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                 ОБЩИНА  ВЪРШЕЦ 
  гр.Вършец 3540, бул. „България” №10, обл. Монтана 

Тел: 09527/ 22-22;  факс: 09527/ 23-23 

e-mail: admin_varshetz@mail.bg 

www.varshets.bg 

 

         

 

УТВЪРЖДАВАМ:… (подпис)*……… 

ИНЖ. ИВАН МИХАЙЛОВ ЛАЗАРОВ 

                                                                                     /КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ/ 

                                                            ДАТА: 07.03.2018 г. 

 *Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 

от ЗЗЛД  

 

   Д О К Л А Д 
по чл. 60 от ППЗОП 

 
за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед № 62/23.02.2018 г. на инж. 

Даниела Тодорова – За кмет на Община Вършец, съгласно Заповед № 58/19.02.2018 г. на 

Кмета на Община Вършец, за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените 

за участие оферти в обществена поръчка „открита процедура“ с предмет: „Изпълнение на 

СМР за реализиране на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим 

Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“ 
                                                                                                                       

 

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ЛАЗАРОВ,  

 

На основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП, Ви представяме настоящия доклад 

за резултатите от работата на комисията, определена със Заповед № 62/23.02.2018 г. на инж. 

Даниела Тодорова – За кмет на Община Вършец, съгласно Заповед № 58/19.02.2018 г. на Кмета 

на Община Вършец, във връзка с провеждане на обществена поръчка по реда на чл. 73, ал. 1 от 

ЗОП – открита процедура, с предмет: „Изпълнение на СМР за реализиране на обект 

„Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, 

гр. Вършец“, открита с Решение № 20/17.01.2018 г. на Кмета на Община Вършец, с уникален 

номер в РОП 00850-2018-0001. 

 

В изпълнение на Заповед № 62/23.02.2018 г. на инж. Даниела Тодорова – За кмет на 

Община Вършец, съгласно Заповед № 58/19.02.2018 г. на Кмета на Община Вършец, комисията 

заседаваше в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон Димитров Тошев – Директор Дирекция „СА“, ст. юрисконсулт и УОС  

при Об. А. – Вършец 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.Красимира Стефанова Тачева – Директор Дирекция „ОА и Главен 

счетоводител“ при Об.А.Вършец 

                                  2. инж. Костадинка  Петрова Денкова – Главен инженер на община Вършец 

                                  3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев – спец. „НСРК“ при Об.А. - Вършец. 

                         4. Иван Йорданов Първанов – гл. специалист „НСРК“ при Об.А. -Вършец 
                

 

 В хода на работата на комисията не са настъпвали промени. 

За участие в обществената поръчка е подадена 1 (една) оферта. 

 

http://www.varshets.bg/
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На основание чл. 48, ал. 1 от ППЗОП за получените оферти е съставен регистър. Няма 

оферти, постъпили след крайния срок. 

Съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, с приемо – предавателен протокол Председателят на 

комисията прие постъпилата оферта, заведена с вх. № 70 00-52 от 22.02.2018 г., подадена в 

16:58 часа от „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, гр. София. 

 

На 23.02.2018 г. от 10:00 часа, комисията започна работа на публично заседание, след като 

получи представената оферта и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

На публичното заседание на комисията не присъстваха участници или техни 

упълномощени представители, нито представители на средствата за масово осведомяване. 

След обявяване на участника, председателят и членовете на комисията подписаха 

декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 от ППЗОП. 

Офертата на участника е предствена в непрозрачна опаковка с ненарушена цялост и върху 

нея са посочени данните съгласно чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. 

След отваряне на опаковката, председателят на комисията оповести нейното съдържание и 

провери за наличието на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. 

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение, а всички членове 

на комисията подписаха плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, съгласно чл. 54, ал. 4 

от ППЗОП. 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на комисията 

в 10:25 часа на 23.02.2018 г. 

 

Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане по 

същество на предоставените в опаковката документи на участника, и проверка на документите 

по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите 

за подбор, поставени от Възложителя, ЗОП и ППЗОП, както следва: 

Опаковката на участника съдържа всички изискуеми документи. Представени са:  

 Опис на представените документи – в оригинал; 

 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – в оригинал;  

 Декларация по чл. 44, ал. 2 от ППЗОП, за възможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП - 

Приложение № 2 – неприложима, образецът е празен; 

 Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП –Приложение № 3 – 

в оригинал, което съдържа:  

 документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от ППЗОП – в оригинал; 

 предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ от ППЗОП 

– оригинал, което съдържа: 

- Линеен график, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията; 

- Строителна програма;  

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,  съгласно чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП – Приложение № 4 – в оригинал;  

 декларация за срока на валидност на офертата,  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ 

от ППЗОП – Приложение № 5 – в оригинал; 

 декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

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

съгласно  съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП – Приложение № 6 – в оригинал; 

 декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 7  - 

неприложима, образецът е празен; 

 електронен носител 

При проверката за съответствие на документите на участника, с изискванията за личното 

състояние и критериите за подбор в ЕЕДОП на „ДИКИСТРОЙ” ЕООД, поставени от 

възложителя, комисията установява, че участникът няма да участва в процедурата с други 

икономически оператори, няма да ползва капацитета на други субекти и не възнамерява да 
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възложи на трети страни изпълнението на поръчката. Декларирана е липса на основания за 

отстраняване, свързани с наказателни присъди, с плащането на данъци или социално 

осигурителни вноски, с нарушения на задълженията в областта на екологичното, социалното и 

трудовото право, както и основания, свързани с несъстоятелност, нарушаване на 

конкуренцията, конфликт на интереси или професионално нарушение, както и такива, 

свързани с обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 

Участникът е вписан в Централeн професионален регистър на строителите към Камарата 

на строителите в България и притежава необходимото удостоверение, изискумо съгласно 

обявлението за обществената поръчка, за изпълнение на четвърта група строежи от първа до 

четвърта категория, като след справка в регистъра на КСБ се установи, че посочената 

информация е точна и е със срок на валидност на контролния талон до 30.09.2018 г. По 

отношение на годността за упражняване на професионална дейност „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД 

покрива поставеното изискване от Възложителя за настоящата поръчка. 

По отношение на изискването за икономическо и финансово състояние са посочени данни 

за валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” със застрахователно 

покритие над минимално изискващото се съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството. По този начин участникът 

покрива минималните изисквания за икономическо и финансово състояние. 

По отношение на техническите и професионални способности е деклариран опит в 

изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата 

поръчка, в заложения от Възложителя срок, скакто и наличие на ръководен състав с 

необходимата компетентност и професионален опит, съгласно изискванията на Възложителя. 

Посочена е информация за наличието на валидни сертификати за: внедрена система за 

управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2008 с предметен обхват, сходен с 

предмета на поръчката и внедрена система за управление на околната среда, съгласно  БДС EN 

ISO 14001:2005 с предметен обхват, сходен с предмета на поръчката. 
Участникът покрива минималните изисквания на Възложителя за технически и 

професионални възможности. 

При извършения подробен преглед на декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, 

съгласно изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и 

критериите за подбор, посочени в обявлението за обществената поръчка и изискванията 

към участниците, посочени в документацията за участие в откритата процедура, 

комисията установи, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички обстоятелства и не се 

констатират липси и несъответствия. 

Комисията единодушно реши, че „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД е в съответствие с 

изискванията за лично състояние и отговаря на критериите за подбор, поставени от 

Възложителя, поради което го допуска до по-нататъшно участие в процедурата. 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 12:30 

часа на 23.02.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 26.02.2018 г. от 09:30 

часа. 

 

На следващото заседание на 26.02.2018 г. от 09:30 часа комисията се събра в пълен състав 

и продължи своята работата. 

Комисията продължи своята работа, като пристъпи към разглеждане на документите, 

формиращи техническото предложение на участника в процедурата, за съответствие с 

предварително обявените условия на поръчката, описани в Раздел IV.Съдържание на офертата 

от документацията за участие; изискванията на Техническата спецификация и действащите 

нормативни документи и стандарти, регламентиращи извършването на съответните видове 

работи, предмет на поръчката. Преди да пристъпи към оценяване на показателите от 
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техническата оферта на участника, на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията проверява 

дали същото е подготвено и представено в съответствие с изискванията на ЗОП, 

документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. При проверката, 

комисията констатира следното: 

Техническото предложение на участника е изготвено в съответствие с образеца към 

поръчката и съдържа следните предложения: 

1. Срок за изпълнение на СМР за реализиране на обекта: 40 (четиридесет) календарни 

дни, считано от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 

(Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето и подписването 

Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от 

ЗУТ (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството).  

2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи – 8 (осем) години. 

Предложеният гаранционен срок съответства на предвидения в чл. 20, ал. 4, т. 7 на 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. 

3. Представеният линеен календарен график е придружен от диаграми на работната ръка и 

механизацията.  

Линейният график на участника се състои от две части – лява част в таблична форма 

(съдържа следните данни: структурна номерация, наименование на дейностите, брой 

работници, вид и брой механизация, продължителност в дни, единична мярка, количество, 

индикативни начална и крайна дата) и дясна част във вид на Гант диаграма. От графичната 

част е видна последователността на отделните процеси и дейности, взаимовръзката между 

отделните етапи. Включени са всички дейности, предвидени в техническата спецификация.  

4. Строителната програма на участника има следното съдържание: 

4.1. Концепция – изясняване на предмета, обхвата и заложените цели на предмета на 

обществената поръчка. 

4.2. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката – формулирани са 

следните основни етапи на изпълнение на поръчката, отразяващи в своята съвкупност жизнения 

цикъл на едно строителство, като предложената последователност от етапи е мотивирана: 

4.2.1. Етап I – Подготовка за изпълнение на строително – монтажните работи – 

включва следните дейности: подготовка на строителната площадка по документи (анализ и 

преглед на договора, техническите спецификации, КСС, графика, одобрения проект, 

разрешението за строеж, съставяне на протокол (Образец № 1 по Наредба №3/2003 г.), 

изготвяне и актуализация на РПОИС, съставяне на Протокол за откриване на строителната 

площадка Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството, заповедна книга, 

разработване на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари, план за предотвратяване 

и ликвидиране на аварии, план за евакуация, изготвяне и съгласуване на проект за ВОБД); 

подготовка на строителната площадка на място (устройване на временна строителна база, 

временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли, временна организация и 

безопасност на движението, ограждане и сигнализиране на работните участъци, 

разчистване на работните участъци, организиране на геодезични работи, изясняване на 

подземни инфраструктури, уведомяване на експлоатационното ВиК дружество, доставка на 

материали, изготвяне на план за управление на строителните отпадъци, изготвяне на 

програма от мерки за намаляване на затрудненията за работещите и посетителите по време 

на изпълнение на СМР и гаранции за изпълнението им);  

4.2.2. Етап II – Изпълнение на строително – монтажните работи – същинско 

строителство, включващо всички дейности от количествената сметка към проекта и 

техническата спецификация и текущи проби и изпитания при спазване на нормативните 

изисквания, ПИПСМР, условията за безопасност и здраве, изискванията на проекта, 

възложителя и консултанта 
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4.2.3. Етап III – Завършване на строителството и издаване на разрешение за 

ползване – включва завършване на строителството (успешно проведено изпитване на постигане 

на проектните показатели, представяне на екзекутивната и строителна документация); 

предаване на строежа от изпълнителя на възложителя чрез съставяне на Констативен акт за 

установяване годността за приемане на строежа, съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ (Приложение 

№15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството); въвеждане на строежа в експлоатация (чрез подаване на искане от 

възложителя до ДНСК за назначаване на ДПК, придружено от окончателен доклад за 

строежа и необходимите документи по Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи; провеждане на държавната приемателна комисия, 

издаване на Разрешение за ползване на строежа) 

4.2.4. Етап IV - Гаранционно обслужване на строежа – в рамките на договорените 

гаранционни срокове е предвидена да бъде създадена организация за обезпечаване на 

гаранционната поддръжка на обекта, състояща се в следното: в базата на дружеството ще се 

поддържа ресурс от механизация и материали, които по преценка на изпълнителя биха били 

необходими за отстраняване на гаранционни повреди; на възложителя ще бъде предоставен 

план за действие при поява на гаранционни дефекти, включващ лица за контакт и срокове за 

реакция; проверка на обекта веднъж годишно от експерти на изпълнителя. Предложена е 

организационна схема на гаранционното поддържане, включваща: превантивни мерки за 

недопускане на аварийни ситуации и действия при аварийни ситуации. 

 

4.3. Организация, подход и технологична последователност на изпълнение на 

дейностите по реализация на дейностите от обществената поръчка – участникът предвижда 

след откриване на площадката, разчистване на терена и необходимите подготвителни дейности, 

да извърши следните видове работи: 

4.3.1. Изграждане на геодезическа мрежа - на освободената, разчистена и обезопасена 

площадка, ще се извършат геодезическите работи за осигуряване строителството, които ще 

включват: полагане на достатъчен брой стабилизирани геодезически репери, разположени 

извън границите на отделните съоръжения на площадката, които са свързани с постоянните 

репери на държавната нивелация; трасиране на основните линии на отделните съоръжения. 

 

4.3.2. Отлагане върху терена - въз основа на изградените и стабилизирани 

геодезически репери, екипа на изпълнителя ще извърши следното: трайно геодезично 

очертаване на осите и геометричните контури в зоните на изкопните и насипните работи, 

рампите и други съоръжения, предвидени в проекта; извършените геодезични работи се 

посочват в акта за предаването на строителната площадка. Преди започване на всякакви 

изкопни работи, изпълнителят ще маркира краищата на изкопа и ще ги представи за проверка и 

одобрение от строителния надзор. Във връзка с маркирането на строителния участък ще се 

извършва цялостно и систематично заснемане на ширината и зоната на обекта, както и 

евентуално допълнителна работна зона. Това заснемане има за цел да документира 

съществуващите условия на площадката, такива каквито са в началото на работите. 

 

4.3.3. Разваляне на пътни настилки - асфалтобетоновата настилка ще бъде премахната 

механизирано – чрез предварително изрязване на ивици фрезоване, разкъртване с багер с 

хидрочук, натоварване и извозване на депо за строителни отпадъци посочено от възложителя. 

Демонтажните работи ще се изпълняват при спазване на инструкциите за изпълнение на 

съответните видове СМР, мерките по ЗБУТ и техническите спецификации. 

 

4.3.4. Изкопни работи - В съответствие с посочените нормативи и спецификата на 

обекта, изкопните работи ще се извършват машинно с багер, с обем на кофата, в зависимост от 

проектната дълбочина и ширината на изкопа определена в зависимост от проектната дълбочина 

на участъка и ръчно. В случай, че се открият подземни съоръжения, неизвестни по-рано, 

земните работи ще бъдат спрени незабавно, докато се изясни характера на съоръженията. 
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Незабавно ще бъдат уведомени компетентните органи и експлоатационните дружества, в 

случай, че бъдат открити подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в 

съответните специализирани карти и регистри. Ще бъдат предприети необходимите мерки за 

запазване на същите от повреди и разместване. Ширината на изкопите за тръбопроводи, шахти 

и други подземни структури, ще се изпълняват съгласно проекта и съобразени с възприетия 

начин на укрепване на изкопите. За да се изпълни правилното разполагане на тръбите на дъното 

и лесното свързване на съответните тръби, изкопаното трасе в неговия завършен вид на дъното, 

следва да бъде с минимална  ширина според проекта. 

Преди да започне изкопът, ще  се маркира точно трасето на тръбопроводите и заснеме 

естественото ниво на терена по продължение на тръбопроводното трасе. При изпълнението на 

земните работи се спазват следните изисквания: При механизирания изкоп дъното на изкопа се 

оставя на 15-20 см над проектната нивелета. Окончателното подравняване на дъното по 

проектната нивелета и по профила на тръбопровода се извършва от монтажната група 

непосредствено преди полагането на тръбите; Дъната на траншеите и ямите задължително се 

подравняват ръчно, като прекопаванията се запълват с еднородна почва до проектната кота; 

Изпълнението на тръбопровода започва след отлагане на трасето и даване на строителна линия; 

Не се допуска използването на подложки за подравняване на тръбопроводите; Траншеите ще се 

изкопаят до такава дълбочина, каквато се изисква по надлъжните профили. Изкопните работи 

ще бъдат извършвани с комбиниран багер. Изкопа продължава до достигане на проектната кота 

на тръбопроводите според надлъжните профили в проекта. При разриване на съществуващи 

тръбопроводи изкопните работи се изпълняват ръчно, като се работи с повишено внимание.  

Ръчно се оформя и леглото на дъното на изкопа. Следващата стъпка е полагане на 

тръбопроводите, които предварително са разположени по дължина на траншейния изкоп. 

Полага се подложка под тръбопровода с дебелина съгласно проекта. Тя се уплътнява с 

трамбовки до достигане на посочената според проекта плътност. Пристъпва се към полагане на 

тръбите в изкопа, като това става или ръчно, като тръбата се окача внимателно. Следи се да не 

се допуска нараняване и увреждане на полагания тръбопровод, като се избягват динамични 

въздействия, механични удари с твърди и остри предмети. Изпълнението на изкопни /земни/ 

работи ще започне след осъществяването на предвидените в проекта и изискваните от 

правилника предварителни мероприятия по безопасността на труда. Технология на изпълнение 

- Преди започването на земни или други СМР в изкопи, бригадирът ще проверява състоянието 

на укрепването им, където има такова. При наличие на надлъжни пукнатини, козирки, 

подлежащи на свличане земни пластове или камъни, както и счупвания, деформации, нарушена 

констукция и др. на укрепването, бригадирът ще забранява започването на съответните работи 

до осигуряване устойчивостта на откосите и укрепването. Земни работи в зоните на подземните 

инсталации или съоръжения ще се извършват след получаване на терена и съгласуване с 

организацията, която ги стопанисва, придружено със схема за разположението и вида на 

същите. Изкопните дейности се прекратяват, ако по време на изпълнението им се открият 

неизвестни дотогава подземни инсталации, съоръжения и други. Последователност на 

изпълнение на ръчен изкоп в земни почви - разкопаване с лопати, кирки, лостове; изхвърляне на 

почвата извън изкопа; ръчно доизкопаване на неравностите с дебелина до 0,15 м., за оформяне 

на дъното; изравняване на неравностите и засипване вдлъбнатините с прехвърляне на пръстта; 

разриване на почвата; разхвърляне на почвата с разбиване на буците; изравняване напълно 

повърхността на изкопа. 

Контролът на изкопните работи се изпълнява от техническия ръководител, като се следи за 

геометричните размери на изкопа и котата на дъното на изкопа. Техническият ръководител 

следи и отговаря за спазването на технологията на изпълнение, спазването на разпоредбите по 

ТБТ и ЗБУТ. Периодично, по време на работите по изкопите, изпълнителят ще проверява 

естеството на изкопавания материал и да следи дали е достигнато нивото за полагане на 

тръбите. 

 

4.3.5. Укрепване на изкопи - Укрепването на изкопа ще се изпълни по начин посочен в 

РПОИС. Детайлите в проекта ще се спазват при изпълнение на укрепителните работи. Промяна 

във вида и начина на укрепването се допуска само при условие, че новото укрепване е в 

състояние да понесе земния натиск и да осигури безопасни и здравословни условия на работа и 
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не създава риск за възникване на аварии и злополуки с работниците. При изкопи с дълбочина 

по-голяма от 1.5м  е предложено  укрепване с инвентарна система за укрепване. Технология на 

изпълнение - пренасяне ръчно на елементите на крепежа до 30 м с подаване в изкопа;  

монтиране на елементите на временния крепеж с изсичане на отделни неравности по стените на 

изкопа и засипване с почва на празнините зад дъските на крепежа. Разкрепване на изкопите - 

избиване и освобождаване на разпънките и стойките със съответни прерязвания на височина от 

една до три дъски; поставяне на временни разпънки с направата им; разваляне на крепежа; 

изваждане на сваления материал извън изкопа и преместване до 30м с подреждане. Изкопава се 

траншеята на дълбочина max 1.25м и дължина не  по-дълга от дължината на използвания бокс. 

Веригите се закачат на специално направени уши боксът се поставя в изкопа, нивелира се и се 

притиска добре. Кухината между укрепването и земята се запълва с инертен материал и се 

уплътнява. Колкото са по-малко ходовете при спускането на укрепващата система, толкова по-

ефективна е тя. С кофата на багера се натиска инвентарното платно, докато укрепването потъне, 

но не повече от 0,50м. Трябва да се спазва ъгъла на завъртане между платната да е по-малък от 

±8°, докато се достигне проектната дълбочина на изкопа. Монтаж на надстройка – при големи 

дълбочини. Надстройката се свързва с болтове за основния бокс, като монтажът е аналогичен с 

този на бокса. 

 

4.3.6. Укрепване на подземна инфраструктура - По дължина на отделните участъци 

основното трасе на новопроектираните водопроводи‚ както и сградните отклонения‚ пресичат 

различни видове кабели високо и ниско напрежение‚ както и телефонни кабели. За тези 

пресичания с подземни комуникации‚ изкопните работи за водопроводите задължително ще се 

извършват на ръка. При пресичане на подземните комуникации задължително трябва ще се 

спазват минималните необходими хоризонтални и вертикални отстояния съгласно Наредба №8 

за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места. 

 

4.3.7. Отводняване на изкопи - Възможно е формирането на временни подземни води 

в негативните форми на релефа, предимно със сезонен характер. За отводняване на изкопите по 

време на строителството, от повърхностни или друг вид случайно попаднали води се предвижда 

изпомпване чрез потопяеми дренажни помпи. Изкопите ще се  поддържат  сухи, независимо от 

източника на водата. Водата, която не трябва да попада в изкопите, ще бъде отстранена чрез 

непрекъснато водочерпене. Участникът ще предостави необходимата работната ръка, 

материали и механизация, за всички необходими работи за понижаване и контрол на нивото на 

подпочвените води, ако се появяват такива, така, че изкопите и строителството да се извършват 

в сухо състояние. Участникът ще поеме разходите по отводняването. Също така всички разходи 

по предявени искове, които са били повредени по време отводнителния процес. Отговорността  

ще покрива също всички разходи за щети, причинени от повреди по невнимание. Ще носи 

отговорност за спазването на всички местни разпоредби в това отношение. Отводняването ще 

включва отклоняването, събирането и отбиването на всички повърхностни потоци; отбиването 

или изпомпването на подпочвените води, за да се позволи строителство в сухи условия. Преди 

започване на отводнителните действия  съвместно с Възложителя ще се  извърши проверка на 

състоянието на съществуващите съоръжения в близост до работната площадка. Ще се 

фотографира за архива всяко състояние, което може да предизвика вероятен иск за нанесени 

щети. Ще се предостави един комплект от всички заснети снимки, придружени с обяснителни 

бележки с надлежна справка за детайлите. 

 

4.3.8. Изграждане на водопроводната мрежа на обекта – направено е описание на 

технологията на изпълнение за всички дейности – полагане на тръби (транспорт и съхранение, 

заваряване, механични съединения), водопроводни арматури – вентили, шибъри, предпазни и 

възвратни клапи и др., опорни блокове, спирателни кранове, противопожарни хидранти, 

сградни водопроводни отклонения; представени са начините за контрол. 

 

4.3.9. Обратно засипване на траншеята до кота пътно легло - След изпитанията на 

водоповодната мрежа траншеята трябва да бъде обратно засипана с изкопаната земна маса 

съгласно проекта. Материалът за обратната засипка на траншеята съгласно работния проект ще 



8 

 

 

бъде от изкопаната земна маса (или друг подходящ материал), като от нея се отстранят налични 

камъни и едри буци пръст. Обратната засипка ще се извършва на пластове, както е определено, 

и по начин, който не нарушава изравняването, нивелацията или стабилността на тръбите. 

Обратната засипка ще се извършва само с одобрени материали. При обратната засипка 

материалът  се полага едновременно на приблизително една височина от двете страни на 

тръбите и съоръженията. Страничното засипване  се извършва внимателно и в пластове от 

150mm до 200mm. Всеки пласт по отделно ще се уплътнява до суха плътност не по-малка от 

95% от максималната, за тръбопровод под съществуващи пътища, и до 90%  където 

тръбопроводът не е изложен на трафик от превозни средства. Страничната засипка ще се 

продължава до разстояние над тръбата, както е показано от проектанта. Ще се поддържат 

определените нива за засипка. След засипка, нормалното слягане ще  се покрие с материал от 

същия клас и ще се поддържа до проектното ниво. Ако подобно слягане е значително и се 

дължи на лоша засипка, то отново ще се  извършат изкопни работи до нужната дълбочина и ще 

се  засипе отново, както се изисква от стандартите. Засипването на траншеите се изпълнява при 

следните условия: окончателното засипване и уплътняване на насипите ще се извършва след 

успешното провеждане на пробите; изкопът ще се засипва с изкопаната земна маса до кота 

пътно легло и ще се уплътнява с трамбовка на пластове с дебелина, посочена от проектанта и 

одобрена от надзора. 

 

4.3.10. Уплътняване на обратна засипка - Уплътняване на обратната засипка ще се 

осъществява на пластове посредством валиране или трамбоване; в близост до тръбопроводи, 

съоръжения или техни елементи ще се извършва по указание на проектанта. 

 

4.3.11. Възстановяване на пътна и тротоарна настилка – представени са технологиите 

за изпълнение, начините на контрол, приложимата нормативна база за следните видове 

дейности: трошенокаменна настилка (Ще се използва  несортиран  трошен камък, който има 

здрави и мразоустойчиви зърна, отговарящи на техническите изисквания и на определена 

зърнометрия. Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със 

свързващи вещества ще бъдат: несортиран трошен камък с непрекъсната зърнометрия и 

речна или кариерна баластра. Материалът ще бъде чист и свободен от органични примеси, 

глина, свързани частици и други неподходящи материали. Минералните материали, използвани 

за изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи вещества ще бъдат с 

непрекъсната зърнометрия и да притежават висока плътност и добра носимоспособност.); 

възстановяване на бордюри (Бордюрите се нареждат върху основа от бетон и се укрепват 

чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор 1:1. Основата, върху която се полага 

подложния бетон, ще бъде предварително подравнена и уплътнена. Няма да се допуска 

полагането на бетона върху наводнена, замърсена или неуплътнена основа. Бордюрите ще се 

поставят върху пресния бетон ръчно. Те са нареждат в правите участъци по конец, а в 

кривите - по шаблон с фуги не по-широки от 15мм. Фугите се запълват с разтвор, след като 

се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След 

направата на бордюрите ще се вземат мерки за предпазването им от разместване до 

втвърдяването на бетона и разтвора. По време на строителството ще се контролират 

качеството на бордюрите, марката на бетона и на циментовият разтвор.); възстановяване 

на тротоарни настилки (Бетоновите плочи на пясъчен разтвор ще се нареждат върху пясъчна 

възглавница, положена над трошен камък. Нареждането ще се извършва в редове, започвайки 

от бордюра като се съблюдават равността, праволинейността и правилната връзка на 

фугите. При нареждането на плочите между тях ще се оставят фуги с ширина 5мм, които се 

запълват с цименто-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4.5м ще се оставят и 

напречни разширителни фуги с ширина 15мм. Основни стъпки при полагане на бетоновите 

плочки - измерване на размерите и наклоните на терена и изчисляване съответно на 

необходимото количество тротоарни плочи и допълнителните продукти, оразмеряване и 

маркиране на терена, който ще се настила; подготвяне на терена за настилане - при сух 

терен се изпълнява изкоп от 25 до 30см, подравняване и почистване на почвения слой, 

трамбоване и оформяне на наклоните; ограждане на терена – изпълнение на бордюри или 

бетонови бордове; подготовка на основата - полагане на слой трошен камък, който служи 
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както за твърда, така и за дренажна основа; прецизно подравняване и трамбоване на слоя и 

подготвяне за засипка със ситен пясък; подложен слой от пясък - полага се слой фин пясък за 

пясъчно легло, прецизно се подравнява с дълга летва; изпълнение на настилка – бетоновите 

плочи се нареждат и допълнително се фиксират с гумен чук по цялата горна повърхност, за да 

се захванат стабилно за дистанционерите си и да не остане въздух под тях; минималната 

фуга е 35 мм; фугиране - посипване с фин фугиращ пясък за допълнително “заключване” – за 10 

м² плочи са необходими около 20 кг пясък; заливане на терена с вода – по този начин се 

осигурява слягане на фугиращия пясък и след повторното посипване с пясък се гарантира 

окончателното слягане и заздравяване на настилката.) 

 

4.3.12. Проби и изпитания на водопроводната мрежа - водопроводите ще се изпитват 

на три етапа: предварително изпитване (за якост) – преди засипване на траншеята и монтиране 

на арматурата - хидранти, предпазни клапи, въздушници (извършва се в следната 

последователност – напълване с вода, повишаване на налягането до работното, изпитването 

е проведено успешно, ако няма видими дефекти и признаци на водопропускливост); изпитване 

на спад на налягане за определяне на останалото количество въздух във водопровода; основно 

изпитване (за водоплътност) - след засипване на траншеята и след завършване на всички СМР 

за даден участък на водопровода (извършва се в следната последователност – напълване с 

вода, изолиране на СВО чрез затваряне на ТСК, повишаване на налягането във водопровода до 

50% по-високо от работното след пълно обезвъздушаване на средствата за изпитване, 

престой два часа, отчитане на уредите за изпитване, изпитването е успешно, ако налягането 

е спаднало с по-малко от 0,2 atm.) 

 

4.3.13. Дезинфекция - Дезинфекцията на новите водопроводни участъци ще се 

извършва след проведените изпитания за всеки участък по отделно. Участъците на дезинфекция 

ще бъдат със задължителното условие да започват и свършват със СК, въздушник в най-ниската 

си част, за да може да се източва. Преди да се пусне в експлоатация водопровода трябва да се 

промие с вода със скорост не по-голяма от 2м/сек в продължение на 2 часа, след което се 

пристъпва към дезинфекция.  Тръбопроводът се напълва с хлорна вода, която трябва да престои 

в него поне едно денонощие. Във водата се разтварят 20-30 мграма  активен хлор на 1 литър 

вода. Може да се използва разтвор на белина. След дезинфекцията водопроводът задължително 

се промива с чиста вода, на която се правят лабораторно бактериалогични анализи до 

получаване на последователно два благоприятни резултати. Промивка с чиста вода ще се прави 

докато вземаните проби покажат наличие на остатъчен хлор в границите на санитарните норми- 

max 0.3 mg/l. Дезинфекцията се прави под прекия контрол на санитарните органи, за което се 

съставя протокол.  Приготвянето на разтвора и по-нататъшните действия с него ще се прави в 

пластмасови бидони устойчиви на хлор от инструктирано за целта лице със съответните лични 

предпазни средства. Използваната вода за дезинфекция и промивка ще се източва в пластмасови 

бидони, които ще бъдат превозвани до входната шахта на ПСОВ на населеното място или най-

близката такава. 

4.3.14. Проби и изпитания на обратната засипка - провежда се тест за определяне на 

степента на уплътняване, като се изисква достигане на плътност в сухо състояние не по-малка 

от 98% от максималната, съгласно инструкциите от БДС-EN 1610:2003 за тръбопровод под 

съществуващи пътища, и до 90%, където тръбопроводът не е изложен на трафик от превозни 

средства. На контрол подлежи степента на уплътняване на насипа, чрез определяне 

коефициента на уплътняване, чиято максимална стойност е Купл.≥0.98. 

 

4.3.15. Проби и изпитания на пътната настилка - Насипния материал се уплътнява до 

95 % от максималната обемна плътност на скелета по модифициран Проктор, съгласно БДС 

17146. Проверки и изпитания на подложните пластове от каменни фракции: Лабораторно 

определяне на максималната обемна плътност на скелета и оптималното водно съдържание на 

влагания материал; Определяне на плътността на вложените почви на място чрез режещ 

пръстен, по пясъчно-насипен метод или чрез радиоизотопни плътномери; Вместо посочените 

методи може да бъде определена степента на уплътняване на изпълнените пластове чрез 

използване на кръгла натискова плоча; Изпитванията за достигната плътност (степен на 
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уплътняване) се извършват на произволно посочено място и за цялата уплътнена площ в 

посочения участък. Всеки пласт се счита за уплътнен, когато не повече от 10% от взетите проби 

показват плътност по-малка от необходимата, като разликата между необходимата и получената 

плътност за тези проби е не по-голяма от 3%. 

 

4.3.16. Въздушници – изграждане на шахти – разписана е технологията за 

изграждане на монолитните шахти – кофражни, армировъчни и бетонови работи; начините за 

осъществяване на контрол, изисквания при работа в студено време. 

 

4.4. Организация и подход на изпълнение 

4.4.1. Необходими човешки ресурси за качествено и навременно изпълнение на 

поръчката – представена е организационна схема на управление на процесите във фирмата, 

изградена от управленски (управление на бизнеса и организацията, управление на 

съответствието, наблюдение, анализ и подобрение), основни (офериране и договаряне, 

управление на проект, проектиране, производство, изпълнение на СМР) и спомагателни 

процеси (закупуване, човешки ресурси, поддръжка на инфраструктурата, защита на работната 

среда, складово стопанство).  

4.4.2. Отговорности и функции на екипа от специалисти – разписани са задачите на 

екипа от експерти, ангажирани с изпълнението на поръчката, като са посочени конкретните им 

задължения, начало и край на изпълнението на съответната задача и очаквания краен резултат 

(своевременно издаване и актуализиране на застраховки, гаранции, лицензии, разрешения и др.; 

своевременна подготовка на документи, касаещи строителния процес; осигуряване на ресурсите 

съгласно календарния план; оптимизация на необходимите ресурси; спазване на заложените 

срокове; навременно приключване на изпълнението по етапи; постигане на проектните 

показатели; постигане на заложеното в офертата качество на крайния продукт; своевременна 

подготовка на изпълнителната и екзекутивна документация; своевременно подаване на 

документи за разплащане; контролиране на риска при изпълнение на вътрешните процеси чрез 

спазване на процедурите и инструкциите на интегрираната система за управление на 

качеството). 

4.4.3. Основни участници в процеса на строителството – разпределение на задачи и 

отговорности – дефинирани са основните участници в процеса – възложителят, изпълнителят, 

консултантът, проектантът, доставчикът, „ВиК“ ООД – гр. Монтана, РИОСВ – Монтана; 

координатор по безопасност и здраве, технически ръководител, бригадир, оператор, 

работодател, доставчик, работещ. 

4.4.4. Разпределение на дейностите и задачите в строителния екип за обекта 

(технически лица и работници) – участникът е предвидил да използва следния човешки ресурс: 

ръководен персонал (ръководител обект, технически ръководител, ръководител – бригада, 

специалист контрол по качеството, специалист – безопасност и здраве, инженер геодезист) 

експертен екип по изпълнение на строителството (ръководител механизация, експерт отдел 

ПТО, експерт юридически отдел, счетоводител, снабдител, управител на склад); работни 

звена – звено „земни работи“, звено „ВиК работи“, звено „пътни работи“. За всеки от членовете 

на екипа на участника са представени отговорностите и задачите, които ще изпълняват. 

Представена е организационна схема вътре в организацията (работни взаимовръзки, нива на 

субординация, взаимозаменяемост).  

4.4.5. Изготвяне на документация – разработена е процедура по изготвяне на 

документация, която включва следното: разработване, преглед и одобряване на документ; 

преглед, актуализиране и ново одобряване на документ; идентификация на измененията и 

текущата версия на документа; съответните версии на документите са достъпни на местата за 

ползване; управление на документите с външен произход са идентифицирани и 

разпространението им се контролира; идентификация на невалидните документи, съхранявани 

по юридически причини, разписани са и отговорностите на екипа по изготвянето на съответните 

документи. 

4.4.6. Външна комуникация – представена е схема на взаимодействие между 

възложителя и изпълнителя; схема на взаимоотношенията между главните участници при 

изпълнение на поръчката. Предвижда се създаване на процедура за ефективна комуникация с 
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възложителя във връзка с договорни въпроси, контрол на напредъка, справки и придвижване на 

заповеди, контрол върху документацията, процедури по одобряване, инспекции, проследяване 

на корективни и превантивни дейности. Предвидени са срещи, предхождащи строителството 

(първа среща – между Възложителя, Изпълнителя и Консултанта, която ще е по-скоро 

административна и ще обхваща  дискутиране на изискванията, представяне на документи 

преди започване на работа, доставки на основно оборудване, строителни процедури и др.; 

втора среща – включва Възложителя и други заинтересовани местни институции и 

представители на експлоатационни дружества, Изпълнителя и Консултанта, като целта е да 

се запознаят местните власти с работата и да се създадат контакти, улесняващи бъдещата 

организация на изпълнението); срещи в хода на работата (редовни срещи – за преглед на 

протоколите от минали срещи, преглед хода на работата от края на последната среща, 

забележки и установяване на проблеми, разработване на мерки за преодоляване на 

затрудненията, преработване на строителната програма при необходимост, проверки на 

качеството на СМР, безопасност, сигурност и други текущи въпроси; други срещи – при 

необходимост или по искане на някоя от страните). Участникът предлага изготвянето на 

комуникационен план между екипите на изпълнителя и възложителя, който да включва: 

рамката, в която се осъществява комуникационния план, постигане на начална познаваемост на 

проекта, съдържание на мерките за информация и комуникация между участниците, цели и 

целеви групи, отговорности, индикатори за наблюдение и оценка, комуникация за изпълнение 

на поръчката. Предложена е комуникацията между Изпълнител и Възложител да се 

осъществява по модела „one point of contact“, като това ще допринесе за повишаване на 

ефективността на комуникацията, защото на Възложителя няма да му се налага да контактува с 

отделните лица, ангажирани с изпълнението на поръчката. Предложена е и писмена форма на 

комуникация посредством протоколи, съобщения, уведомления, записки, официални писма и 

др., а в оперативен порядък комуникацията ще се осъществява по телефон, ел. поща и чрез 

работни срещи.  Комуникационният план ще приоритизира прилагане на гъвкаво планиране и 

ще включва и мерки за недопускане, предотвратяване и преодоляване на последствията от 

идентифицирани рискове, касаещи комуникацията между отделните участници в строителния 

процес 

4.4.7. Подход на изпълнение – участникът е предвидил паралелно изпълнение на 

двете улици. Дейностите са обвързани с необходимите човешки ресурси и механизация 

 

4.5. Описание на контрола върху изпълнението на СМР, отчитането на резултатите и 

проследяване на спазване на изискванията за качество - участникът има внедрени: 

система за управление на качеството, система за опазване на околната среда и система за 

здраве и безопасност 

4.5.1. Контрол на качеството на изпълнение на СМР съгласно внедрените системи 

за качество – отговорник на процеса е техническият ръководител. Процесът включва: входни 

елементи (изисквания на Възложителя, приложими нормативни актове, проектна 

документация, план-график, мерки за справяне с риска, подходяща техника, инструменти и 

оборудване, продукти, строителни материали и технология); изходни елементи – резултати 

(искания за изменения в проекта, изпълнени работи и отчетни документи за извършените 

работи, екзекутивна документация, досие на проекта); показатели за изпълнение на целите 

(протоколи за СМР без забележки, разходи и срокове, съответстващи на планираните); 

мониторинг и усъвършенстване (чрез наблюдение на процеса от техническия ръководител и 

предложения за подобряването му, контрол върху количеството и качеството на 

изпълняваните работи, вътрешни одити на процеса). 

4.5.2. Контрол върху последователността на дейностите – чрез осъществяване на: 

контрол върху подготовката за стартиране на обекта (набавяне на необходимите документи, 

планиране на последователността и обема на работите, планиране на ресурсите, определяне 

на критерии за приемане на етапите, определяне на изискванията към документие); контрол 

върху подготовката за изпълнение на етап от строителството (техническият ръководител ще 

уточнява преди стартирането на всеки етап критериите за добра работа, планирането на 

ресурсите, чрез периодично попълване на заявки за материали, механизация, инструменти, 

изпълнители и други ресурси, в съответствие с линейния план график и инструкцията за 
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планиране на ресурсите); контрол върху изпълнението на етап от строителството (преглед на 

резултатите от предходни работи и при наличие на несъответстващ продукт, се попълва 

протокол; изпълнителите на съответната работа правят преглед на извършеното от тях и 

при необходимост го коригират; изпълнената работа се приема или връща за корекция от 

упълномощено лице); контрол върху приемането на етапа (извършва се от комисия, чрез 

попълване на чек-лист за съответствие с критериите по договора и нормативните 

изисквания); контрол върху приемането на обекта (в присъствието на всички заинтересовани 

страни – прави се преглед на линейния график, строителната програма, сертификати или 

декларации за съответствие на материалите, дневник на заваръчните работи, дневник на 

монтажните работи, дневник за антикорозионна защита, заповедна книга, протоколи за 

несъответстващи продукти, предписания от инспекции на обекта и записи за изпълнението 

им, приемо – предавателни протоколи, екзекутивна документация, становища от 

консултантите на Възложитела, актове и протоколи за приемане на обекта). 

4.5.3. Контрол върху доставяните материали – ще бъде извършван чрез: 

организация на материалните ресурси (контрол на качеството на влагане на строителните 

материали и съблюдаване на съответствието им съгласно нормативната уредба, срокове и 

периодичност на доставките на материалните ресурси, транспортиране и съхранение на 

материалите, обвързаност между производствените графици и периодите на срочни 

доставки); организация на складиране, прилагане на система за планиране на материалните 

запаси, набавяне на необходимите нормативни документи. 

 

4.6.  Мерки за контрол на социалното напрежение – всички съдържат следните 

елементи – обхват, предмет, очаквани резултати, план за прилагане на мярката, действия при 

контрол на изпълнението и действия при отклонения, на следните аспекти на ежедневието: 

4.6.1. Физически достъп – съдържа: обхват (двете улици); предмет (временни 

рампи); очаквани резултати (осигурен постоянен достъп до домовете на засегнатите 

жители); план за плилагане на мярката (по време на мобилизацията на обекта ще бъдат 

осигурени материали за направа на временни рампи, които при преминаване по отделните 

участъци в основния етап ще бъдат поставяни над изкопите, същите ще останат на обекта 

до края на довършителния етап, ако се наложат евентуални корекции по трасето); действия 

при контрол на изпълнението (контролът ще бъде възложен на длъжностното лице по 

безопасност и здраве,  действията при изпълнение са: заявка и доставка на необходимия брой 

рампи за безопасно преминаване според графика на изпълнение, навременно уведомяване на 

жителите, ограждане на строителната площадка с пропускателен режим в участъците, в 

които се изпълняват СМР); действия при отклонения (мониторинг и превенция, доставка на 

резервни рампи при недостиг или увреждане на съществуващите). 

4.6.2. Външна среда – обхват (двете улици и околните зелени площи); предмет 

(мерки за опазване на околната среда); очаквани резултати (осигуряване на чиста околна среда, 

опазване на зелените площи при минимум въздействие в резултат от работата на 

строителните машини и СМР); план за прилагане на мярката (съставяне на програма за 

опазване на околната среда и управление на строителните отпадъци, които ще се спазват във 

всички етапи и дейности от изпълнението); действия при контрол на изпълнението 

(изработване на план за управление на строителните отпадъци и план за опазване на 

околната среда); действия при отклонения (мониторинг и превенция, актуализация на 

изготвените планове за околна среда и управление на строителните отпадъци). 

4.6.3. Достъп до комунални услуги – обхват (двете улици), предмет (осигуряване на 

постоянен достъп до комунални услуги – водоснабдяване, електричество, комуникации, в 

частност интернет и телевизия); очаквани резултати (постоянен достъп до описаните 

комунални услуги); план за прилагане на мярката (предвижда се среща с представители на 

експлоатационните дружества, на която ще се представи графика за изпълнение, ще се 

обсъдят критичните точки, ще се идентифицират и маркират на ситуациите участъците, 

касаещи всяка от заинтересованите страни и местата, където е необходимо трасиране или 

изпълнителят трябва да премине с повишено внимание); действия при контрол на 

изпълнението (встъпителна среща с представители на заинтересованите страни, осигуряване 

на постоянен достъп до ВиК услуги, посредством байпаси при преминаване през съответните 
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участъци; навременно трасиране на участъците); действия при отклонения (мониторинг и 

превенция; навременно уведомяване на заинтересованите страни при настъпване на аварии; 

навременно отстраняване на аварии и възстановяване на достъпа до комунални услуги). 

4.7.    Разпределение на ресурсите по видове СМР – за всяка една дейност е направено 

разпределение на необходимите ресурси – труд (ръководен и изпълнителски състав), 

механизация и материали.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Всеки един от членовете на комисията се запозна лично с цялостното съдържание на 

предложението на участника. След обсъждане и анализ на изложената информация, 

комисията излага следните мотиви и аргументи:  

Техническото предложение е изготвено в съответствие с предварително обявените 

условия, както и с правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право. Предложението е изготвено в съответствие с изискванията 

на Техническата спецификация на Възложителя. Към него е приложен Линеен календарен 

график, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията и „Строителна 

програма”, съдържаща всички задължителни елементи, изискващи се в документацията 

за обществената поръчка. 

Разработеният от участника линеен график дава информация за времевата и 

технологична последователност на изпълнение на всички дейности при реализирането на 

строителството, съобразно предлагания от участника срок и подход за изпълнение, както 

и ресурсната обезпеченост – технологичен и човешки ресурс. Графикът е изготвен в 

календарни дни и включва пълния обем работи, заложени от Възложителя. 

Предлаганият от участника подход и организация за изпълнение на строителството 

на поръчката съдържа: етапите и организацията на изпълнение на строителството,  

технологията и последователността на изпълнение на видовете работи; описание на 

разпределението на техническите и човешки ресурси, предвиждани за изпълнението на 

строителството, методите и организацията за контрол на качеството, организационна 

схема на взаимодействието между заинтересованите страни, начините за комуникация 

между участниците в строителния процес, мерки за контрол на социалното напрежение. 

 

Единодушното мнение на комисията е: От представеното Техническо предложение 

на  „ДИКИСТРОЙ” ЕООД става ясно, че същото е изготвено при съблюдаване на всички 

поставени изисквания в документацията за участие и отговаря напълно на предварително 

обявените условия. Предложението е изготвено по образеца на възложителя и съдържа 

всички изискуеми реквизити, обем информация и данни.  

На основание горните констатации и мотиви комисията реши: Участникът 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД да бъде допуснат до оценка на техническото предложение. 
 

След извършване на тези действия, комисията реши да преустанови своята работа в 14:45 

часа на 26.02.2018 г., като насрочи следващото заседание да се проведе на 27.02.2018 г. от 11:00 

часа. 

На 27.02.2018 г. от 11.00 часа комисията се събра в пълен състав и продължи своята 

работата с оценка на техническото предложение на участника, съгласно определения критерий 

„Икономически най-изгодна оферта“, въз основа на критерий за възлагане „оптимално 

съотношение качество/цена”, описан в документацията за участие, по методиката за определяне 

на оценка.  

Комисията пристъпи към задълбочен преглед на техническото предложение на участника за 

проверка за съответствие със заложените критерии за оценка, заложени в Методиката за оценка, 

като се установи наличието на всички обстоятелства, заложени в методиката, както следва: 

1. Описани са всички етапи на изпълнение, като  всеки  етап е декомпозиран на 

дейностите, включени в него. Включени са всички дейности и поддейности, необходими за 

изпълнението на предмета на обществената поръчка; налице е последователност и 

взаимовръзка между отделните етапи и между дейностите във всеки етап.  
Мотиви: Обособените от участника 4 етапа - подготовка за изпълнение на СМР, 

изпълнение на СМР, завършване на строителството и издаване на разрешение за ползване, 
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гаранционно обслужване на строежа - отразяват в своята съвкупност жизнения цикъл на 
строителството.   

Всеки един етап съдържа редица дейности, съотносими към него, които обхващат 

цялостния процес на изпълнението – подготвителни дейности (разрешителни режими, 

планиране, временно строителство, изготвяне на планове за безопасност и здраве, временна 

организация и безопасност на движението, подготовка и обезопасяване на строителната 

площадка, устройване на временно селище, разчистване на работните участъци, трасиране, 

уточняване наличието на подземни мрежи на техническата инфраструктура, доставки и др.); 

същинско строителство (разваляне на съществуващи настилки, изкопи, укрепване на изкопи, 

монтаж на тръби, фасонни части и арматури на водопроводната мрежа, изграждане на 

сградни водопроводни отклонения, обратен насип, разкрепване на изкопи, хидравлични проби, 

уплътняване, възстановяване на пътното легло и настилките, изпитвания, дезинфекция и др.), 

довършителни дейности (отстраняване на дефекти, представяне на строителна и 

екзекутивна документация, предаване на обекта, въвеждане в експлоатация), гаранционно 

обслужване (осъществяване на периодичен мониторинг, процедура за отстраняване на 

дефекти и аварии по мрежата, план за реакция и др.)    Предвидените от участника дейности 

кореспондират със спецификата на обекта и включват пълния обем работи, което показва добро 

познаване на цялостния процес и е предпоставка за създаването на условия за организация на 

работа, водеща до постигането на желания краен резултат. Описаните етапи и видове работи са 

представени в правилна технологична последователност и съответстват на утвърдените 

строителни правила и норми. 

 

2. Описана е технологията за изпълнение на всички видове СМР, включени в 

предмета на поръчката, като същата е съобразена с действащите технически норми и 

стандарти, с Техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект на 

възложителя и е приложима за конкретния строеж, предвид неговите характеристики и 

особености. 
Мотиви: Описани са условията за започване и завършване на всяка от включените в 

предмета на поръчката СМР и те са съобразени с приетата технология на изпълнение. Всяка 

една от предвидените дейности е разбита на стъпки, като последователността от операциите е 

взаимообвързана с използваните материали, оборудване и механизация. Цитирани са 

приложимите за всеки вид работа стандарти и нормативна уредба, което е индикатор за 

познаване на процесите, начина на изпълнение, методите и начините за контрол и приемане на 

всеки вид работа. Предложената технология е съобразена с характеристиките на конкретния 

строеж, съгласно техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект (напр. 

полагане на тръбите без пясъчна подложка, засипване на изкопите с уплътнен обратен насип,, 

възстановяване на уличните настилки само с трошен камък). 

 
3. За всеки вид СМР, включен в предмета на поръчката, са описани ресурсите, които 

участникът предвижда да ангажира като вид/квалификация и брой, а именно работна 

сила, механизация и строителни продукти. Предвижда се да бъдат ангажирани само 

действително необходими ресурси за изпълнение на всяка от работите, съобразно 

предложената технология за изпълнение на съответния вид работа, което се явява 

предпоставка за създаване на организация на строителството, съответстваща на 

изискванията на възложителя. 
Мотиви: В своето предложение участникът е дефинирал задачи при изпълнение на 

отделните дейности, като всяка от тях е представена в последователност на изпълнение с 

посочени конкретни задължения на отговорния експерт, при отчитане на спецификата. 

Предвидените ресурси са достатъчни за изпълнение на всяка от работите , включени в предмета 

на поръчката, по предложената технология, с качество, съответстващо на изискванията на 

възложителя, съдържащи се в техническите спецификации.  

Демострирана е връзката между предвидените дейности от една страна, а от друга 

предложението за организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от 

участника ресурси /материали, човешки ресурси и предвидените техника и механизация/. 
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Така представеното резпределение е предпоставка за ясен подход при реализацията на 

обекта и организация за ефективно  и съсредоточено разпределение на ресурсите без 

разпиляването им.  

Разпределението на всички ресурси във времето, предложено от участника, е равномерно. 

Това обстоятелство води до голяма степен на сигурност за целесъобразното им използване в 

предвидената организация на работа. За всяко от специализираните звена за извършване на 

работите (звено „земни работи, звено „ВиК работи“, звено „пътни работи“) е предвидена 

необходимата механизация и оборудване. Наличието на материалните ресурси и внедрената 

интегрирана система за управление на качеството са предпоставки, обосноваващи посочените 

механизми и мерки при работа така, че да бъдат ефективни, взаимообвързани и да доведат до 

успешно изпълнение на предмета на поръчката. 

 

4. Предвидени са мерки за контрол на социалното напрежение чрез намаляване на 

затрудненията за всеки един от трите аспекта на ежедневието, идентифицирани от 

възложителя – физически достъп, външна среда, достъп до комунални услуги, като всяка 

мярка съдържа едновременно и трите компонента – 1.обхват, предмет и очаквани 

резултати от мярката; 2.план за прилагането й; 3.действия по контрол на изпълнението й 

и действия при отклонение от плана за прилагането на мярката. Всички предложени 

мерки са съобразени със спецификата на конкретния строеж, приложими са и 

изпълнението им ще доведе до висока степен на постигане на търсените резултати. 
Мотиви: Предложените от участника мерки обхващат в пълна степен управлението на 

неблагоприятните последствия, които биха се появили следствие на строителните работи. 

Изготвените планове за прилагането на мерките представляват адекватни превантивни действия 

с цел недопускане нарушаване на нормалния ритъм на живот на кръга засегнати лица от 

строителството.  Така разработените мерки са приложими към спецификата на строежа. 

Неминуемо ограничения достъп, замърсеното околно пространство и зелени площи, както и 

прекъсването на водоподаването, а в някои случаи при изкопни работи и други услуги, чиито 

комуникации са подземни, като интернет, телевизия и електричество, са най-честата причина за 

нарушаване ритъма на рутинните ежедневни дейности и покачване на социалното напрежение.  

Предложените действия, в случай на отклонение от изпълнението на мерките (напр. 

доставка на резервни рампи, актуализация на плановете за опазване на околната среда и 

управление на строителните отпадъци, навременно уведомяване на засегнатите страни при 

аварии и бързото им отстраняване) показват възможността на участника за бърза реакция за 

минимизиране на неблагоприятните въздействия. 

 

5. Предложената схема на взаимодействие между членовете  на  екипа на участника  

с възложителя, както и между всички участници в строителния процес и други имащи 

отношение лица и контролни органи, обхваща в пълна степен взаимовръзките между 

всички заинтересовани страни; показва разбиране процесите на комуникация, 

координация, контрол и субординация в рамките на изпълнение на поръчката и доказва 

възможността на  участника за навременно и  качествено  изпълнение на поставените 

цели. 
Мотиви: Идентифицирани са всички участници в строителния процес и имащи 

отношение контролни органи.  

Разпределението на отговорностите на отделните специалисти, предвидени за изпълнение на 

поръчката, е съобразено с професионалната им квалификация, опита и съответства на участието 

им в строителния процес. Осигуряването на непрекъсната връзка между отделите екипи и 

техните ръководители, показаните нива на субординация и взаимозаменяемост са индикация за 

поддържане на висока информираност между всички звена и нива, навременна реакция за 

предотвратяване на евентуални проблеми и грешки и адекватна намеса за отстраняване на 

възникналите такива. Предложеният начин за комуникация и координация между членовете на 

екипа, показва добре работеща и ефективна система за правилно и целесъобразно изпълнение 

на задачите.  

Описаните от участника начини на комуникация с възложителя, посредством следните 

механизми – създаване на комуникационен план, провеждане на срещи, предхождащи 
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строителството и такива по време на изпълнението и при необходимост по искане на всяка от 

страните и др., обуславят създаване на условия за висока степен на информираност и 

прозрачност на работата. Предложената комуникация между изпълнител и възложител по 

модела „one point of contact“, ще допринесе за повишаване на ефективността на комуникацията, 

защото на възложителят няма да му се налага да контактува с отделните лица, ангажирани с 

изпълнението на поръчката. 

Предложените няколко начина за комуникация: официална (писмена) – чрез протоколи, 

съобщения, уведомления, писма и др.; неофициална комуникация чрез телефон или ел. поща; са 

предпоставки, че обменът на информация ще бъде своевременен и ефективен и ще гарантира 

висока степен на информираност. Това е предпоставка за поддържане на оптимална 

координация за своевременна реакция и приключване на дейностите в срок и с необходимото 

качество. 

Описанието на взаимодействието на участниците в строителния процес дава ясна 

представа за действията, които ще се предприемат. Представената схема на взаимоотнешията, 

която включва и страни извън преките участници в строителния процес, е гаранция за умение за 

всеобхватен контрол и безпроблемно изпълнение. 
В заключение, така разработената от участника строителна програма е в пълно 

съответствие с изготвения линеен календарен график за изпълнение на дейностите. Това води 

до извода, че предвидената организация за работа и подход за изпълнение на предмета на 

обществената поръчка са целесъобразни и оптимални, а предложеният срок за изпълнение е 

реалистичен. Тези обстоятелства удостоверяват напълно възможността на участника да изпълни 

качествено и в срок, съгласно нормативните изисквания и в съответствие с техническата 

спецификация и одобрения инвестиционен проект всички видове работи по предмета на 

поръчката. 

 

Предвид така изложените мотиви, комисията единодушно реши, че в предложението 

на участника „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, са налице всички условия за присъждане на оценка 

от 100 (сто) точки, съгласно разписаните в таблицата на методиката за оценка (в 

техническото предложение се съдържат всички от посочените критерии), поради което 

и комисията присъжда на участника оценка по показател П1 – Техническо предложение за 

изпълнение на поръчката – 100 точки. 

 

След извършване на горните действия, комисията взе следните решения:  

 

РЕШЕНИЯ № 1 

 

          Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовото предложение на 

допуснатия участник на 02.03.2018 г. (петък) от 10:00 часа, в заседателната зала в 

административната сграда на Община Вършец, с адрес: гр. Вършец 3540, община Вършец, 

област Монтана, бул. „България“ №10, етаж 4. 

 

РЕШЕНИЯ № 2 

 

          Комисията възлага на Председателя на комисията да организира обявяването на 

датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовото предложение, съгласно 

изискванията на ЗОП и документацията за участие /„не по-късно от два работни дни 

преди датата на отваряне на ценовото предложение комисията обявява най-малко чрез 

съобщение на профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето“/. 

 

С посочените действия комисията приключи работата си на 27.02.2018 г. в 15:30 часа. 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, датата, часът и мястото на отваряне и оповестяване 

на ценовото предложение на допуснатия участник, съдържащо се в плик „Предлагани ценови 

параметри“, бе оповестено на 27.02.2018 г., чрез съобщение с изх. № 70 00 – 56 от 27.02.2018 г., 

публикувано в профила на купувача, към електронното досие на настоящата поръчка. 
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На 02.03.2018 г. от 10:00 часа се проведе публичното заседание на комисията, на което не 

присъства участника, подал оферта, или негови упълномощени представители, нито 

представители на средствата за масово осведомяване. 

Председателят на комисията отвори плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ и 

оповести съдържанието му, както следва: 

 Ценово предложение, изготвено по образец на възложителя – в оригинал; 

 Количествено – стойностна сметка – в оригинал; 

 Електронен носител. 

 

Ценовото предложение на участника е със следните параметри: 

Обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 148 243,80 лева без 

ДДС (сто четиридесет и осем хиляди двеста четиридесет и три лева и осемдесет стотинки 

без ДДС), съответно 177 892,56 (сто седемдесет и седем хиляди осемстотин деветдесет и два 

лева и петдесет и шест стотинки с ДДС.). 

Стойности на елементите за ценообразуване на единичните цени на видове СМР и 

дейности:  

- средна часова ставка 4,25 лв./час 

- допълнителни разходи върху труд  90 % 

- допълнителни разходи върху механизация 40 % 

- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на 

мате-риалите от производител, вносител или официален  дистрибутор 

(за материалите, ангажимент на участника) 6 % 

- печалба 8 % 

 

 

С извършените по-горе действия, приключи публичната част от заседанието на комисията 

в 10:15 часа на 02.03.2018 г. 

Комисията продължи работа в закрито заседание и пристъпи към разглеждане на 

документите в плика „Предлагани ценови параметри“ и проверка за съответствието им с 

изискванията на възложителя. 

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовото предложение на участника 

„ДИКИСТРОЙ“ ЕООД. Участникът е попълнил дадения към документацията образец правилно, 

като е спазил зададената му форма. При проверката на количествено – стойностната сметка, 

комисията установи, че е спазен образеца към документацията, няма разминавания, дописвания, 

липсващи редове, подмяна на дейности и алтернативи. Няма допуснати аритметични 

несъответствия между общата цена и цените за отделните изброени дейности. Налице е 

съответствие между цената за изпълнение на договора, декларирана в ценовото предложение и 

крайната стойност по КСС. Комисията провери съдържанието на електронния носител и 

констатира, че участникът е представил количествено – стойностната сметка и в електронен 

формат. 

Предложена от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчка, не 

надхвърля посочената прогнозната стойност в документацията, т.е. не надвишава максимално 

предвидения финансов ресурс за поръчката. 

Комисията единодушно реши, че участникът отговаря на изискванията, поставени 

от възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата. 

 

Проверка за наличие на основанията по чл. 72, ал. 1 от ЗОП за предложенията в плик 

„Предлагани ценови параметри“. 

Тъй като до настоящия етап е допусната само една оферта, в настоящия случай не може да  

намери приложение разпоредбата на чл. 72 от ЗОП, а именно: наличие на предложение, което 

подлежи на оценяване и е с повече от двадесет на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 
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Оценяване на ценовото предложение 

Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения по показател П2, съгласно 

методиката за оценка. 

Тъй като на оценяване подлежи само един участник, при прилагане на формулата за 

оценка, той получава 100 (сто) точки: 

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = (148 243,80 /148 243,80) х 100 = 100 точки 

 

Определяне на Комплексната оценка (КО)  
 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:  

КО = П1 х 50% + П2 х 50%  

Комплексната оценка се формира като сума от оценките за всички показатели в 

методиката и има максимална стойност 100 точки. 

На първо място ще бъде класиран участникът, събрал максимален брой точки. 

Участника с най-висок коефициент КО се класира на първо място. Класирането на  

офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, 

която се формира като сбор от получените резултати по отделните показатели за оценка. 
 

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 
 

Показател – П 

(наименование) 

Максимално 

възможен бр. точки 

Относителна 

тежест в КО 

1. Техническо предложение за изпълнение 

на поръчката – П1 
100 50 % 

2. Ценово предложение – П2 100 50 % 
 

 

 

Комисията направи изчисления на показателите, формиращи комплексната оценка за 

участника и резултатите представя в табличен вид по – долу: 

 

№ Участник 

Оценка по 

показател 

П1 – 

Техническо 

предложение 

Относител-

на тежест 

50%; 

к3*50% 

Оценка по 

показател 

П2 – Ценово 

предложение 

Относител-

на тежест 

50%; 

к5*50% 

КО - Комплексна 

оценка; 

КО=П1*50%+П2*50%; 

КО=к4+к6 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
"ДИКИСТРОЙ" 

ЕООД 
100 50 100 50 100 

 

 

 

Класиране 

Във връзка с извършените от комисията действия по разглеждане и оценка на 

техническото и ценово предложение на участника, допуснат до съответните етапи от 

процедурата, подробно описани в настоящия протокол и предходния такъв с номер № 1 и 

получената от участника оценка, на основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията извърши 

следното класиране: 

 

ПЪРВО МЯСТО: участник „ДИКИСТРОЙ” ЕООД, с комплексна оценка 100 

точки 
 

 

 Предложение за сключване на договор 

Комисията счита, че офертата на участника „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД в пълна степен 

съответства на предварително обявените от възложителя условия, отговаря на обявените от 
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възложителя изисквания за технически възможности и е икономически най-изгодна при 

спазване на критерия за възлагане, поради което е класиран на I-во място.  

 

Предвид това, в съответствие с чл. 60, ал. 1, т. 9 от ППЗОП, комисията Ви предлага, в 

качеството Ви на Възложител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за 

реализиране на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на ул. „Серафим 

Георгиев“ и ул. „Зелени дел“, гр. Вършец“, открита с Ваше Решение № 20/17.01.2018 г., с 

уникален номер в РОП 00850-2018-0001, и на основание чл. 109 от ЗОП да определите за 

изпълнител на поръчката и да се сключи договор, при условията на чл. 112 от ЗОП, с 

участникът, класиран на първо място, а именно: „ДИКИСТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 111560974, 

Оферта с вх. № 70 00-52/22.02.2018 г., с комплексна оценка 100 точки. 

 

С посочените действия, работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите 

приключи. В изпълнение на чл. 60, ал. 3 от ППЗОП, настоящият доклад се подписа от всички 

членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата документация, офертата на 

участника и всички документи, изготвени в хода на работата на комисията (Протоколи № 1 и № 

2), за приемане работата на комисията, утвърждаване съгласно чл. 106, ал. 1 от ЗОП и вземане 

на решение по чл. 106, ал. 6 от ЗОП от Възложителя. 

 

Настоящият доклад се състави в 1 (един) екземпляр и е предаден на Възложителя за 

утвърждаване на 06.03.2018 г. 
 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   Антон Димитров Тошев -  .........(подпис)*..................... 

 

   ЧЛЕНОВЕ:  

1. Красимира Стефанова Тачева - .……….(подпис)*…….…….. 

2. инж. Костадинка Петрова Денкова - ….(подпис)*…………… 

3. инж. Ивайло Георгиев Георгиев - …….(подпис)*…………… 

4. Иван Йорданов Първанов - ……………(подпис)*.………….. 

 

 

 

 

Получих доклада на комисията на дата: 06.03.2018 г. 

                                                       

                                                           Подпис:… (подпис)*……. 

                                                           инж. Иван Михайлов Лазаров 

                                                              Кмет на Община Вършец 

 

*Забележка: Заличена информация съгласно чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 2, ал. 1 от 

ЗЗЛД  

 


