа; 

- предаване на обекта с подписване на акт, обр. 15. 

Заявено е, че през този етап ще се извърши освобождаване и почистване на 

строителната площадка от строителни материали и механизация, демонтиране на 

временната ограда и пристъпване към подготовка на документите за въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

Отговорник за цялостното завършване на подготовката за предаване на обекта ще 

бъде Ръководителя на обекта. 

Икономическият оператор гарантира, че ще изготви окончателна екзекутивна 

документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в 

заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и 

чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване 

на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и 

обясненията за тях. 
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Участникът е представил таблица, наименована „Описание на ресурсите, 

необходими за изпълнение на поръчката“, в която е предложил описание на всички 

дейности, предвидени за изпълнението на поръчката, начало и край на дейността, човешкия 

и технически ресурси, предвидени за изпълнението на всяка една дейност поотделно. 

 

2.4. Описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за 

работа при неблагоприятни метеорологични условия  
 

Посочено е, че при неблагоприятни условия, мерките които ще бъдат взети са 

свързани както с грижите за машини, хора и материали, така и с мерките за качественото 

изпълнение на строителните дейности.  

За работните места на открито ще се предприемат мерки за предпазване на 

работещите от въздействието на неблагоприятни атмосферни условия. 

За някои видове работи на открито, в съответствие с оценката на риска, не се 

изключва и временното им преустановяване. 

Участникът подробно е разписал: 

- мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при ниски или 

високи температури; 

- действия и мерки които ще предприеме при силна буря и ураганен вятър; 

- действия и мерки, които ще предприеме при интензивен дъжд /порои/;  

- действия и мерки, които ще предприеме при гръмотевични бури. 

 

Описани са конкретните мерки, предвидени от ЕТ „Васил Иванов Костов“, които ще 

бъдат предприети от него на обекта при продължителни неблагоприятни метеорологични 

условия, а именно: 

- за да не се преустановява работата на обекта ще се създаде фронт за работа на 

закрито в сградата; 

- ще има готовност да се премине на двусменен режим на работа, с цел наваксване на 

закъснението; 

- съсредоточаване на допълнителен персонал и техника за „наваксване“ на 

закъснението; 

- ще се предложи изработка на нов график за строителните дейности, компенсиращ 

времето на забавата. 

 

Твърди се, че с оглед посоченото, имайки предвид, че от въздействието на 

неблагоприятни атмосферни условия биха се повлияли само част от дейностите по 

изпълнение на поръчката, в Линейния график са отразени предвидените 6 (шест) дни за 

работа при лоши метеорологични условия, които по същество не рефлектират по 

отношение на общия срок за изпълнение на строителството. 

Пояснено е, че визираните допълнителни дни имат за цел компенсиране на 

евентуалното изоставане на изпълнението, дължащо се именно на неблагоприятни 

атмосферни условия, влияещи на дейностите, извършвани на открито. 

 

2.5. Анализ на обстоятелствата които могат да предизвикат затруднения в 

планираната организация и мерки за преодоляването им 

 

Участникът е посочил, че към момента на подаване на офертата е идентифицирал 

следните обстоятелства (рискови фактори) които могат да предизвикат затруднения при 

организацията и изпълнението на обекта, предмет на поръчката: 
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- закъснение началото на започване на работите, поради забава в приключването на 

работите в подготвителния етап; 

- забава при осигуряване на необходимата техника и персонал за изпълнение на 

поръчката; 

- продължителни неблагоприятни климатични условия; 

- доставка на некачествени материали; 

- аварии на основна техника; 

- забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на възстановяване на щети 

върху вече изпълнени и приети от Възложителя СМР, възникнали не по вина на 

Изпълнителя; 

- забава в срока за изпълнение на обекта, следствие на спиране на СМР от 

оторизиран орган; 

- забава в изпълнението на обекта, поради временна нетрудоспособност на един или 

повече ключови експерти или членове на изпълнителския персонал, вследствие на трудова 

злополука; 

-  забава в изпълнението на обекта, поради възникване на непредвидени СМР и 

изчакване на одобрението им от Възложителя и/или Проектанта;  

- забава изпълнението на обекта, поради констатиране на грешки при проектирането 

и изпълнението на СМР; 

- забава изпълнението на обекта, поради обосновано решение на Възложителя за 

внасяне на промени в работния проект; 

- забавяне на изпълнението, поради закъснение на Строителния надзор да приеме 

извършени работи и да оформи протоколи, което впоследствие забавя изпълнението на 

следващи работи; 

- забава изпълнението на обекта, поради кражба на оборудване и механизация от 

обекта. 

За всяко от гореизброените обстоятелства (рискови фактори) е разгледана 

вероятността за настъпването им, конкретните мерки, които ще бъдат предприети за 

недопускане на настъпването, както и мерки за преодоляване при настъпване. 

 

2.6. Дейности по доставка на необходимите материали 

 

Поставен е акцент, че се касае за важен ключов елемент за срочното и качествено 

изпълнение на поръчката.  

Дадено е обещание, че непосредствено след сключване на договора с Възложителя 

ще бъдат сключени договорите за доставка с избраните от Икономическия оператор 

доставчици на материали.  

Ще бъдат изготвени графици със съответните доставчици за изпълнението на 

съответните доставки на материалите. С предварителни заявки за производство, съгласно 

подписаните договори за доставки ще се поддържа складова наличност от материали, 

необходими за влагане, съгласно графика за изпълнение, една седмица напред, с 

изключение на материали като циментови разтвори, бетонови смеси и др., чиито 

технически характеристики не позволяват такъв престой. Качеството на доставките ще бъде 

контролирано на етап производство – при съответния производител и доставчик, които 

гарантират качеството на предлаганата от тях стока със съответните документи, 

отговарящи на нормативните изисквания, съгласно „Наредба за съществените изисквания 

към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”.  

Материалите които ще бъдат използвани ще отговарят на изискванията на ЗУТ и на 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти. Всички използвани при извършването на СМР материали ще 

отговарят на изискванията на българските и/или европейските стандарти или, ако са 
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нестандартни, ще бъдат изпитани в лицензирани лаборатории, одобрени за ползване на 

територията на Република България. 

В качеството си на евентуален Изпълнител, Участникът е обещал да съгласува 

предварително с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, 

изделия, конструкции и др. подобни.  

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа ще са придружени със 

съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 

удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 

съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите 

изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. 

Отговорен за спазването на графика на доставките на материалите на обекта ще бъде 

Техническият ръководител. 

 

2.7. Дейности свързани с контрола на изпълнението при отделните етапи на 

строителството, тествания и изпитвания 

Участникът подробно е разписал предвидените дейности, свързани с контрола, при: 

- изпълнение на тенекеджийски работи; 

- изпълнение на хидроизолационни работи; 

Описани са документите които ще се представят при окончателното приемане и тези 

свързани с изпитване и измерване на хидроизолациите. 

Разгледани са дейностите по контрола при: 

- изпълнение на сухо строителство; 

- изпълнение на мазилки и шпакловки; 

- бояджийски работи; 

- топлоизолация; 

- машини и съоръжения; 

- при изпълнение на ОВК, ВиК и Ел инсталация; 

- мълниезащитна уредба; 

- стъкларски работи. 

 

Уточнено е, че при окончателното приемане на всички видове работи ще се 

представя документация, с която ще се удостоверява съответствието на вложените 

материали, изделия и полуфабрикати с предписанията на проекта, РПОИС, съответните 

нормативни актове и технологиите за изпълнение. 

Тествания – посочено е, че този процес е непрестанен през целия период на 

строителството. Приема се, че започва да тече след подготвителните дейности и завършва 

до довършителните дейности. 

Поет е ангажимент тази дейност да се изпълнява през целия период на 

строителството. По време на изпълнение на СМР ежеседмично и/или ежедневно ще бъдат 

съставяни протоколи съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, а в случаите, когато дадено СМР е приключило -  

ще се вземат лабораторни проби. 

Когато дадена дейност е приключила, няма да бъде започвана следваща, преди 

предходната да бъде приета от Консултанта, упражняващ строителен надзор. 

Във връзка с качественото изпълнение на поръчката ще се изготвят и представят на 

Възложителя: ежемесечни доклади, за текущо изпълнение на договора и окончателен 

доклад. Посочена е информацията, която ще съдържат докладите. 

 

Записки по време на строителството и строителна документация. 
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Посочено е, че Изпълнителят ще осигури архив и ще съхранява документацията, 

свързана с проекта. 

Документацията ще бъде достъпна за участниците в проекта, ако те се нуждаят от 

нея. 

Икономическият оператор ще инициира изготвянето на всички протоколи и друга 

строителна документация, като информира най-малко 24 часа предварително всички 

заинтересовани страни за датата и часа на започване или завършване на съответните 

строителни работи. 

Дадено е обещание да съхраняват копия от всички свързани с това документи. 

Оригиналите ще бъдат на съхранение при Координатора по БЗ. 

Възложителя ще бъде допускан да инспектира строителната документация по всяко 

време. 

 

Актове и протоколи 

Посочено е, че по време на строителството ще бъдат изготвяни всички актове и 

протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството. 

Актовете и протоколите ще се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, 

от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с 

проектирането и изпълнението на строежа и от констатациите при задължителни проверки, 

огледи и измервания на място. 

Обяснено е, че съставените и оформени актове и протоколи имат доказателствена 

сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и 

въвеждане в експлоатация (приемане) на строежа. 

 

Изпълнение на строителството 

Участникът е гарантирал, че ще извърши всички работи свързани с подготовката на 

строителната площадка и строителството на обекта за договорената крайна цена и в 

договорения срок за изпълнение. Работите ще бъдат изпълнени съгласно одобрената 

проектна документацияи в съответствие с действащите норми и закони, ще съдейства 

активно на Възложителя в процеса на въвеждане в експлоатация на обекта и всички 

свързани с него съоръжения. 

 

Изпитване и сертифициране на системи и оборудване 

Икономическият оператор е обещал, че ще организира работите по изпитването, 

сертификацията и въвеждането в експлоатация на всички основни системи и съоръжения.  

Възложителят и Строителният надзор ще бъдат информирани с 24 часово 

предизвестие за датата и часа на изпитанията, за да се осигури присъствие на членове от 

лицата, които ще ползват и поддържат съоръженията. Всички заинтересувани страни ще 

получат копия от свързаната с изпитванията и приемането документация. Оригиналите на 

документите ще се предават на Надзора за подготвяне на документацията за въвеждане в 

експлоатация на обекта. 

 

II. Методология на работа 

 

1. Организация на ръководството на обекта, с описание на екипите, които ще 

бъдат ангажирани с изпълнение на строителството 

 

Уточнено е, че за целите на предмета на поръчката ще бъде създадена подходяща 

организационна структура, така че изпълнението на обекта на възлагане да бъде 

подсигурено за качествено и навременно завършване. Представената организационна схема 

на персонала представлява основната концептуална група, която ще бъде ангажирана с 
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работата по обекта. Гарантира се, че при необходимост, състава от предвидените 

специалисти, след одобрение от Възложителя, може да бъде увеличен, така че да бъде 

гарантирана безпроблемната реализация на проекта. 

 

1.1. За изпълнението на поръчката е предложен следният ръководен и експертен 

екип (инженерно – технически състав): 

- Ръководител обект; 

- Технически ръководител; 

- Експерт по част „Електро”; 

- Експерт по част „ВиК”; 

- Експерт по част „ОВК”; 

- Специалист за контрол по качеството; 

- Координатор по безопасност и здраве. 

 

Разписани са следните конкретни задължения на лицата от предвидения и изброен 

по-горе инженерно-технически състав: 

 

 Ръководител обект  

Гарантирано е, че изпълнението на поръчката ще се ръководи от Ръководител обект 

с необходимата професионална квалификация опит, като за изпълнението на поръчката са 

дефинирани следните негови правомощия: 

- организира, планира, ръководи и контролира дейността за цялостно изпълнение на 

строителството; 

- изработва и оптимизира графиците за изпълнение на строително-монтажните 

работи, контролира изпълнението им и взема управленски решения за промени; 

- следи за извършване на отделните етапи на строително-монтажните работи с 

изискваното качество; 

- ръководи и координира изпълнението на строително-монтажните работи на 

площадката чрез контрол и указания по организационните и технологичните схеми; 

- одобрява лимитните графици и карти за разхода на ресурсите по количество, 

качество и време и контролира изпълнението им; 

- проверява спазването на техническите спецификации за доставки, видове работи и 

за качеството на изпълняваните работи и при необходимост налага санкциите, предвидени 

по вътрешно - фирмените правила и/или договори; 

- представлява Икономическия оператор в комисии, проверки, срещи с Възложителя, 

свързани с дейността. 

- осъществява контактите с Възложителя и Строителния надзор, отговаря на 

зададени от тях въпроси и предлага решение при възникнали проблеми; 

- получава разпореждания от Едноличния собственик и взема адекватни управленски 

решения; 

- ако е необходимо, предлага на собственика предложения за промяна в 

организацията на обекта. 

 

 Технически ръководител: 

- организира работата на отделните звена, следи за изпълнението и разпределя 

оперативно задачите, свързани с качеството, мерките по опазване на околната среда и 

безопасните условия на труд. 

- отговаря оперативно за доставките на материали съвместно с отговорника по 

доставките, също и за обезпечаване на отделните етапи от изпълнението с необходимата 

механизация. 
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- проверява, съдейства и контролира процеса на отчитането на обекта. 

- участва пряко при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и 

ръководи и контролира тяхното прилагане, както и провеждането на инструктажите по 

ЗБУТ. 

- отчита напредъка на работите пред Ръководителя на обекта, както и сигнализира 

своевременно за обстоятелства и събития, които биха нарушили организацията на работите 

и не са в рамките на неговите отговорности, за да ги преодолее и разреши. 

- разпределя работещите по работни звена и места, съобразно тяхната 

правоспособност, квалификация, знания и опит. 

- оперативно отговаря за качественото изпълнение на строително-монтажните 

работи съгласно проекта и нормативните актове. 

- отговаря за изпълнението на отделните дейности, съгласно работния линеен 

календарен график. 

- контролира планирането и безопасното извършване на всички работи, 

натоварването и разтоварването на материали, правилното подреждане и съхранение на 

материалите и оборудването чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и 

процедури на строителната площадка. Техническият ръководител осигурява прекратяване 

на работата и извежда всички лица от строителната площадка или съответното работно 

място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или 

когато са налице условия, при които се изисква спиране на работата. При отсъствието му от 

строителната площадка тези задължения ще се изпълняват от посочени от него лица с 

необходимата квалификация. 

- ръководи строителния процес за навременното изпълнение на СМР съгласно 

сроковете, залегнали в графика на обекта, включително и обезпечаването му с 

необходимата механизация и работна ръка; 

- контролира извършването на строителните работи и отговаря за качественото им 

изпълнение; 

- контролира изпълнението на мерките за безопасни условия на труд на всички 

работни звена на строителната площадка; 

- възлага пряко дневни и седмични задачи на работниците от звената и контролира 

тяхното изпълнение; 

- изготвя дневни и седмични заявки за необходимата механизация, работна ръка и 

материали; 

- изготвя месечните отчети за изпълненото строителство и за нарядите на 

работниците; 

- извършва ежедневни и периодични инструктажи на работниците на обекта. 

 

 Експерт по част „Електро” 

Работи в тясно сътрудничество с Техническия ръководител на обекта и се грижи за 

организирането, планирането и контрола на организацията на труда и техническото 

изпълнение на строителния обект по отношение на поверенато му строително звено и 

работници по специалността.  

Експертът ще обезпечава изпълнението на производствените задачи и строителните 

работи, ще организира работните места, ще следи за качественото изпълнение на СМР в 

съответствие със строителната технология, утвърдените графици и проекта по част 

„Електро”. 

Ще следи за правилното изразходване на материалите и опазване на работното 

оборудване.  

Ще следи за спазване на изискванията по ЗБУТ и ще изпълнява най-сложните 

технически интервенции, изискващи по- висока степен на опит и умения. 

 



167 

 

 Експерт по част „ВиК” 

Работи в тясно сътрудничество с Техническия ръководител на обекта и се грижи за 

организирането, планирането и контрола на организацията на труда и техническото 

изпълнение на строителния обект по отношение на поверенато му строително звено и 

работници по специалността.  

Експертът ще обезпечава изпълнението на производствените задачи и строителните 

работи, ще организира работните места, ще следи за качественото изпълнение на СМР в 

съответствие със строителната технология, утвърдените графици и проекта по част „ВиК”. 

Ще следи за правилното изразходване на материалите и опазване на работното 

оборудване.  

Ще следи за спазване на изискванията по ЗБУТ и ще изпълнява най-сложните 

технически интервенции, изискващи по- висока степен на опит и умения. 

 

 Експерт по част „ОВК” 

Работи в тясно сътрудничество с Техническия ръководител на обекта и се грижи за 

организирането, планирането и контрола на организацията на труда и техническото 

изпълнение на строителния обект по отношение на поверенато му строително звено и 

работници по специалността.  

Експертът ще обезпечава изпълнението на производствените задачи и строителните 

работи, ще организира работните места, ще следи за качественото изпълнение на СМР в 

съответствие със строителната технология, утвърдените графици и проекта по част „ОВК”. 

Ще следи за правилното изразходване на материалите и опазване на работното 

оборудване.  

Ще следи за спазване на изискванията по ЗБУТ и ще изпълнява най-сложните 

технически интервенции, изискващи по-висока степен на опит и умения. 

 

 Специалист по контрола на качеството 

Длъжността „Специалист по контрола на качеството“ ще се изпълнява от лице, което 

притежава удостоверение за контрол по качеството в областта на строителството.  

Идентифицираните негови задачи са следните: 

- контролира работата на обекта, следи за правилното вземане на проби от 

строителните материали, за правилното изследване на качествата им, както и за влагането 

им в строителството, съгласно съответните стандарти, при спазване на изискванията, 

залегнали в техническите спецификации; 

- контролира периодично качеството на доставяните на обекта материали и изделия 

и дали те отговарят на представените сертификати за качество и декларациите за 

съответствие, придружаващи доставените партиди изделия; 

- контролира периодично изпълнението на строителството, като следи за качеството 

на строително-монтажните работи. 

- подготвя и представя на Ръководителя на обекта мерки и решения за качественото 

изпълнение на строителството; 

- приема и организира изпълнението на разпорежданията на Възложителя и 

Строителния надзор, отнасящи се до качеството на изпълняваното строителство. 

- отговаря за качеството на вложените материали, следи за технологията на 

изпълнение, както и проверява качеството на завършените работи съвместно с Техническия 

ръководител на обекта, следи и прилага внедрената интегрирана система за качество и 

вътрешен контрол, изисква и при необходимост участва в предаването за одобрение от 

Строителния надзор на всички необходими документи за материалите като декларации за 

експлоатационни показатели/декларации за характеристики на материалите, сертификати за 

качество, безопасност, технически паспорти и спецификации и др. и проверява 

съответствието им с нормативната уредба, в частност с Регламент № 305/2011 на 
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Европейския парламент и на Съюза от 09.03.2011 г., Наредбата за съществените изисквания 

към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; Наредба № РД-02-

20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на РБ; 

- предлага въвеждането на нови системи на работа и материали за подобряване на 

качеството на работите. Информира своевременно ръководството за резултатите от 

дейността си. Изпълнява и други задължения по контрол на качеството, свързани с 

длъжността. 

 

 Координатор по безопасност и здраве 

Длъжността ще се изпълнява от специалист, който притежава актуално 

удостоверение за преминато ежегодно обучение, съгласно Наредба № РД-07-2 от 

16.12.2009 г. и по Наредба №2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

Разписани са следните задължения на Координатора: 

- отговаря за изпълнението на плана за безопасни условия на труд на строителния 

обект; 

- отговаря за спазване на мерките за безопасен труд и пожарната безопасност по 

време на строителството; 

- отговаря за своевременното провеждане на необходимия брой инструктажи на 

ръководния персонал и работниците, като обхваща спецификата на всички видове СМР, 

които се извършват на обекта. 

- подготвя и представя за одобрение от Строителния надзор на план за безопасни 

условия на труд на строителния обект; 

- подготвя и представя за одобрение от ръководителя на обекта мерки за изпълнение 

на плана по безопасност; 

- приема и организира изпълнението на разпорежданията на Строителния надзор и 

компетентните органи, отнасящи се до безопасните условия на труд. 

- отговаря за изпълнението, контрола и спазването на изискванията по ЗБУТ, спазва 

изискванията на ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти, провежда 

инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи, забранява работа със строителни 

машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията на ЗБУТ, 

незабавно уведомява ръководителя на екипа за злополуки и/или аварии на обектите и 

работните места, за които отговаря. 

- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност 

съгласно ЗБУТ при вземане на технически и/или организационни решения за едновременно 

или последователно извършване на етапите и видовете СМР, оценява необходимата 

продължителност на извършване на етапите и видовете СМР, координира осъществяването 

на изискванията на ЗБУТ от звената на Изпълнителя, актуализира плана за безопасност и 

здраве при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР, осигурява взаимна 

информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване 

на трудови злополуки, координира контрола по правилното безопасно извършване на СМР, 

предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, 

свързани с осъществяване на строителството. 

- участва в изготвянето на РПОИС, като изготвя оценка на риска, относно 

безопасност и здраве. 

 

1.2. Разпределение на човешките ресурси 

Заявено е, че за изпълнението на поръчката ще се разчита на квалифицирани 

работници, утвърдени в дългогодишната практика, както и на квалифициран инженерно-

технически екип. 

Обособени са следните звена: 
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-  строително звено „Покривни работи”; 

- строително звено „Топлоизолация”; 

- строително звено „Електро”; 

- строително звено „Слаботокови инсталации“; 

- строително звено „Монтаж на дограма”; 

- строително звено „Тенекеджийски работи“; 

- строително звено „ВиК”; 

- строително звено „ОВК”; 

- строително звено „Общи работи и изкопни работи“; 

- строително звено „Мазилки”; 

- строително звено „Сухо строителство”; 

- строително звено „Бояджийски работи”; 

- строително звено „Бетонни работи”; 

- строително звено „Озеленяване”; 

- строително звено „Настилки”. 

 

1.3. Координация на работните звена (бригадите) 

 

Звената които Участникът възнамерява да използва за изпълнение на поръката ще 

бъдат с променлив състав, което ще позволява гъвкаво организиране на работата и ще дава 

възможност за прехвърляне на квалифицирани работници от едно звено към друго с цел 

предотвратяване на закъснения в сроковете. Това е възможно, тъй като всички основни 

квалифицирани работници имат минимум по две специалности, което позволява взаимна 

заменяемост и гъвкавост при определяне състава на групите. Всички звена са 

селекционирани на база опит в изграждане и ремонт на подобни обекти. 

При изпълнението на обекта, звената ще бъдат разпределени по численост и брой 

така, че изпълнението на работите от едно звено да не пречи или забавя изпълнението на 

екипа, изпълняващ следващия технологичен процес. Гъвкавостта на база наличието на 

достатъчен брой квалифицирани работници с по две и повече специалности позволява при 

необходимост работници от звено, приключило своята работа да се включат към звена, 

изпълняващи следващи етапи на строителство. 

Насищането с достатъчен брой трудов ресурс на обекта и наличието на 

квалифицирани работници по необходимите специалности ще позволи да се изполва всяка 

възможност за едновременна работа на звената, изпълняващи работи от различни етапи на 

различни части на строителната площадка. 

Експертите ще обезпечават изпълнението на производствените задачи, ще 

организират работните места на звеното, ще следят за качественото изпълнение на СМР в 

съответствие със строителната технология, правилното изразходване на материалите и 

опазване на работното оборудване. Ще следят за спазване на изискванията по ЗБУТ и ще 

изпълняват най-сложните строителни действия изискващи по-висока степен на опит и 

умения. 

При необходимост ще докладват на Техническия ръководител и на Ръководителя на 

обекта за възникнали временни проблеми и/или затруднения при изпълнението на 

конкретна дейност. 

 

Участникът е дефинирал и описал задълженията на следните лица от 

Изпълнителския си състав:  

- работник покривни работи; 

- работник изолации;  

- монтажник дограма; 
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- електротехник; 

- техник слаботокови инсталации; 

- работник ОВК;  

- работник ВиК; 

- работник бетонни работи; 

- работник облицовки и настилки;  

- бояджия;  

- общ работник в строителството на сгради.  

 

2. Начини и методи за комуникация между ръководния екип, изпълнителския 

състав и останалите участници в процеса 

 

Организация на работа и комуникация между членовете на отделните екипи по 

изпълнение на поръчката 

Посочено е, че добрата организация между членовете на екипа е от изключително 

значение. Тя ще се гарантира по следните, предложени от Участника начини: 

- периодични срещи - Ръководителят на обекта ще бъде отговорен за поддържане на 

тясно взаимодействие с членовете на екипа, с оглед постигане на консенсус в процеса на 

строително-монтажните работи, за да се гарантира срочното и качествено изпълнение. 

- специални срещи - преди започване на всяка дейност ще се организират работни 

срещи между Ръководителя на обекта, Техническия ръководител и другите експерти от 

екипа. Като минимум тези срещи ще включват съгласуване на действията, времето и 

отговорностите, отчитане на напредъка и планиране на следващите стъпки, проблеми, 

свързани с вътрешната организация, възникнали през периода и предложения за 

решаването им и др. 

Описани са начините на комуникация между Икономическия оператор и другите 

участници в строителния процес, както и вариантите за организиране на срещи между 

участниците в строителния процес, като: 

- срещи, предхождащи строителството (встъпителна) – между Възложител, 

Изпълнител, Строителен надзор и други заинтересовани институции и екслоатационните 

дружества. Целта на срещата е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да 

бъде ограничена до дискутиране на изискванията, представяне на документи, мобилизация 

на строителството и др. 

- срещи по хода на изпълнението – на които ще се разглеждат протоколи от минали 

срещи, преглед на работата от края на последната среща, забележки и установяване на 

проблеми, които затрудняват планирания ход на работа, преработване на планирания 

график на работа (ако е необходимо), проверки за качеството на извършените СМР, 

безопасност и сигурност и др. текущи въпроси. 

- други срещи – когато е необходимо, организирани по искане на Възложител, 

Изпълнител или Строителен надзор. 

Периодично ще се организират срещи и ще се изготвят доклади, за да може 

Възложителят във всеки един момент да е наясно с етапността на извършване на 

строителните работи, както и своевремнно да бъде осведомяван за евентуално възникване 

на пречки и проблеми. Добрата комуникация ще спомогне навременното завършване на 

дейностите по завършване на крайната цел по най-лесен и ефикасен начин. 

 

III. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството 

 

Посочено е, че към момента на подаване на офертата, Участникът има внедрени и 

действащи системи за управление на качеството, отговарящи на изискванията на Стандарт 

ISO 9001:2008. 
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Участникът твърди, че поддържа система за управление на качеството и 

непрекъснато подобрява своята ефективност в съответствие с изискванията на този 

международен стандарт. 

Стандартът определя изискванията към системата за управление на качеството, с 

която Икономическият оператор доказва своята способност постоянно да осигурява 

продукт, отговарящ на изискванията на клиента (Възложителя) и приложимите нормативни 

изисквания.  

Декларирал е, че ще извърши строителството с грижата на добър търговец като ще 

се спазват изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и 

нормативи за съответните дейности. Ще бъдат спазвани всички законови изисквания, 

свързани със строителството - ПИПСМР и всички действащи към момента Наредби за 

изпълнение на строителство.  

За изпълнение на строителните дейности качествено и в срок ще се разчита на 

квалифициран инженерно - технически персонал, както и на екипите от машинисти и 

работници, които са с богат опит в изпълнението на нови строежи, ремонт и реконструкция 

на сгради от всякакъв тип. 

Посочени са конкретните мерки, които Участникът възнамерява да предприеме за 

осигуряване на качеството, като евентуален Изпълнител. 

 

1. Осигуряване на качеството на предвидените работи 

 

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

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Изпълнителят носи пълна отговорност 

за изпълнените видове работи до изтичане на гаранционните срокове. 

Във връзка с горното, Участникът декларира, че всички дейности ще бъдат 

изпълнени с високо качество и в съответствие с техническото задание, количествената 

сметка, условията на договора и с изискванията на нормативните актове.  

В тази връзка, предвидените за изпълнение строително-монтажни работи ще се 

извършват в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите 

спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен 

срок на посочени от Участника съществени изисквания. 

Изпълнението на договора ще се контролира непрекъснато. При необходимост от 

промяна или допълване ще се извършват изменения само след съгласуване с Възложителя. 

Ще се следи и ще се анализира информацията от обратната връзка с Възложителя. 

Информацията, касаеща качеството на продуктите ще се съхранява и при поискване ще се 

предоставя на Възложителя. 

Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба 

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

протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.  

Участникът поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на 

възложените работи, гарантирайки висококвалифицирано ръководство през целия период 

на изпълнение на обекта. 

Ще осигури и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна 

отговорност за състоянието му и за качественото му изпълнение. 

 

2. Снабдяване с качествени строителни материали  

 

Твърди се, че материалите, които ще се използват ще отговарят на изискванията на 

ЗУТ и на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти. Всички използвани при извършването на 

СМР материали ще отговарят на изискванията на българските и/или европейските 
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стандарти или, ако са нестандартни, ще бъдат изпитани в лицензирани лаборатории, 

одобрени за ползване на територията на Република България. 

В качеството си на евентуален Изпълнител, Участникът е посочил, че предварително 

ще съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, 

изделия, конструкции и др. подобни.  

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежа ще са придружени със 

съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 

удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 

съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите 

изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. 

Няма да се допуска влагането на неодобрени материали и такива ще бъдат 

отстранявани от строежа и заменяни с материали, одобрени от Възложителя. 

 

3. Описание на процеса на управление за гарантиране на качеството  

 

Посочено е, че за обекта на поръчката, текущ контрол ще се осъществява на няколко 

нива: 

- изпълнително ниво - чрез самоконтрол, стриктно изпълнение на инструкциите от 

отговорниците на  екипи - звена,  Техническия ръководител, Ръководителя на обекта. 

- техническо ръководство – спазване на Нормативната уредба (Закони, Наредби, 

Правилници), клаузи по договора, Техническата спецификация, указанията на 

оторизираните представители на Възложителя в съответствие с договора за изпълнение; 

- Едноличен търговец - контрол върху изпълнението на договорните условия, 

спазване на Законите и прилагане на стандартизираните процедури по ISО 9001:2008; 

- представители на Възложителя и Строителния надзор – чрез проверки, независимо 

или съвместно с Изпълнителя, за точното изпълнение на задълженията по договора. 

В съответствие с изготвената програма Участникът се задължава преди предаване на 

обекта да състави и оформи всички необходими технически документи за: 

- установяване количествата и качеството на видовете работи, подлежащи на 

закриване, изготвяне на екзекутивна документация, осигуряване на лицензирани 

лаборатории за вземане на необходимите проби и направа на необходимите замервания на 

извършените работи; 

- представяне на протоколи от изпитвания, сертификати за качество на вложените 

материалите и/или декларации за експлоатационни показатели;   

- водене на заповедната книга, която предоставя при поискване от оторизираните 

органи. 

- осигуряване на достъп на представители на Възложителя и на Строителния надзор 

или на техни упълномощени лица за контрол по качеството на изпълнението на видовете 

строително-монтажни работи по всяко време. 

Казано е, че за качественото изпълнение на работите по поръчката ще отговаря 

Специалиста по контрола на  качеството. 

 

IV. Предложение за опазване на околната среда 

 

Записано е, че за изпълнение и управление на дейността си, едноличният търговец е 

сертифицирал система за управление на дейностите за опазване на околната среда, съгласно 

изискванията на EN ISO 14001:2004.  

Твърди, че ако бъде избран за Изпълнител на поръчката може да представи всички 

необходими процедури за качественото изпълнение на обекта, съобразвени с изискванията 

за опазване на околната среда, съгласно българското законодателство и сертификацията си 

по стандарт EN ISO 14001:2004. 
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След избирането му за Изпълнител, Икономическият оператор обещава да разработи 

„План за опазване на околната среда при изпълнение на СМР на обекта”. 

Целта на този план ще бъде ограничаване до приемливи граници на въздействието 

върху околната среда от дейностите, които ще извърши при изпълнение на поръчката. 

Планът ще представя съвкупността от мерки, които ще бъдат предприети за опазване 

на околната среда при изпълнение на строително – монтажните работи. 

Описани са основните положения в този план. 

Посочено е, че планът за опазване на околната среда ще бъде съобразен с 

действащата нормативна уредба в България. 

Организацията по изпълнение на мероприятията за опазване на околната среда ще 

започне още преди началото на строително-монтажните работи (СМР), когато ще бъдат 

подготвени необходимите съгласувателни и разрешителни документи и ще продължи по 

време на строителството, до предаване на обекта за експлоатация. 

Също преди започване на СМР ще бъде извършен инструктаж на работниците, 

относно техните задължения и отговорности по опазване на околната среда, съобразно 

конкретните видове и обеми строително-монтажни работи. 

Казано е също така, че като се има предвид, че строителния обект се намира в 

населено място, ще бъдат взети всички необходими мерки за опазване на околната среда - 

вътре и вън от територията на строителната площадка. Няма да бъдат допускани щети и 

отрицателно въздействие върху хората и имуществото им, вследствие на замърсяване, шум 

и други вредни последици от работата по предмета на Договора. 

Участникът се задължава по никакъв начин да не уврежда околната среда в т.ч. 

прилежащите към строителния обект имоти на държавата, Общината и частни имоти, 

дървесни и животински видове, спазвайки нормативната уредба за опазване на околната 

среда. 

Дадено е обещание при реализацията на строителните и монтажните работи, 

действията по изпълнението да се ограничат само в рамките на строителната площадка, а 

след приключване на строителните и монтажните работи – да се възстанови строителната 

площадка в първоначалния ѝ вид - да се изтегли цялата механизация и невложените 

материали, площадката да бъде оставена чиста от отпадъци. 

Опазването на околната среда и защитата на здравето на хората ще включва 

опазването и ползването на компонентите на околната среда: атмосферен въздух, води, 

почва, ландшафт, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите 

елементи, при контрол и управление на факторите, които я замърсяват или увреждат: 

естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове отпадъци и техните 

местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, вибрации. 

 

Опазване на атмосферния въздух 

Посочено е, че основните замърсители са: 

- фини прахови частици,  

- ауспухови газове от строителна и транспортна техника. 

Източници на вредни емисии са:  

- транспортната техника, използвана по време на строителството; 

- местата, обособени за временно съхраняване на строителни материали; 

- различни прахообразни отпадъци от работите на обекта. 

Набелязани са конкретни мерки и коригиращи действия, разгледани са мерките 

свързани с опазване на: 

- природните ресурси; 

- водните ресурси; 

- почвата; 
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- ландшафта; 

- минерално и биологично разнообразие; 

- мерки и коригиращи действия: 

-  инфраструктура. 

 

Разгледана е и програма за Управление на отпадъците в т.ч.: 

- битови отпадъци; 

- строителни отпадъци; 

- течни отпадъци; 

- санитарни отпадъци; 

- химични отпадъци; 

 

Уточнено е, че прехвърлянето и извозването на отпадъците ще се осъществява по 

начин, който предпазва от замърсяване околната среда. След завършване на 

строителството, околните повърхности ще се оставят чисти и възстановени в 

първоначалния им вид. 

 

Шум и вибрации 

Посочено е, че изпълнението на част от строително-монтажните работи на обекта е 

свързано с шумово натоварване на площадката от работата на строителната техника и 

транспортните средства. Това въздействие ще бъде временно и за сравнително кратък 

период, локализирано само в рамките на ограничен район и няма да предизвика трайно 

въздействие върху ползвателите на детското заведение, населението на района, растителния 

и животинския свят. 

Източници на шум при извършване на строителните работи са къртачите, 

транспортната техника и строителната механизация (в случая пробивна техника). 

При използване на технически изправна техника, въздействието, вследствие 

шумовите натоварвания ще бъде незначително и няма да създава риск за работещите на 

обекта. 

Влиянието на вибрациите от дейностите, които ще бъдат изпълнявани при 

строителството на обекта ще бъде несъществено за децата в новата сграда и живущите в 

съседните кооперации и то за ограничен период от време (при разбиване на стените, борда 

и настилките). 

Участникът предлага, негативния ефект от вибрации при извършване на СМР да 

бъде намален чрез часови ограничения за работа. 

 

V. Мероприятия за осигуряване на ЗБУТ 

 

Схеми за безопасност и здраве 

Декларирано е, че всички схеми в плана за безопасност и здраве ще се изготвят въз 

основа на строителния ситуационен план, съгласно чл. 10 от Наредба №2/2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи.  

Схемите които ще бъдат приложени са изброени в следния порядък: 

- схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и 

евакуационни пътища на строителната площадка и подходите към нея; 

- схема на местата на строителната площадка, на които се предвижда да работят 

няколко строителни звена; 

- схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове - ще 

се означават със съответните знаци; 



175 

 

- схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни 

работилници и контейнери за отпадъци; 

- схема на разположението на санитарно-битовите помещения; 

- схема за захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и др.; 

- схема и график за работа на временно изкуствено осветление на строителната 

площадка и работните места; 

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

определено място за оказване на първа помощ; 

На обекта ще се организира противопожарен пункт във фургона - канцелария, 

оборудван с необходимите подръчни противопожарни уреди и съоръжения за 

пожарогасене, до които да има осигурен непрекъснат достъп 

 

Обезопасяване на строителната площадка 

Посочено е, че целта на обезопасяването на строителната площадка е да се 

предотвратят евентуални трудови злополуки и да се минимизира риска от нараняване и 

инциденти с обитаващите детското заведение и района, в който ще се извършват 

строителни работи. 

За целта ще се предприемат действия, съобразени с работата в градски условия в 

няколко насоки: 

- на строителната площадка няма да бъдат допускани работещи и други лица, които 

не са с работни облекла и лични предпазни средства (каски, ръкавици и др.). Контролът по 

използването на работни и специални облекла, когато това е нужно и на лични предпазни 

средства е отговорност на Техническия ръководител, на когото ще е възложено със заповед 

и на Специалиста за здравословни и безопасни условия на труд; 

- обезопасяването на площадката откъм частта на новата сграда ще се извършва чрез 

ограждане с временна ограда. На определени места на строителните участъци ще се 

поставят схеми за разрешеното движение на хора, машини и влизащи в площадката 

превозни средства, като освен схематични указания, опасните участъци ще се ограждат; 

- на строителната площадка няма да бъдат допускани за експлоатация работно 

оборудване и машини с липсващи или неизправни системи за контрол, защита, 

сигнализация и автоматизация, свързани с безопасността на труда; 

- провеждане на всички видове инструктажи на работещите на строителните 

участъци. 

 

Обозначаване на строителната площадка 

Записано е, че целта при обозначаването на строителната площадка е свързана със 

знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана, за да се създаде 

информираност за рискови участъци, опасни зони, както и указване на действия или 

поведение. 

Ще бъдат означени работните места, където съществува опасност със знаци и 

сигнали съобразно Наредба 4 „За знаците и сигналите за безопасност на труда и 

противопожарна охрана". Сочи се, че при необходимост освен знаците по тази наредба ще 

се поставят и специфичните знаци. 

 

Евакуационни пътища 

Описани са начините за напускане на строителната площадка при авария и/или 

опасност. 

 

Спецификация на основните материали 

Записано е, че всички материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването 

им и ще отговарят на изискванията на ТС на Възложителя и всички останали приложени 
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технически спесификации, приложения и изисквания, неразделна част от Документацията 

на Възложителя. 

Основните строителни материали и продукти, които Участникът предвижда да бъдат 

използвани и вложени при изпълнението на настоящата поръчка са посочени в приложена 

подробна, детайлна и нагледна таблица, съдържаща тяхното търговско наименование, 

описание на спецификациите; производител/доставчик на продукта/материала; технически 

и качествени характеристики на съответния материал. 

 

 Като Приложение №2 към разглежданото Предложение за изпълнение на 

поръчката е представен Линеен календарен график за изпълнение на поръчката, 

текстовото изписване и графичното отразяване на данни в който кореспондират напълно 

със записите в обсъдената по-горе Строителна програма на Икономическия оператор. 

 

************************************************************************ 

 

След всестранно и пълно обсъждане на Предложението за изпълнение на 

поръчката, съдържащо се в офертата на ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“ и 

направения преглед и анализ на съдържанието му, Комисията единодушно дава своята 

оценка по показател „Технологична последователност и организация за изпълнение на 

поръчката“ (показател П1), както следва: 

 

 

Показател за оценка  

на техническото 

предложение  

 

Макс. 

брой 

точки 

 

Брой 

точки, 

дадени от 

Комисия

та 

Мотиви на Комисията 

 

П1  Технологична 

последователност и 

организация за 

изпълнение на 

поръчката 

3 3 

Участникът е възприел подход за 

разписване на Предложението си за 

изпълнение на поръчката и преди 

всичко – инкорпорираната в него, 

изискуема за целите на възлагането 

Строителна програма за организация 

и изпълнение на договора по начин, 

представящ ясно визуално 

разпределяне на отделните части на 

текстовото описание, относимо към 

всяка отделна дейност от предмета 

на възлагане и към предлаганата от 

него технологична последователност 

на изпълнение, с конкретна 

референция към спецификите на 

всяка от строителните 

интервенции, включени в предметния 

обхват на възлагане в настоящата 

обществена поръчка. 

Видно е, че при структуриране на 

изложението са следвани както 

изискванията за последователност 

на съдържанието, разписани от 

Възложителя в Раздел IV, т. 2.3.2.1. 

от Указанията за участие в 

процедурата, така и отделните 

стъпки от скалата в утвърдената за 

целите на възлагането Методика за 
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оценка на офертите.  

Извършеният от страна на 

настоящия помощен на 

Възложителя орган задълбочен 

анализ, с вникване в детайли в 

отделните части на представената 

от ЕТ „Васил Иванов Костов“ 

Строителна програма, като оценяем 

елемент от Техническото 

предложение, води до обосноваване 

на крайното за Комисията 

заключение, че Участникът е 

направил последователно, подробно 

(на места до степен на излишност) и 

конкретно описание на 

подлежащите на изпълнение СМР, 

съобразявайки предложението си с 

изискванията на утвърдените от 

Възложителя Техническа 

спецификация и Количествена 

сметка от Документацията по 

процедурата, както и на условията в 

работния инвестиционен проект за 

обекта на изпълнение, при анализа на 

което предложение се констатира 

наличие на следните 

обстоятелства: 

- представеният като елемент 

на Строителната програма 

организационен план осигурява ясна и 

пълна представа за протичането на 

конкретно предвиждания от 

Участника строителен процес, 

считано от деня на откриване на 

строителната площадка и 

съставяне на Протокол обр. 2/2а до 

деня на съставянето на 

Констативен акт обр. 15,  

- Участникът е идентифицирал 

основните етапи от 

строителството, описвайки 

подробно и в детайли отделните 

ключови моменти при неговото 

изпълнение, като точно са спазени 

изискванията на одобрената от 

Възложителя Техническа 

спецификация по отношение на 

видовете дейности в отделните 

части на строителна интервенция – 

конструктивно-укрепващи и 

възстановителни дейности на 

съществуващата сграда на ДГ № 124, 

както и надстрояването ѝ с нов 

физкултурен салон и 

пристрояването на нови спални-
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занимални и кухненски помещения 

към нея; 

- описана е предлаганата от 

Участника организация на 

работната площадка, която 

нагледно  и разбираемо отразява 

реално предлаганото от него 

изпълнение именно на обекта на 

настоящата обществена поръчка; 

- последователно и в логична 

свързаност са описани всички 

строителни интервенции, 

предвиждани от Икономическия 

оператор и необходими за 

изпълнението на предмета на 

поръчката; 

- конкретизирани и структурно 

обособени са и отделните 

организационни етапи на 

изпълнение, както на възлаганото 

строителство в неговата цялост 

(от откриване на строителната 

площадка до предаването на обекта 

на Възложителя), така и 

етапността на отделните, 

самостоятелно обособени по части 

на инвестиционния проект 

дейности, поддейности и задачи, 

включени в обхвата на възлагане, 

като логично и разбирамо е обяснена 

тяхната обвързаност с постигането 

и гарантирането на 

законосъобразното и качествено 

изпълнение на предмета на 

настоящата поръчка, тяхната 

последователност и 

взаимообвързаност.  

Предвидената 

продължителност на така 

структурираните етапи на 

изпълнение отчита времето, както 

за изпълнение на основното 

строителство, така и за 

подготвителните дейности, за 

временното строителство и 

последващата приключването на 

обекта демобилизация и разчистване 

на строителната площадка; 

- в Строителната си програма 

Участникът е разписал ясно, 

подробно и задълбочено конкретния 

технологичен подход, който планира 

да приложи, за да постигне целите, 

поставени с настоящата поръчка, 
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респ. да постигне и реално да 

надгради изискванията на 

Възложителя, изграждайки и 

предавайки му обект, покриващ 

потребностите, предпоставили 

обявяването и провеждането на 

настоящата процедура; 

- ясно и разбираемо, описвайки 

както необходимия технически и 

човешки ресурс, така и конкретната 

технология на изпълнение със 

съответната последователност на 

действията си, Участникът е 

представил предвижданите от него 

подход, начин и условия за 

изпълнение на отделните, 

идентифицирани етапи на 

строителството, всеки от които 

индивидуализиран за отделните, 

строителни интервенции, обект на 

изпълнение (ремонтно-

възстановителни, пристрояване и 

надстрояване); 

- описани са обективни и 

приложими мерки и условия, които 

ще бъдат създадени за работа при 

неблагоприятни метеорологични 

условия, както и конкретните 

дейности, които ще могат да бъдат 

изпълнявани, с цел да не се прекъсва 

работния процес и да се спазят 

предвидените срокове за реализация 

на строителството;  

- представени са съответно 

предвижданите от Икономическия 

оператор дейности по доставка на 

необходимите за обекта материали, 

определяне на местата за тяхното и 

на необходимото оборудване 

складиране, условията за престой на 

хора и техника през различните 

етапи на изпълнение, организация за 

охрана на обекта и техниката, 

санитарно и битово обслужване на 

изпълнителския състав, както и 

предвидените мерки за безопасни 

условия на труд; 

- представена е и обвързаността 

на предвиденото за използване 

оборудване в отделните етапи на 

изпълнението, като е обоснована 

неговата относимост към 

конкретна строителна операция; 

- описателно са представени и 
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предвижданите мерки и действия за 

извършване на необходимите 

тествания и изпитвания, предаване 

на обекта на Възложителя, както и 

всички други дейности и 

поддейности, необходими за 

постигане целите на договора. 

Мотивите за гореизтъкнатите 

обстоятелства, обосновали и 

присъждането от страна на 

Комисията на най-висока оценка, в 

съпоставка с другите допуснати до 

този етап на процедуата 

Участници, се изразяват в следното: 

Икономическият оператор е 

описал точно и подробно всички 

видове дейности, необходими за 

изпълнението на поръчката, 

едновременно с което е разписал и 

допълнителни, съпътстващи 

дейности, които са в логичен и 

свързан порядък с основните СМР от 

обхвата на договора. 

Направеното от Икономическия 

оператор описание на видовете СМР, 

подлежащи на изпълнение в обхвата 

на настоящата обществена поръчка 

показва изключително доброто му 

запознаване както с отделните 

части на инвестиционния проект, 

така и с действителното състояние 

на обекта на интервенция. 

Съдържащото се в представения 

от него Организационен план 

подробно описание на всяка отделна 

дейност, на всеки отделен, 

идентифициран от него етап на 

изпълнение сочи на яснота и 

задълбочен анализ на подлежащите 

на изпълнение строително-

монтажни работи, специфицирани 

от Възложителя в Техническата 

спецификация и КСС от 

документацията по процедурата, 

съответно – сочи на яснота в 

разбирането им от страна на 

Участника, както и визията му за 

постигане на целите конкретно на 

настоящата обществена поръчка. 

Подробното, конкретно и 

детайлно разписано от Участника 

предложение, досежно предлагания 

от него подход и начин на изпълнение 

на дейностите от обекта на 
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поръчката е в логична 

последователност и съответствие с 

разписаните от Възложителя 

изисквания за съдържание на 

Строителната програма (в нейната 

организационно-техническа част), 

като елемен от Техническото му 

предложение.   

Ясно са  разграничени 

съдържанието и обхвата на 

предвижданите за изпълнение 

дейности, в зависимост от това, 

дали се касае до реконструкцията на 

старата сграда на детската градина, 

или до изграждането на новата 

надстройка за физкултурен салон, 

или за пристрояването на новите 

помещения и изграждането на новия 

пътнически асансьор, за 

прилежащата техническа 

инфраструктура, вертикалната 

планировка и детските площадки.  

Характерно за направеното 

описание е следването на единен 

подход и ясна, конкретна 

индивидуализация на всяка отделна 

група дейности, съобразно частите 

на инвестиционния проект, което в 

голямата си част е довело до 

разписване на по-обемни текстове и 

приложими описания, но 

едновременно с това е видна и 

следваната конкретика, необходима 

за съответната част от 

изпълнението. 

Предлагайки паралелно и 

едновременно изпълнение на повече 

от една дейности, Участникът е 

съобразил изискванията на 

Възложителя и е представил ясна и 

конкретна организация на 

изпълнението и необходимите за 

това оборудване и работна ръка, 

като е гарантирал съобразяване с 

нормативните и технологичните 

условия за съответните видове СМР. 

В обсъжданото предложение 

систематично, подробно и 

задълбочено са описани и 

конкретните интервенции, които 

Участникът предвижда да извърши, 

като е разпределил и обособил в ясно 

структурирани и систематизирани 

раздели, отделните, определени от 
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него етапи на изпълнение - по 

дейности от КС, синхронизиращи и 

кореспондиращи в пълна степен с 

графичното и таблично отразяване в 

Линейния му график.  

Едновременно, прави 

впечатление, че предложената от 

ЕТ „Васил Иванов Костов“ 

технологична последователност 

гарантира изпълнението на всички 

предвидени в проекта видове СМР, 

съобразена е с действащите 

технически норми и стандарти и с 

Техническата документация по 

процедурата (инвестиционен проект 

и технически спецификации).  

Предвид обоснованите по-горе 

изводи на Комисията, че 

направените от Участника 

конкретни предложения по несъмнен 

начин биха могли да се 

квалифицират като аргументи, на 

основата на които да се изведат и 

конкретно изложени от 

Икономическия оператор доводи за 

описаната като приета от него  

технологична последователност на 

изпълнение, комплексното 

разглеждане на отделните елементи 

на оценяваната Строителна 

програма, формира мнение, за 

приложимостта на предложената 

технология на изпълнение именно 

спрямо настоящия обект на 

строителна интервенция. 

Предпоставка за така 

направеното заключение е 

обстоятелството, че Участникът е 

взел предвид конкретните 

характеристики именно на 

настоящия обект на изпълнение, 

местоположението му в 

урбанизирана територия, както и 

факта, че се касае за обект на 

образователната инфраструктура, в 

който няма да бъде прекъсван учебно-

възпитателния процес, респ., 

спецификите на поставеното от 

Възложителя изискване 

строително-монтажните работи да 

се извършат без да се затруднява, 

препятства или прекъсва обичайния 

жизнен и работен ритъм на 

работещите в обекта и 

посещаващите детската градина 
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деца и техните родители. 

Конкретни примери, подкрепящи 

направените изводи на Комисията 

могат да бъдат приведени от 

отделни части на обсъжданата 

Строителна програма, като 

например: 

- още в етапа на мобилизация и 

временно строителство, 

Участникът е подчертал, че „За 

осигуряване на безопасност и 

нормалните условия за експлоатация 

на детското заведение при изпълнение 

на този етап ще се осигури ограждане 

и отделен вход - изход за снабдяване 

на строежа с материали, 

полуфабрикати и изделия, без да се 

пресичат потоците на децата, 

учителите и служителите в 

детското заведение с тези на 

строителната площадка“; 

- в частта, представяща 

технологичната последователост на 

основното строителство е 

представена декларация, съобразно 

която Участникът предвижда 

следното: „Последователността на 

изпълнението ще се съобрази и с това 

да се ограничи максимално 

неудобството от извършваните 

работи за децата и персонала в 

новата сграда, живеещите и 

работещите в съседство, при 

осигуряване на условия за безопасното 

използване на част от дворното 

пространство по време на извършване 

на ремонтните работи“. 

Прочита на представената 

Строителна програма от друга 

страна показва, че предвидените от 

Икономическия оператор срокове за 

изпълнение на включените в 

предмета на поръчката СМР са 

обвързани с предложения от него 

технологичен подход. 

Предвидени са необходимите за 

качествено изпълнение на 

строителството съгласувателни 

процедури и срещи с Възложителя, 

Консултанта, упражняващ 

строителен надзор, проектантите и 

експлоатационните Дружества. 

Участникът подробно е описал 

конкретната технология за 
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изпълнение на дейностите на всеки 

отделен етап, като е съобразил 

спецификата на подлежащите на 

извършване СМР за всяка от 

проектните части на 

строителството. 

По разбираем начин и с виден 

професионализъм, в представеното 

от Едноличния търговец 

предложение е направено описание 

на организацията, 

последователността и 

продължителността на 

предлаганите дейности, логично 

обвързани с идентифицираните 

критични точки при изпълнението 

им. 

Констатира се наличието и 

другия показател, влияещ на 

оценката, а именно: при 

определянето на сроковете за 

изпълнение на строително – 

монтажните работи и тяхната 

последователност на изпълнение, 

Участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от 

предписаната технология), така и 

организационните (свързани с 

организацията и необходимите 

ресурси) зависимости между 

работите на обекта на интервенция 

в настоящата обществена поръчка 

по начин, който гарантира 

ефективно управление на сроковете и 

предотвратяване на възможни 

закъснения. 

Подробно и за всеки вид дейност 

са разписани: 

- продължителността за 

изпълнение, с визирано начало и край 

на изпълнение,  

- необходимия брой работници и 

съответната им квалификация,  

- необходимата техника и 

механизация, както и  

- подлежащите на влагане 

конкретни за дейността материали.  

Участникът е акцентирал, че в 

сроковете за изпълнение са 

предвидени и такива за 

технологични прекъсвания, за 

изпълнение на необходимите 

изпитвания, за съставяне на 

актовете и протоколите, 



185 

 

необходими за въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

От друга страна, следва да се 

посочи и обстоятелството, че 

разписаната от Участника и 

обсъдена по-горе технологична 

последователност на изпълнението 

съответства в максимална степен 

на разпределението на дейностите в 

Линейния график, представен като 

приложение към Предложението за 

изпълнение на поръчката.  

Предложението показва ясно 

разбиране на логиката на Линейния 

график за изпълнение и 

последователността на отделните 

етапи, което демонстрира по 

безспорен начин свързаността и 

допълняемостта на тези две части 

на Техническото предложение 

(Строителна програма и Линеен 

график). 

Едновременно с посоченото, 

направеното от Участника 

графично разпределение на 

изпълнението на дейностите в 

Линейния график напълно 

съответства на разписаното от него 

в обяснителната записка 

(Организационния му план). Видна е 

яснота по отношение 

разпределението на човешкия и 

технически ресурс при изпълнение на 

дейностите в периодите на 

едновременно/паралелно изпълнение 

на няколко дейности, респективно 

възможността за качественото и 

навременно изпълнение и действията 

по предаването на готовия обект с 

акт обр. 15.   

На следващо място, за 

определената от страна на 

Комисията конкретна оценка, 

дадена на предложението на ЕТ 

„Васил Иванов Костов“ способстват 

и следния елемент от съдържанието 

на Строителната му програма: при 

описание на технологията за 

изпълнение на всяка една от 

основните видове строителни 

дейности Участникът е посочил 

методи за контрол при изпълнение и 

приемане, атмосферни условия, при 

която определен вид дейности не 
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биха могли да се изпълняват, начин 

на защита на изпълнени определени 

видове СМР. 

При направена от Комисията 

съпоставка на обсъжданото 

предложение за изпълнение на 

поръчката с останалите, 

конкурентни предложения, 

анализираните по-горе ключови 

моменти, относими към 

технологичното и организационно 

изпълнение на поръчката, 

демонстрират видни преимущества 

на това конкретно предложение, 

направено от ЕТ „Васил Иванов 

Костов“. 

В представената от Участника 

Строителна програма се наблюдава 

подробно, ясно и конкретно насочено 

към настоящата обществена 

поръчка описание на предлаганите 

от него организация, управление и 

координиране на изпълнението, 

включително описание на човешките 

и технически ресурси, необходими за 

подлежащите на изпълнение 

дейности. В предложението са 

обхванати конкретните действия, 

задачи и отговорности на всеки един 

от експертите от инженерно-

техническия състав, в съответната 

негова област на компетенции. 

Описани са координационните 

връзки и взаимоотношенията на 

лицата от ръководния екип с тези 

от изпълнителския състав. 

Предложени са и конкретни мерки за 

взаимодействие и  координация и с 

останалите участници в 

строителния процес – по време на 

изпълнение на строителството на 

обекта. 

Участникът е предложил 

организация на строителната 

площадка, както в периода на 

подготовката ѝ и изграждане на 

временното строителство, така и в 

периода на същинското изпълнение, 

включително на доставките и 

складирането на материалите и 

строителните продукти, като 

същата е съобразена с предписаната 

технология на изпълнение на всички 

видове СМР, отнася се за конкретния 

строеж – предмет на настоящата 
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обществена поръчка, създава всички 

необходими условия за спазване на 

срока за изграждането му и 

гарантира осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на 

труд и опазване на околната среда. 

При описанието на всяка 

отделна, подлежаща на изпълнение 

дейност, Участникът е направил 

ясно и конкретно посочване на броя 

ангажирани със строителството 

лица от инженерно-техническия и 

изпълнителския състав, с 

референция към експертизата им 

(необходимата за съответните 

видове работи специализация), 

съобразно конкретния етап на 

строителството. Посочена е 

взаимовръзката между отделните 

видове СМР и звената, които ще ги 

изпълняват. 

Посочени са също така и 

конкретните действия на персонала 

- както инженерно-техническия 

състав, така и на изпълнителските 

екип/и, определени от Участника, 

водещи до осигуряване на 

навременното стартиране и 

оптимизиране на работния процес, 

при евентуално съкратени срокове за 

изпълнение на строителството, без 

това да повлияе и доведе до 

занижаване на качеството. 

Конкретно, ясно и разбираемо са 

описани отделните екипи, които 

Участника предвижда да сформира 

за работа на обекта на възлаганите 

строителни интервенции, техните 

функции и отговорности, 

съответстващи и на 

професионалната им квалификация и 

опит. 

Установява се яснота и 

прецизност в начина на представяне 

на предложените методи за 

организация, описаните 

мобилизационни действия и процеса 

за контрол. По прецизен начин е 

отчетено влиянието на човешкия 

фактор, като са разписани 

конкретни задължения на 

експертите от инженерно-

техническия състав и правилата, 

които ще се спазват. 
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Ясно и съобразено с отделните 

етапи на изпълнение и конкретно 

предлаганата технологична 

последователност и технология на 

подлежащите на реализиране 

строителни интервенции, 

Участникът е посочил отделните 

лица от екипите по изпълнение на 

строителството (работници по 

специалности), едновременно с което 

е посочил и техните функции и 

отговорности, рефериращи към 

конкретните дейности, с 

изпълнението на които ще бъде 

ангажиран съответния работник. 

Поставен е също така и акцент 

на конкретната квалификация на 

отделните членове на екипа/ите и 

начина, по който същите оказват 

влияние за срочното и качествено 

изпълнение на задачите от обхвата 

на възлагане. 

Видна е също така и детайлност 

и яснота по отношение 

разпределението на функциите и 

отговорностите на работниците и 

от изпълнителските състави.  

В описанието на предлагания от 

него подход за организация, 

мобилизация и контрол на 

използвания човешки и технически 

ресурс, Участникът не се е ограничил 

само до посочване на броя 

ангажирани със съответна 

строителна дейност работници и 

съответно необходимия вид техника 

и оборудване, а е направил 

систематично, подробно и 

съответстващо на описаната 

последователност на изпълнението 

индивидуализация на мерките и 

действията за организация, 

мобилизация и контрол на 

използваните ресурси. 

Икономическият оператор е 

предложил конкретни и приложими 

начини и методи за комуникация 

вътре в ръководния екип, с 

изпълнителския персонал и с 

останалите участници по време на 

изпълнение на строителството, 

както и релевантни мерки и 

процедури за контрол върху 

сроковете за изпълнение на 
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дейностите и отделните 

поддейности/задачи, за проследяване 

на ефективността и отчитането на 

резултатите. 

Показана е в нагледен табличен 

вид и обезпечеността на екипите със 

съответната механизация и 

оборудване, която гарантира 

оптимална времева ангажираност 

при изпълнението. С конкретика и 

задълбоченост в описанието, също в 

нагледен вид е направено и описание 

на съответната механизация и 

оборудване, с която Участникът 

възнамерява да осигури обезпеченост 

на екипите, което обстоятелство на 

самостоятелно основание сочи на 

ясната му визия по отношение на 

спецификата на изпълнението и 

готовността му за поемане на 

ангажиментите по договора. 

Изчерпателно са описани и 

видовете материали, които ще 

бъдат използвани при изпълнението 

на строително-монтажните работи 

и стандартите, на които 

съответстват същите. Подробно са 

описани технологичните и 

функционалните им  

характеристики. Посочени са 

нормативните изисквания, на които 

ще отговарят доставките на 

материалите.  

В описанието се установява 

направен от Участника конкретен, 

ясен и относим именно към 

настоящия обект на строителна 

интервенция анализ на 

обстоятелствата, които могат да 

предизвикат затруднения в 

планираната организация на 

строителната площадка. Безусловно 

видно и устновимо от направеното 

описание на предложената от него 

Строителна програма, в 

съответната за Участника 

констативна част на настоящия 

протокол, е и наличието на 

конкретно предложени от него 

приложими и ефективни мерки за 

предотвратяване на тези 

затруднения и/или за преодоляването 

им, в случай, че се проявят.  

Основавайки се на 
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гореизложеното, Комисията счита, 

че спрямо нея са налице достатъчно 

обективни предпосатвки, на които 

да основе заключение за поставяне на 

максимално възможния брой точки 

по прилагания показател за оценка на 

обсъжданото, направено от ЕТ 

„Васил Иванов Костов“  предложение 

за изпълнение на поръчката. 

В обобщение следва да се посочи 

и че представеното от Участника 

предложение за изпълнение на 

поръчката показва изключително 

доброто му  разбиране на логиката, 

следвана от Възложителя при 

поставяне на изискването за 

подробно и в детайли представяне на 

предлагана методология на работа, 

организация, технология и подход на 

изпълнение, включително 

разпределение на трудовите и 

техническите ресурси, което 

обстоятелство обосновава мнение за 

постигане в максимална степен на 

гарантирана от Икономическия 

оператор сигурност за качественото 

и в срок изпълнение от негова страна 

на подлежащите на изпълнение 

дейности от обхвата на 

настоящето възлагане. 

 

 

*********************************************************************** 

III. Приключвайки извършването на горепосочените действия, Комисията продължи 

работа с прилагане на формулата за изчисляване на точките на допуснатите Участници по 

показател П1 - „Технологична последователност и организация за изпълнение на 

поръчката“. 

Съобразно одобрената от Възложителя, неоспорена и влязла в сила Методика за 

определяне на комплексната оценка на офертите, оценката по показател П1 - 

„Технологична последователност и организация за изпълнение на поръчката“, се 

изчислява по следната формула: 

 

           П1n 

П1 = -------------- x 100 = .......бр. точки 

        П1max 

където: 

П1n = оценката, дадена от Комисията за съответната, оценяема оферта,  

П1max – максималната обща оценка, дадена от Комисията за конкретна от офертите по 

този показател. 

При спазване и прилагане на така посочената формула, конкретно по отношение на 

всяко едно от оценяемите Предложения за изпълнение на поръчката, Комисията получи 

следните резултати: 
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1. Оценка на „Никмар Кънстракшън“ ЕООД по показател „Технологична 

последователност и организация за изпълнение на поръчката“: 

          

          1 т. 

П1 = ---------- x 100 = 33,33 т. 

         3 т. 

  

2. Оценка на „Булстрой груп“ ЕООД по показател „Технологична 

последователност и организация за изпълнение на поръчката“:  

 

            2 т. 

П1 = ---------- x 100 = 66,67 т. 

          3 т. 

 

3. Оценка на ЕТ „Васил Иванов Костов“ по показател „Технологична 

последователност и организация за изпълнение на поръчката “:  

 

            3 т. 

П1 = ---------- x 100 = 100 т. 

          3 т. 

 

IV. След като Комисията разгледа и оцени Техническите предложения на 

допуснатите до техническа оценка Участници, които ѝ действия са отразени подробно в 

настоящия Протокол, взе решение да оповести и уведоми Участниците в процедурата, а 

също и всички останали заинтересовани лица, че на 08.10.2018 г., от 15:00 часа, в 

заседателна зала №209, находяща се на втория етаж в административната сграда на Район 

Красно село, в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 124, ще пристъпи към отваряне на 

пликовете, съдържащи ценовите параметри за изпълнение на поръчката, предлагани от 

допуснатите Участници, чиито Технически предложения са разгледани и оценени.  

 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 02.10.2018 г. 

 

КОМИСИЯ: 

Председател: инж. Веска Савова - ....................................................... 

        (п)   

Членове:       

1. Марияна Хънтева - ......................................................; 

      (п)  

 2. Любомир Миладинов – ...............................................; 

      (п)  

 3. инж. Илияна Цановска – ..............................................; 

      (п)  

 4. Мария Недялкова – ........................................................; 

      (п)  

 5. инж. Мина Йоргова - .....................................................; 

      (п)  

 6. инж. Калина Петрова – ................................................ 

      (п)  

     

 

* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание Общия Регламент 

за защита на личните данни 


