
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ПЪТСТРОЙ 2001” ООД
ОБЕКТ: Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи 
площадки за игра на открито и осъществяване на дейности по поддръжка и контрол по 
обособени позиции: Обособена позиция 2 -"Осъществяване на дейности по поддръжка на 
площадките за игра, поддържане на паркова мебел".

Д О Г О В О Р

За възлагане изпълнението на СМР на обект на основание чл.74, ал.1 от ЗОП

Д н ес  ; ...... 2015 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЬРНОВО, наричана по-долу ’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: 
град Велико Търново, пл. “Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана 
от ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината, от една страна,

2. „ПЪТСТРОЙ 2001” ООД, град Велико Търново, наричано по-долу 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и адрес град Велико Търново, ул. „Освобождение” 
№33а, ЕИК: 104544573, тел. 0888310925, факс 062/634407, представлявано от Румен

Иванов в качеството му на Управител от друга страна.

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, 
включени в обхвата на обществена поръчка: Изграждане на нови детски площадки, 
основно обновяване на същестзуващи площадки за игра на открито и осъществяване на 
дейности по поддръжка и контрол по обособени позиции: Обособена позиция 2 - 
"Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, 
поддържане на паркова мебел".

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши поддръжка и контрол на детски площадки 
попадащи в обхвата на обособената позиция.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси.

(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество.

(5) Видовете и количествата на работите са съгласно списък на обектите Приложение 3 и 
списък на работите Приложение 2.

(6) За извършване на дейностите по позицията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставя план за поддръжка 
и контрол в съответствие с техническите спецификации, като го представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди започване на изпълнението на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за
защита на личните данни!



Изграж дане на нови дет ски площ адки, основно обновяване на същ ест вуващ и площ адки за игра на открито  
и осъщ ест вяване на дейност и по поддръж ка и контрол по обособени позиции: О бособена позиция 2 - 
"Осъществяване на дейност и по поддръж ка на площ адкит е за игра, поддърж ане на паркова мебел". 

упражнява контрол по изпълнението на плана, като при установени нарушение се прилагат 
разпоредбите на този договор отнасящи се до неизпълнението.

Чл.2(1) Срокът за изпълнение на работите са съгласно посоченото в техническото 
предложение на Изпълнителя съответно:

Срок за реакция за обезопасяване на площадката при констатирани нередности в 
рамките на 2 /два/ часа от констатиране на нередностите;

Срок, през който се гарантира качеството на извършените ремонтно-монтажни работи в 
размер на 60 /шестдесет/ месеца;

Максимален срок за извършване на ремонта след обезопасяване на обекта в размер на 3 
/три/ работни дни;

Срок за отстраняване на дефекти в гаранционния срок 5 /пет/ дни;

(2) Срокът на действие на договора е четири години считано от датата на подписване на 
договора. Сроковете по предходната алинея текат от момента на възлагането.

(3) Изпълнението на договора започва от датата на подписването му, като за започване на 
изпълнение на дейностите не е необходимо възлагане, а задължението се поражда със самото 
подписване на този договор.

II. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Стойността на извършеното по договора се образува от цената на материалите, която 
се доказва с фактура и следните ценообразуващи показатели:

часова ставка 3,30 лв./три лева и 30 ст./

допълнителни разходи 100% /сто %/

печалба 7 % /седем %/

доставно-складови разходи 0,20 лв./нула лв. и 20 ст./

(2) При възникване на допълнителни дейности, заплащането ще става според горепосочените 
ценообразуващи показатели.

Предложеният размер на часова ставка в лв. е еднакъв за всички дейности в приложение № 1, 
предложения % допълнителни разходи е еднакъв за всички дейности в приложение № 1 и 
предложения % печалба е еднакъв за всички дейности в приложение № 1.

(3) Не подлежат на разплащане работи, неокомплектовани с разходооправдателни документи -  
подробна ведомост, анализи, фактури за закупени материали, сертификат за вложени 
материали.

(4) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за вложени материали и/или извършени работи 
ако е налице:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата документация, в това число 
от техническия проект; от договора; от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци;

4. Влагане на неподходящи и/или некачествени материали;

(6) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, 
осъществяващо инвеститорския контрол и лицето осъществяващо строителен надзор 
констатират недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи



И зграж дане на нови детски площ адки, основно обновяване на същ ест вуващ и площ адки за игра на открито 
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дължимата сума за тях. Задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече 
последици поради просрочване на плащането.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на протокол за 
тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото качество и/ или е 
налице отклонение от техническия проект за обекта и / или материалите не са съгласувани с 
осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор или са 
констатирани други несъответствия.

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по предвидения 
в настоящия договор ред с протокол по реда на чл. 6 се хонстатира, че действително 
извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, поради 
които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число несъответствие на 
дължимото възнаграждение с количеството или качеството и вида на вложените материали.

(9) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от Изпълнителя, както и 
натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на 
възстановязане по банкова сметка, както следва: IBAN BG80SOMB91303224758000, BIC код 
на банката SOMBBGSF, при Общинска банка, клон Велико Търново

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ
НА СТРОИТЕЛНО- МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 Възложителят е длъжен:

1. да укаже мястото на обектите;

2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите;

3 .да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на поръчката;

4. чрез инвеститорския контрол и строителния надзор да участва в приемането на извършените 
СМР и съставяне на приемо-предавателните протоколи;

5. при точко и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена.

Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители има право по всяко време да проверява 
извършването на работата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и изпълнението на предвидените в този договор 
задължения.

Чл.6 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго 
неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква 
съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на 
празата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и 
да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и 
двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
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(3) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и степента, 
в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото 
възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или обременената с недостатъци 
работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и / или 
естеството на неизпълнението.

(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при условие на констатирането 
му по реда по- горе.

Чл.7(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да следи за спазването на нормативните и 
техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени 
указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на дейността, 
тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на 
отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за 

която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя 
и на подизпълнителя.
(5) Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за 
който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя 
доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 7, ал.4.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи 
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ
НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ:

Чл.8(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми изпълнителя на инвеститорския контрол и 
осъществяващия строителния надзор, за началото на изпълнение на възложената работа.

(2)Разпорежданията на изпълнителя на инвеститорския контрол и осъществяващия 
строителния надзор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи качествено и в 
технологичните срокове за съответните видове работи и по указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
определени от него лица.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да влага качествени и подходящи материали при извършване 
на възложената работа.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отчете извършените СМР с акт Образец 19, окомплектован 
с необходимите документи и заверени от представителя на Възложителя, който осъществява 
инвеститорския контрол и от представителя на строителния надзор: „Инвестстрой 92” ЕООД 
фактури за закупени материали; анализи на актуваните видове работи, подробна ведомост, 
сертификати на вложените материали.
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(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доказва цените на материалите с фактура, като доставката и 
закупуването им се съгласува предварително с лицето осъществяващо инвеститорски контрол 
на обекта.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съставя доклади, графици, процедури, планове съгласно 
техническите спецификации.

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне на 
всички актове и протоколи по време на строителството.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) При приемане на изработеното, преди подписването на приемо-предавателния протокол, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи изискуемите документи.

(4) Строително-монтажните работи се организират от/ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез техническия 
ръководител на обекта: . S-\£

1
Чл.10 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строително- монтажни работи не подлежат на 
заплащане.

Чл.11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Пс време на строителството ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да спазва: действащото в страната законодателство, всички закони, правилници, 
наредби постановления и др. касаещи строителния процес; техниката на безопасността на 
труда; противопожарни и строително- технически норми;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съблюдава Наредба №1 за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра, Наредба № 7 от 1999 г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване 
на работното оборудване, Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни 
и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и 
изискванията на другите нормативни актове по безопасност и здраве при работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, 
възпрепятстващи изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното 
преодоляване.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, както к осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен 
надзор за всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението 
на дейностите.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното, да информира 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложената с офертата методология на работа за 
изпълнение на обществената поръчка.

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, 
използвани при изпълнение на работата, сертификати, удостоверяващи съответствие със 
стандарти за системи за управление на качеството, доказателства за квалификация на 
персонала, извършващ възложената работа.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация,
която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената
поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия договор.
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна 
информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване да 
я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители.

Чл.13 При точно и пълно изпълнение на договорените дейности ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 
да получи уговорената за контрола и поддръжката работи сума.

Чл.14 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо 
за извършване на работите е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за качеството на използваните от него материали. 
Когато използваните за изпълнение на обществената поръчка материали са некачествени или 
неподходящи за качествено изпълнение на работите, в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен 
да подмени материалите с качествени. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни това задължение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати или развали договора с последиците предвидени в 
него.

Чл.16(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата за извършване на различните 
видове работи механизация.

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, 
или от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнение на обществената поръчка да спазва правилата 
за безопасност на уреждащата ги нормативна уредба.

(4) За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 
изпълнението на поръчката, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на 
работите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря при никакви обстоятелства и по каквато и да била причина 
за щети или вреди причинени на персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време 
и поради изпълнение на дейностите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема искания за компенсиране 
или за увеличение на плащането във връзка с такива щети или вреди. Единствено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност спрямо трети лица, включително отговорност за вреди 
или щети от какъвто и да било вид, понесени от тях през време и поради изпълнението на 
дейностите.

Чл.17(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и 
стадия на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да оказва нужното 
съдействие на представители на ЗЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/ или на други органи при извършване на 
контрол по изпълнението на обществената поръчка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва 
пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

(2) По време на проверките ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури достъп за извършване на проверки на място и одити;

2. да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, в зависимост 
от естеството на възложеното с договора, пряко ангажирани с неговото изпълнение, които да 
присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица;

3. да осигури достъп до финансовата, техническа, счетоводна и всякаква друга документация, 
бази данни и/или системи, в това число документация, свързана с капацитета на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да управлява и изпълнява дейностите; документи, свързани с процедурите за
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възлагане на обществени поръчки и с изпълнението на договорите за обществени поръчки, 
документи относно извършени разходи, вътрешни правила и процедури, инструкции, указания, 
длъжностни характеристики и др.;

4. да предостави на проверяващите лица свободен достъп до резултатите от изпълнението на 
поръчката.

5. да осигури достъп до документацията, която се държи и/ или съхранява от изпълнителя 
и/или, подизпълнителите и партньорите по проекта.

6. да съдейства на проверяващите лица, които извършват проверки на място.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни препоръките, дадени в резултат на проверките, в 
определения за това срок.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя периодично, чрез доклади за напредък, 
информация за изпълнението на препоръките, в резултат от проверки на място.

Чл.18 (1) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, 
ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или 
отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки ако разходите за изпълнение на 
възложеното не бъдат възстановени или за възстановяването им се налага повторно 
извършване на действия, мерки или оформяне на документи, съгласно дадени от компетентен 
орган указания или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

Чл.19 Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и 
когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изпълнява задълженията си съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение. В случай на използване 
на подизпълнител/и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
информация за плащанията по договора/ите за подизпълнение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и 
по повод изпълнението на възложената работа.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, 
добросъвестност в съответствие с най- добрите практики за дейността, като за целта 
мобилизира необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси.

Чл.21 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършени работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:

1. поправяне на изработеното без заплащане в даден от него подходящ срок;
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2. заплащане на разходите, необходими за поправката;

3. съответно намаление на възнаграждението;

(2) Ако отклонението или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за 
уговореното или подразбиращото се предназначение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 
договора с последиците предвидени в него.

(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на 
заплащане на цената на осигурените от него материали и дължи връщане на авансово 
получените суми, при получени такива. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права, 
съгласно договора и приложимото законодателство като изправна страна срещу неизправна 
страна.

Чл.22 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор и преди срока за завършване на 
СМР, с последиците на чл.21, ал.З ако установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното в този 
договор;

2. извършва възложените работи с много ниско качество;

3. влага некачествени или неподходящи материали;

Чл.23 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в 
размер на 0,5 % от стойността на поръчката по позицията за всеки просрочен ден. И по 5 % от 
стойността на поръчката по позицията за всеки просрочен ден, при забава на обезопасяването 
на площадката при констатирани нередности в оборудването.

Чл.24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от 
цената, в размер на 0.5 % от стойността на поръчката по позицията за всеки ден и в следните 
случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на упълномощено от него лице, за времето до окончателното им 
изпълнение;

2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено 
извършени работи- до качественото изпълнение на същите;

У1.ГАРАНЦИОШШ УСЛОВИЯ

Чл.25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 
появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба 
№ 2 / 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, като 
съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обектите важат предложените от него гаранционни 
срокове, ако те са по- големи.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично 
необходим срок.

(4) Задълженията по предходната алинея запазват действието си при промяна на собствеността 
на обекта.
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(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, както и претърпените 
щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и пропуски, 
некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. НОСЕНЕ НА РИСКА.

Чл.26 Рискът от случайно погиване или повреждане на извършеното в резултат на работите по 
изпълнението на поръчката, преди приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се носи от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи тяхното заплащане.

Чл.27 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приети резултати по 
работите, ако погиването или повреждането не е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или в резултат 
на недостатъци.

Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и 
появилите се в последствие дефекти в минималния технологично необходим срок.

VIII.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.29 (1) Гаранцията за изпълнение се определя на 1 % ст прогнозната стойност на 
обществената поръчка за Обособена позиция 2.

(2) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на Изпълнителя след приключване 
изпълнението на изпълнението на договора, а при лошо, неточно и некачествено изпълнение 
или при липса на изпълнение -  гаранцията не се възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение. Отделно от гаранцията за 
изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и дължимите по договора неустойки.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата 
по банковата гаранция за изпълнение, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор 
между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд. Същата се освобождава след 
решаване на спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е налице друго основание да я задържи.

(4) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение или упражнява правата по банковата 
гаранция за изпълнение като неустойка за развалянето.

(5) При неизпълнение или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на този договор, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по 
банковата гаранция за изпълнение и/или може да търси дължимите по договора неустойки.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.ЗО (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при настъпване на 
непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения.

(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е
длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за
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преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат 
всички релевантни и/ или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и 
размера на непреодолимата сила.

(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е 
възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да 
ограничи последиците от настъпване на събитието.

(4) При спиране на работата по каквато и да било причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ взема 
необходимите мерки за запазване качеството на вече извършени работи, обезопасяване на 
обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да положи усилия да сведе до минимум периода, в 
който изпълнението е спряло и да поднови изпълнението веднага щом обстоятелствата 
позволяват това.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си. които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на 
договора.

(7) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като 
непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомяза другата страна за възобновяване 
на изпълнението на договора. При подновяване на изпълнението ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, 
уведомява осъществяващия инвеститорски контрол и осъществяващия строителен надзор на 
обекта.

(8) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 
сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на 
практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, 
изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с 
известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство.

(9) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, 
насрещната страна има право да прекрати договора.

(10) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което 
изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата 
страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването й, ка 
база на представените документи и доказателства.

(11) При спиране на работите, срокът започва да тече отново след получаването на 
уведомлението за възобновяване на изпълнението. При необходимост, действително 
отработеното време по изпълнение на договора ще се установява с двустранно подписан 
протокол.

(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел IX 
„Непреодолима сила“ , освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с 
подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.32(1) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;

2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща

- ю -
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дължимите поради неизпълнението неустойки и/ или обезщетения в срок и по начин 
определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към 
неизправната страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които 
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако 
не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното. 
В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред;

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това з офертата си или използва подизпълнител, който е 
различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за 
изпълнение.

(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока по чл. 2 ал. 2.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето 
осъществяващо строителен надзор и лицето осъществяващо инвеститорски контрол на обекта, 
в който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено 
определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по 
банковата гаранция за авансово плащане.

(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или да упражни правата по 
банковата гаранция за изпълнение, независимо от удържаните или дължимите до този момент 
неустойки.

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
задържа гаранцията за изпълнение на договора или упражнява правата по банковата гаранция 
за изпълнение. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово 
получени суми по договора, при получени такива, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата 
по банковата гаранция за авансово плащане. Едностранното прекратяване на договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не го освобождава от заплащане на дължимите, съгласно договора 
неустойки.

(6) В случаите по чл. 3, ал.7 тогава, когато нарушението, нередността или измамата е 
извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да заплати на 
изпълнителя направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване и ще 
предприеме действия за възстановяване на вече изплатени средства по договора.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.ЗЗ Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено при 
наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл.34 (1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор 
адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата

-11 -
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(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 
лица.

(3) За дата на съобщението известието се смята:

1. датата на предаването- при ръчно предаване на съобщението / известието;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка- при изпращане по пощата;

Чл.35(1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички 
въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и 
договорите и ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд, определен по правилата на ГПК.

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригиналцй екземпляра^по^дин 
за всяка от страните. ^  ^  //&  ^  —

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗП^'

/ /< ч /

ДАНИЕЛ ПАНОВ / ..........................................   /
Кмет на Община Велико Търно^

Даниела Данчева^
Началник отделуТмодз/сет "

Съгласували:

Десислава Йонковф 
Директор дирекция/J tfyaena "

Надя Петрова
Директор dupc/ilijiffi ОСОП

Динко Кечев L- 
Директор дирекция СУТ

Зорница Кънчева-Миладинова 
Началник отдел ОС

, У

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за 
защита на личните данни!
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О бразец  № 13

О ФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на 
съществуващи площадки за игра на открито и осъществяване на дейности по 
поддръжка и контрол по обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Изграждане 
на нови площадки за игра и обновяване на съществуващи площадки за игра на 
открито", Обособена позиция 2 - "Осъществяване на дейности по контрол и 
поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова мебел".

Забележка: При попълване на образеца се оставя единствено позицията, по която 
се кандидатства!

Долуподписаният/ната Румен Иванов,
с ЕГН , издадена на от МВР Велико Търново
в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)
на „ Пътстрой 2001 “ ООД,

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 104544573, актуален телефон: 0888 3 10 925 
факс: 062 / 63 44 07 ; електронна поща: patstroi_2001@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет Изграждане на нови детски площадки, основно 
обновяване на съществуващи площадки за игра на открито и осъществяване на 
дейности по поддръжка и контрол по обособени позиции: Обособена позиция 1 - 
"Изграждане на нови площадки за игра и обновяване на съществуващи площадки 
за игра на открито", Обособена позиция 2 - "Осъществяване на дейности по 
контрол и поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова мебел".

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката 
качествено, в срок и в съответствие с Техническите спецификации и представеното 
от нас Техническо предложение.

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразум^ни 
между нас и възложителя. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 48 месеца.|

Срок на валидност на офертата: 210 / Двеста и десет /. календарни дни

Правно обвързващ подпис: _

4 Ч ПДата Q ' ^  ̂  ■ Т ■ Ь f '  ■■  / 'V.5_____ / 2 f.
Подпис на лицето и печат

I. - • . -
• -  ^  /

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за
защита на личните данни! . ’
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Име и фамилия 
Длъжност

Румен Иванов
■ i  У"! р А  -  А 

1
О бразец № 14

Т Е Х Н И Ч Е С КО  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на 
съществуващи площадки за игра на открито и осъществяване на дейности по 
поддръжка и контрол по обособени позиции: Обособена позиция 2 -
"Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, 
поддържане на паркова мебел".

Долуподписаният/ната Румен Иванов,
с ЕГН - - - - -  , лична карта № , издадена на 1 от МВР Велико
Търново
в качеството ми на Управител

(посочете длъжността) 
на „ Пътстрой 2001 " ООД,
(посочете наименованието на участника)
с ЕИК: 104544573, актуален телефон: 0888 310 925
факс: 062 / 63 44 07; електронна поща: patstroi_2001@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Изграяедане на нови детски 
площадки, основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито и 
осъществяване на дейности по поддръжка и контрол по обособени позиции: 
Обособена позиция 1 - "Изграждане на нови площадки за игра и обновяване на 
съществуващи площадки за игра на открито", Обособена позиция 2 -
"Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, 
поддържане ка паркова мебел".

Обяснителна записка, включваща:

1. Методология за изпълнение на работите в обхвата на съответната ; 
позиция

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона 
за защита на личните данни!
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Обяснителна записка

С настоящата Обяснителната записка участникът представя предложенията си за 
изпълнение на предмета на поръчката по Обособена позиция 2 - "Осъществяване на 
дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова 
мебел", Предложенията са съобразени с показателите от зададената от Възложителя 
методиката за икономически най- изгодна оферта, без да съдържа информация по 
показател ценови критерий.

Обяснителната записа се прилага и в електронен вид, съгласно изискванията на 
Възложителя, като посочва и информация по подпоказатели С, Г и Р -  за Обособена 
позиция 2.

I. Методология на участника при изпълнение на дейностите, в обхвата на
Обособена позиция 2

Настоящата обяснителна записка представя методологията на участника за 
изпълнение с предмета по настоящата обществена поръчка е по Обособена позиция 2 - 
"Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, 
поддържане на паркова мебел".

Представнета методология изяснява конкретния подход на участника, като същият 
е съобразен с нормативните изисквания в съответната област и приложимите 
нормативни документи, основните от които са:

- Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове,/Л 
основани на него;

- Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСУ/Р/ 
и Приложенията към тях;

- Наредба № 2 / 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 2 / 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти;

-Н аредба № 1от 12 януари 2009 г. за усдевнята "й реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра;
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- БДС за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на 
материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и 
оборудване;

- Н а р е д б а  №  1 з -1 9 7 о т  29  о к т о м в р и  2 0 0 9  г.за строително-технически 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

1. Предмет и етапи на изпълнението - изпълнението на дейностите по 
контрола и поддръжката на площадките за игра включва следните

етапи

Предмет на изпълненеито на дейностите от участника по изпълнение предмета 
на поръчката по Обособена позиция 2, е извъртане на контрол на същесвуващите 
детски площадки съгласно списъка, предоставен от Възложителя, който може да се 
изменя едностранно от страна на възложителя, както и осъществяване на поддръжка на 
площадките при констатация на нередност при упражняване на контрола или по сигнал. 
Участникът предвижда и осъществяване на регулярни обходи на детските площадки и 
извършване на аварийни и текущи ремонти с цел ефективното изпълнение на услугите 
по контрол и подръжка на площадките за игра и парковата мебел.

1.1. Контрол

След въвеждане на площадките за игра з експлоатация с НАРЕДБА № 1от 12 
януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките 
за игра, се налага извършване на постоянен и периодичен (функционален) контрол по 
време на експлоатацията им. Ако участникът ни бъде избран за изпълнител, ще състави 
план за контрол и подръжка за осигуряване на съответствие с изискванията за 
безопасност.

Планът ще се изготви в зависимост от конкретните условия и натовареността на 
площадката, в съответствие с инструкциите на производителите на съоръженията/за 
игра и на положените настилки с оглед определяне на честотата на извършване/ на 
контрола и поддържане на площадката за игра.

За целите на контрола и поддържането на площадките за игра може да ще 
прилагат основните изисквания на БДС EN 1176-7 “Съоръжения за игра. Част 7: 
Ръководство за монтиране, контрол, поддържане и използване’' от НАРЕДБА № 1от 12 
януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 
игра.
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Участникът съставя и прилага горепосочения план за контрол и поддържане на 
площадките за игра ще включва график и писмени процедури при извършване на 
следните основни видове контрол:

- Постоянен контрол;

- Периодичен (функционален) контрол

Планът ще се представи на представител на Възложителя в двуседмичен период 
след стартиране на дейността.

1.2. Постоянен контрол на площадките за игра:

Постоянният контрол ще се извършва веднъж на 7-10 дни за установяване на 
видими опасности. Ще включва обхождане и наблюдение на всички площадки за игра, 
на подходите към тях и на съоръженията и елементите им. При извършването на 
обхождане и наблюдение, направените констатации за всяха площадка за игра, ще се 
вписват в доклади, съгласно чл. 69, ал. 4 от Наредба №1 за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра /Приложение №9 към чл. 69, ал. 
4/.

1.3. Периодичен (функционален) контрол на площадките за игра:

Периодичният (функционален) контрол ще се извършва веднъж на месец. 
Включва извършване на подробна проверка функционирането и стабилността на 
съоръженията за игра в резултат на тяхното износване, както и подробна проверка на 
всички останали елементи на площадката. За проведените периодични контроли на , 
площадките за игра, ще се съставят доклади, съгласно чл. 69, ал. 4 от Наредба №1 id  
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра /Приложение 
№9 към чл. 69, ал. 4/.

За проведените постоянни и оперативни видове контрол ще се съставят докл11ди 
съгласно изискванията та чл.69, ал.1 от Наредба №1 за условията и реда 'за 
устройството и безопасността на площадките за игра, които се предават ежемесечно на- 
Възложителя.
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2. Д окладит е ще включват най-малко:

• наименование, местоположение на площадката, дата и час на провеждане на 
контрола, вид на контрола и данни за лицето, извършило контрола;

• установени опасности и рискове, свързани с настъпили изменения в 
конструкцията на съоръженията, елементите на обзавеждането, настилката и 
растителността вследствие на повреди при ползването, вандализъм, атмосферни 
въздействия и др.;

• предлагани мерки за премахване на установените опасности и рискове за 
безопасната експлоатация на площадката за игра.

3. Мерки за премахване на установените опасности и рискове за 
безопасната експлоатация на площадката за игра

Включват поотделно или комбинирано следните дейности (мероприятия):

• технически;
с организационни;
• информационни (табели и означения).

4. Изготвяне на доклади за документиране на злополуки.

Докладът ще се подготвя по образец в Приложение №11 от Наредба №1 за 
условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра и се предава 
на възложителя.

5. Поддръжка
i

Квалифицираният персонал на участника „Пътстрой -  2001” ООД след 
направените огледи и извършване на необходимите ремонтни дейности , ще осигуои 
безопасността на обществено достъпните площадки за игра.

5.1. Предприемане на незабавни мерки

При констатиране на опасни повреди или състояние на съоръженията, 
създаващи предпоставка от инциденти или наранявания, ще се предприемат незабавни 
мерки за започване и извършване на необходимите действия в рамките на същия ден . 
Тези мерки ще се изразяват в привеждане съоръжението или елемента в съответствие С/
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изискванията за безопасност. Ще се уведомят представителите на Възложителя за 
характера на повредата и за действията, които са необходими да бъдат извършени.

5.2. Извършване на планови ремонти след възлагане от 
представител на Възложителя.

След възлагане от представител на Възложителя за извършване на планов 
ремонт, ще се осигурят материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на СМР при поддръжката на детските съоръжения, 
елементите на площадките и парковата мебел.

Ще се влагат само качествени материали, придружени със съответните 
удостоверяващи документи за качеството и произхода на материалите, използвани по 
време на работата. Ще се използва квалифициран персонал за извършване на 
ремонтните дейности. При изпълнение на строителството фирмата ще се съблюдават 
всички норми за стоителните дейности, гарантиращи лесно поддържане в процеса на 
експлоатация.

При извършване на съответните видове строително - монтажни дейности ще 
бъде осигурявана необходимата механизация.

Настилките и елементите на обзавеждането на площадката, които ще се 
използват за игра ще се монтират по безопасен начин, при спазване на инструкциите на 
съответния производители и изискванията на Наредба №1 за условията и реда за 
устройството и безопасността на площадките за игра.

Настилките и елементите на обзавеждането на площадките, които ще се 
използват при поддръжката, да притежават всички сертификати, инструкции иI 
протоколи от изпитвания съгласно Наредба №1 за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра.

II. Информация по подпоказатели С, Г  и Р

Подпоказател С -  Участникът предлага срок за реакция при обезопасяване на 
площадката при регистрирана неизправност, в часове, както следва:
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2 / два / часа

Подпоказател Г -  Участникът предлага срок, през който участникът гарантира 
качеството на извършените строително-ремонтни работи, в месеци /през този срок 
всички неизправности, които възникнат се отстраняват за сметка на участника - 
изпълнител/, както следва::

60 /шестдесет / месеца

Подпоказател Р -  Участникът предлага срок за извършване на ремонт, след като 
площадката е обезопасена, в работни дни, както следва:

3 / три / дни

Забележка: Предложеният гаранционен срок не е по-кратък от
закон оустановен ия.

III. Методология за изпълнение на услугата по конторол и подръжка по 
отношение на съоръженията за игра и влаганите и използвани 
материали

3.1. Ангажираност и организация на човешките и материалните ресурси

3.1.1. По отношение на услугата по контрол и подръжка 
на съоръженията за игра и използвани материали I

II
Участникът ще използва при изпълнение на обществената поръчка; и 

своевременно ще осигурява необходимото оборудване -  съоръжения за игра' и 
материали, като използва доставчици, наложили се на пазара в конкретната сфера, като 
надеждни и лоялни партньори, притежаващи съответни и конкретни референции под 
формата на препоръки или удостоверения за добро изпълнение на сходни или същите 
видове работи и доставки.
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Качеството на вложените материали ще бъде гарантирано от придружаващите ги 
сертификати за качество и декларации за съответствие. Видът на материалите ще се 
съгласува предварително с Възложителя и след неговото одобряване ще се пристъпва 
към фактическата доставка.

3.1.2. Организация на човешкия ресурс. Анализ на 
ролята на отделните членове на екипа в цялостното 
изпълнение на дейностите

През целия период на действие на договора, ние в качството си на изпълнител 
ще разполагаме с минумум осем души средно-списъчен изпълнителски и ръководен 
персонал.

Всички работници и ИТР, заети с изпълнението на дейностите по договора ще са 
с необходимата квалификация, с проведен необходим инструктаж по безопасност на 
труда и ППО. Всички работи ще се извършват при строго установен ред, спаззане на 
технологичната и трудова дисциплина.

Необходимите човешки ресурси са изчислени на базата на исканите от 
Възложителя видове СМР, при съобразяване с приетите от нас организационни и 
технологични решения за изпълнение на различните видове СМР, мероприятията по 
ЗБУТ и ППО, оптималните норма време.

Изпълнителският състав, както и техническите ръководители е от доказани 
специалисти, притежаващи необходимите дипломи /сертификати/. При замяна на лице /  
от списъка на техническите лица - лица отговарящи за контрола на качеството на 
строителството, новият член на екипа ще притежава еквивалентна квалификация /и 
професионален опит, не по-малки от тези на заменения експерт. Замяната на член >̂т 
екипа не води до промяна в плащанията към нас.

\
За изпълнение на предвидените строително -  ремонтни работи, предвидени в 

обекта за „Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, 
поддържане на паркова мебел" в предвидения срок в настоящата обяснителна записка 
ще бъдат обособени 2 / две / строителни групи. Всяка строителна група ще включва 
следните специалисти:

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона
за защита на личните данни!



игра.
Първа група -  лица, осъществяващи контрола по състоянието на площадките за

Втора група -  лица, извършващи текущи и аварийни ремонти

Списък на ангажираните лица с информация за образователно- 
квалификационната им степен, конкретните задължения на съответния член на 
екипа и професионалния му опит в години:

/а

№ Име, 

презиме 

и фамилия

Образование и 
професионална 
квалификация

Конкретни' -̂---.
задължения на 

съответния 
член на екипа

Професионален 
опит в години

1 Йордан Маринов

Средно 
специално - 

Архитектурно 
-  строителен 

техник

Технически 
ръкозодител

44 г.

2 Николай Савов Висше - 
Машинен 
инженер

Ръководител 35 г.

3 Таня Иванова

Висше

Отговорник „ 
Здравословни 

и безопасни 
условия на 

труд “
13 г.

/
4 Петър Петров Средно Работник 20 г. !

5 Антон Янков

Средно -  
Оператор на 

металорежещи 
машини

Работник

1

17 г.

\

6 Венцислав
Герев

Средно - 
Г еодезист

Работник

\  |

1 г.

/

1
/

у
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3.2. Анализ на ролята на отделните членове на екипа в цялостното 
изпълнение на дейностите, Принос за срочното и качествено 
изпълнение.

Първа група -  лицата Йордан Маринов, Николай Савов и Таня
Иванова ще осъществяват постоянен и периодичен контрол по състоянието 

на площадките за игра и ще съставят доклади, съгласно изискванията на чл. 691 ал.1 от 
Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 
игра .

Втора група -  лицата Йордан Маринов, Петър Петров, Антон
Я нкови  Венцислав Герев на базата на своя богат професионале

опит ще извършват текущи и аварийни ремонти .

IV. Изложение по Техническата спецификация на Възложителя

4.1. Описание на организацията за реализиране на проекта

Преди започване на ремонтните дейности ще се извърши предварителен оглед на 
площадките за игра с представител на Възложителя за установяване на действителните 
места за ремонт - настилки, бордюри и други видове дейности.

4.1.1. Описание технология на изпълнение на строително- 
монтажните работи.

Участникът „Пътстрой -  2001 ” ООД ще ограничи своите действия само в 
рамките на обекта и строителната площадка, чиито граници са определени o j; 
Възложителя. За достъпа до обекта персонала ще бъде запознат с изискванията на 
Възложителя и ще бъде задължен да ги спазва. |

По време на изпълнение на строително-монтажните работи стриктно ще 'се 
спазват утвърдените технологични и работни инструкции.

След завършване на отделните СМР ще се направят и протоколират съответните 
измервания и изпитания, съгласно наредбите.

Ще се осигури регулярност на доставките на строителните материали, 
необходими за изпълнението на обекта по начин, който да обезпечава навременно, 
качествено и ефикасно извършване на СМР и спазване на графика за изпълнение им.
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Всички материали ще отговарят на българските стандарти за качество или 
еквивалентни, с които се въвеждат европейските или международните такива.

Изпълнителят ще отстранява за своя сметка всички нововъзникнали работи, в резултат 
на негово неправилно действие или бездействие, по негова вина по време на изпълнение на 
строителството.

През подготвителния период организацията - изпълнител ще извърши следното:

- разработване на план с технологични инструкции за изпълнение на работи по 
подръжка или ремонтни строително- монтажните работи и контрола за състоянието на 
площадките за игра.

- осигуряване на материали, детайли и конструкции, необходими за извършване на 
СМР по подръжка.

- уточняване местата за извозване на строителни отпадъци

- поставяне на предпазни заграждения (временна ограда) и предупредителна 
сигнализация, информационна табела.

Участникът „Пътстрой -  2001” ООД е отговорен за контролирането на всички 
въпроси, свързани с местата за изхвърляне на строителни отпадъци, в съответствие с 
изискванията на общината и на компетентните власти.

Целите на „Пътстрой -  2001” ООД е да гарантира качеството на услугата при 
изпълнение на поръчката, да изпълни възложената услуга в договорните срокове и с 
необходимото качество, в съответствие с изискванията на нормативните документи на 
Възложителя. Възлагането на изпълнението на строително-монтажните работи ще е на 
екип от професионалисти с висока квалификация и многогодишна практика.

Работата по изпълнение на поръчката ще се извърши съгласно технологиите : 
различните видове СМР, а именно:

Демонтажни работи

При извършване на демонтажните работи ще се съблюдават изизскванията за 
безопасност и здраве на работниците извършващи тази дейност.

При демонтаж на бетонова настилка ще се използва рли необходимост 
механизация, като къртач и други, с които фирмата разполага.

4.1.2. Подготвителни работи

4.1.3. Технология на изпълнението

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона
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За демонтажа на съоръжения, пейки и кошчета ще се използват ръчни и 
механизирани инструменти, с които разполагат работниците на фирмата.

Отпадъците от демонтажните дейности ще се натоварват на камион и изхвърлят 
на местата определени от Възложителя, а при необходимост от съхранение на 
определени части или материали по препоръка на Възложителя, то ще се съхраняват на 
място също определено от него.

Изкопи

Преди започване на изкопните работи се извършва следното:

- почистване;
- монтиране, ако е необходимо , на ограждащи и предпазни съоръжения;
- отстранязане на строителни отпадъци от разрушените настилки;
* геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения;
- подготовка и доставка на необходимите машини, приспособления и др.за 

извършване на земни работи

За извършване на изкопните работи ще бъде осигурена такава механизация и 
такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, 
подлежащи за изкопаване.Изкопаните земни или скални маси ще се товарят на 
самосвали и извозвани ва определените от Възложителя места.

При изпълнение на изкопа ще се поставят защитни съоръжения, 
сигнализирани с пътни знаци и табели, сигнална лента и др. / \

Кофражи, арматурни и бетонови работи

Необходимата армировка ще пристига на обекта в готов фасониран вид.

Бетоново стопанство не се предвижда, тъй като необходимият бетон и разтвори v 
ще се доставят в готов вид. \  /

Полагането на бетоновата смес ще се извършва след приемане на кофража и 
скелето със съответните актове по Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството от техническия ръководител и строителния 
надзор. Армировката се приема от проекганта-конструктор, в съответствие с ПИПСМР, 
като задължение на техническия ръководител и надзорника е да спазва изискванията на

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона
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Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
най-вече за сертификати на изделията.

Забранява се оставянето на кофраж във вертикално или наклонено положение 
преди укрепването му.

Монтажът на армировката за самостоятелни пояси, греди, колони, стени ще се 
извършва от платформи или скелета.

Полагането на бетонна смес с бетон помпи ще се извършва в съответствие с 
инструкции, утвърдени в съответната нормативна наредба.

Фрезоване на отделни участъци /ивици/ от асфалтовата улична настилка и 
полагане еднопластово /4 см/ на плътен асфалтобетон за 1 м .

Тук работата преминава през два основни етапа -  подготовка и полагане на 
сместа. Първия етап представлява определяне и обозначаване на повредените участъци. 
След което с пътната фреза се изрязва до необходимата дълбочина повредения асфалт. 
Ако се налага се дооформят краищата на фугите с асфалторез. Прави се почистване и 
обдухване на ремонтирания участък и се пристъпва към напръскването с битумна 
емулсия, като отново се обръща голямо внимание на обработката на напречните фуги. 
Полагането на асфалтовата смес е вторият етап от дейността, като в зависимост от 
големината на участъка сместа се полага ръчно или с асфалтополагаща машина. Отново 
се следи за количеството на полаганата смес, като то се съобразява с коефициента на 
уплътняване за постигане на равност на новоремснтираната настилка.

/
Фрезоване на отделни участъци /ивици/ от асфалтовата улична настилк^/н 

полагане еднопластово 15 см/ на неплътен асфалтобетон -  за 1 м2:

Използва се същата последователност на работите, но се използва непдътна

Процесът преминава отново през споменатите по-горе етапи. Тук при 
подготовката на участъка допълнително е възможно да се наложи запечатване на 
пукнатини преди полагането на сместа. Това става след съгласуване с лицето 
представляващо Възложителя и определяне на количеството и размера на пукнатините. 
Следва отново направа на битумен разлив. Полагането на асфалтовата смес става с

асфалтова смес.

Машинно полагане на плътна асфалтова смес /4 см/ - за 1 м’.

ч
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машина -  асфалтополагач, на която се задава количеството и дебелината на полагане. 
Отделно работници следят и оформят при нужда появили се недостатъци. 
Уплътняването става последователно с лек, тежък и пневматичен валяк, като отново 
броя на преминаването е такъв, че да се постигне необходимата плътност.

Технологията при машинно полагане на неплътна асфалтова смес е подобна на 
гореспоменатата, като разликата е в количествата на полаганата емулсия и вида на 
полаганата смес. Тук особеността е, че полученото ниво на настилката трябва да е 
такова, че да осигури добра основа и сравнителна равност при полагането з 
последствие на износващия пласт.

Запечатване на фуги и пукнатини с битум /битумна паста/, дилатационни 
фуги - до 5мм и над 5 мм - за 1 мл:

Запечатването на фуги и пукнатини с битум /битумна паста/ става посредством 
машина с която разполага фирмата. Работата се състои в това да се изчисти 
пукнатината или фугата от едри наноси, обдухва се с горещ въздух под налягане до 
окончателно изчистване на фугата. При този процес се постига освен почистване и 
затопляне на стените на фугата което дава по-добро сцепление в последствие с 
положената битумна паста. Следва самото полагане на пастата, което става със същата 
машина и в зависимост от ширината и дълбочината на фугата се определя количество^ 
на положената паста. При по голяма дълбочина полагането става на няколко плата'. 
Последва посипка с каменно брашно.

Ремонт на видими бетонови бордюри -  18/35/50 -  за 1мл.

начин -  внимателно се изважда разрушения или пропаднал бордюр, като се следи'за 
запазване целостта на контактната настилка. Прави се изкоп под бордюра и се полага 
земновлажен бетон. Поставя се нов или подготвен предварително (почистен) стар 
бордюр, като се следи същия да е на еднакво ниво с околните. При необходимост се 
обработва фугата между бордюрите и между бордюра и пътната настилка. След това се 
прави обратен насип зад бордюра за постигане на равност на прилежащата тротоарна 
настилка.

Машинно полагане на неплътна асфалтова смес /5 см/ - за 1 м2.

При ремонта на видими бетонови бордюри - 18/35/50 се процедира
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Ремонт на видими бетонови бордюри -  8/16/ 5 0 - за 1мл.

При ремонта на видими бетонови бордюри - 8/16/50 се процедира по същия 
начин -  внимателно се изважда разрушения или пропаднал бордюр, като се следи за 
запазване целостта на контактната настилка. Прави се изкоп под бордюра и се полага 
земновлажен бетон. Поставя се ноз или подготвен предварително (почистен) стар 
бордюр, като се следи същия да е на еднакво ниво с околните. При необходимост се 
обработва фугата между бордюрите и между бордюра и пътната настилка. След това се 
прави обратен насип зад бордюра за постигане на равност на прилежащата тротоарна 
настилка.

Изрязване, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка е 
дебелина 10 см -  за 1 м2.

Изрязване, разкъртване и възстановяване на асфалтова настилка по тротоари. 
Обикновено такава положена настилка е направена едноспластово и с голяма дебелина. 
За разкъртването и се използва фугорез за правилно оформяне на участъка последвано 
от разкъртване на повредената част с къртач или пневматичен чук монтиран на багер. 
След изхвърляне на отпадъците, подготвения участък се напръсква с битум или 
битумна емулсия и се полага на пластове асфалтовата смес, като между всеки пласт се 
прави отделен битумен разлив. Валирането става на пластове до получаване на 
необходимата плътност.

Натоварване строителни отпадъци на камион / ръчно / и превоз на 7 йм -  Ja
1 м3:

Натоварването на строителни отпадъци става по следния начин: СъбЬаните| и 
разделени строителни отпадъци се прехвърлят с лопати в коша на специална за това 
определен камион, след което се извозва на място, определено от Възложителя

\

Ремонт на плочници с нови бетонови плочи 300/300/45 -  до 5 м2 - за 1м2.

Възстановаване отделни нарушени, пропаднали участъци. При този вид работа 
първоначално се определя съвместно с Възложителя мястото на ремонт. Демонтират се 
повредените и счупени тротоарни плочки и частта от основните пластове до достигане
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на здрави такива. После се възстановява основата в зависимост от първоначалният й 
вид -  сипица, пясък, циментова замазка или армиран бетон. Последва самото 
нареждане на нови бетонови плочи 300/300/50 и 400/400/50 , като основата се изравнява 
с пясък или сипица и се уплътнява. След достигането на нивото плочките се нареждат 
през равни разстояния и фугата се залива с циментов разтвор.

Направа на настилка от вибропресовани павета- за 1 м2.

Направа настилка от вибропресовани павета това е добил популярност 
напоследък метод, при който няма т.нар. мокри процеси и е особено подходящ при 
градски условия поради по-голямата здравина и износоустойчивост на материала. 
Самия процес е доста технологично зависим, но при качественото изпълнение може да 
се постигне много голяма производителност и отлично качество. Процеса е отново на 
няколко етапа, които включват подготовка на основата, уплътняването й, полагане на 
сипица или друга изравнителна подложка и нареждане на вибропресованите изделия, 
трамбоването им. Последва засипка с пясък и замитане на пясъка до пълното запълване 
на фугите.

Направа трошено-каменна настилка -  за 1 мЗ

Настилки с трошенокаменно покритие се изграждат на местни пътища с много 
леко и леко движение.

Трошенокаменните покрития ще се изпълняват от неизветрели магмени, утаечни 
и метаморфни скали с размери на зърната от 31,5 до 63 mm, валирани и доуплътнени с 
по-дребни фракции и пясък при оптималнс водно съдържание.

За основа на трошенокаменните настилки се използват най-често основфн 
калдаръм, пластове от пясък, сгурия или различни почвени стабилизации.

Когато почвата на земната основа е скалиста, чакълеста или песъчлива, 
трошенокаменните настилки могат да се полагат и без основен пласт. t

Пренастилането на трошенокаменните настилки включва възстановяването hV 
износващия се слой и цялостно подравняване на напречния профил с добавяне на нов 
материал в количество до 5 m3 на 100 m2. При интензивно движение върху 
ремонтираната настилка може да се изпълни единична или двойна повърхностна 
обработка.
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Пренастилането на трошенокаменните настилки се извършва в следната 
технологична последователност: почистване на пътя; разкъртване на настилката по 
цялата й повърхност; прехвърляне на разкъртения материал и неговото почистване; 
прибавяне на нов трошенокаменен материал; профилиране и подравняване на 
трошенокаменния пласт, попълване на банкетите и валиране на настилката.

Почистването на настилката се извършва с помощта на механизирани четки. 
Събраните отпадъчни материали се изхвърлят встрани от пътя, за да не попаднат в 
трошения камък.

Разкъртването на настилката се прави на дълбочина на дупките, но не по-малко 
от 5 cm и се извършва с помощта на разкъртвачи. С едно или две прехвърляния е 
автогрейдер на разкъртения материал се цели отстраняването на почвата и дребните 
частици от него, които не трябва да остават в скелета на настилката.

Почистеният трошен камък се разстила отново с грейдер. Върху него се 
разхвърля новия трошенокаменен материал, чиито качества трябва да бъдат близки до 
тези на стария. Разстланият трошенокаменен материал се профилира и подравнява 
според проектния напречен профил на настилката. Същият се проверява и контролира 
непрекъснато с помощта на шаблон.

Едновременно с подравняването на трошенокаменния пласт се попълват и 
банкетите, които служат за опора на настилката при нейното валиране. За попълване на 
банкетите се използват остатъците от разкопания материал или друга подхояща почва.

Валирането на настилката се извършва с валяци 8-НО t, започвайки от краищата 
й към средата. В началото се правят 3-4 преминавания на валяка по ръба на настилката 
от всяка страна. По-нататък валирането продължава към оста на пътя чрез застъпване 
на следите с половината широчина на задния вал.

Уплътнението на трошенокаменния пласт продължава до момента, когато 
валякът престане да оставя следи върху настилката и се отстранят вълните.

Върху така уплътнения трошенокаменен пласт се разхвърлят фракции 12-5-20 т /  
в количество 1,15 m3 на 100 m2 и се валират отново. След това се разхвърлят фракции/с 
размери 4-5-12 mm в количество 0,75 m3 на 100 m2 и също се валират е няколко 
минавания на валяка. За улесняване на валирането настилката се полива с во 
Разходът на вода варира от 10 до 20 литра на 1 m2 и зависи от времето и вида 
основата.

След окончателното уплътняване на настилката, върху нея се разхвърля пясък / 
Ок-4 mm / в количество 1,0-5-1,5 т 3 на 100 m2 и се валира с 2-3 минавания на валяка. .По 
време на експлоатацията защитният пясъчен слой върху настилката се поддържа чрез 
системно намитане.
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За създаване на равна повърхност на настилката, преди извършването на 
описаните по-горе ремонтни работи е необходимо да се отстранят всички по-големи 
деформации и пропадания на старата настилка.

При полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменна настилка се 
спазват технологичните изисквания, посочени в — Технически изисквания за 
повърхностни обработки с битумни емулсии-ГУП, 1996.

Когато пренастилането се извършва само с материал от трошен камък, той 
трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 13043+АС , предявени за горен пласт на 
основи, необрабатени със свързващи вещества.

Направа обратни насипи и трамбоване -  за 1 m3

Обратните насипи се извършват съгласно указания на Възложителя, като в 
зависимост от насипания материал се прави уплътняване с валяк или ръчна трамбовка 
на пластове през 30 см при оптимално водно съдържание, близо до естественото за 
материала.

Доставка и полагане на бетонови разтвори

Бетон е необходим за подложка под детските съоръжения и за изливане на 
бетонови бордове.

На обектите бетонът ще се доставя от най-близкия бетонов възел.

Всяка пратка бетонна смес, транспортирана с отделно транспоргно средство,

се придружава от експедиционна бележка в два екземпляра, на която се означава:

- наименованието и адресът на производителя;
- номерът и датата на експедиционната бележка;
- проектната марка по якост на бетонам
- проектната консистенция на бетонната смес;
- количество на изпратената бетонна смес;
- часът на забъркване на бетонната смес;
- срокът за полагане на бетонната смес,считано от момента на забъркването на 

сместта;
- БДС 4718-84.
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На двата екземпляра потребителят ознава часът на пристигане на бетонната 

смес, като единия екземпляр се съхранява от него, а другия от производителя.

Полагане на тактилни плочи

Настилката под съоръженияа за игра на децата е предвидена по проект синтетична, 
ударопоглъщаща положена върху армирана бетонова настилка с дебелина Юсм. . 
Всичко това е предвидено за безопасността при играта на децата на площадката и ще 
отговаря на норма по БДС EN 1177.

Настилката се полага след подравняване и уплътнение на земното легло, направа 
кофраж и полагане на армирана бетонова настилка с дебелина съгласно проекта.

Боядисване двукратно по дървени и метални повърхности

Преди започване на бояджийските работи ще се извърши подготовка на основата 
(включително изкърпването й), почистване от прах и замърсявания.При необходимосг 
ще се китва и шлайфа основата. Повърхностите ще бъдат обработени с шкурка, за да 
получи максимално гладка и равна повърхност. След това повърхностите задължително 
ще се грундират. Грундът се нанася за заздравяване на основата, намаляване на разхода 
на боя и окончателно изравняване на грапавините. След грундирането се правят 
поправки на шпакловката или прешпакловане на негодните участъци и шлайфане на 
подготвяните за боядисване повърхности. Нанася се блажната боя на тънки пластове с
помощта на пистолет за боядисване или с четка, като се изчаква изсъхването на//
предишния пласт.

Блажни бои, които ще използваме са екологично чисти, негорими , без вредни 
емисии за човека при експлоатация, съставени от микро-полимерни частици.

Приготвянето и използването на бои, лакове и разтворители на строителната
i J

площадка ще се осъществяват, спазвайки стриктно указанията на производителя.

Подмяна на метална вложка за кош за отпадъци, планки, болтове, заварки \

Подмяната на метална вложка за кош за отпадъци, планки, болтове, заварки ще 

се извърши на определеното място от квалифицирани работници и заварчици.
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Изпълнението на заваръчна дейност ще се изпълнява от правоспособни 
заварчици, притежаващи съответния документ за извършзане на огнева дейност. Преди 
извършване на заваръчна дейност, ще се проверява изправността на цялата уредба.

Съоръжения за игра, паркова мебел /пейки, кошчета, кашпи и огради/

Дейностите по контрол и подръжка на съоръженията на площадките ще се 
извършва съобразно моментното им състояние. При невъзможност на подмяна или 
поправка на части от съоръжението, ще се пристъпи към демонтажи подмяна на цялото 
съоръжение. Доставката на съоръженията ще бъде от лицензиран производител.

Оградите на детските площадки за игра ограничават преди всичко влизането на 
животни и предпазват малките деца от опасности.Препоръчва се в този случай да се 
приложат изискванията на БДС EN 1176, съдържащи помощни указания по тази тема.

Важно е да се вземат под внимание следните въпроси:

1. Да проверим еластичността на елементите , от които се състои оградата;
2. Да преценим обезопасяването на ръбовете на оградата / дали са подходящо 

заоблени/;
3. Да установим дали не съществува възможност за заклещването на детето в 

пространствата или отворите, намиращи се в оградата;
4. Да обърнем внимание на явяващите се в оградата остри ръбове или грапави 

елементи;
5. Да оценим качеството на материалите , което ще ограничи необходимостта от 

разходи за чести ремонти.
Монтажът ще се извърши чрез анкериране.

Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване j 
на СМР 1 !

Ликвидиране на пожари и аварии

При извършване на СМР стриктно ще се спазват Закона за здравословни чи 
безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните 
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
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При изпълнение на строително-монтажните дейности, предмет на договора ще 
осигурим:

1. Извършването на СМР в технологична последователност и сроковете, 
зададени от Възложителя

2. Комплексни ЗБУТ на всички работещи на строежа
3. Безопасен и удобен достъп до работните места на местостроежа
4. Изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве 

съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР
5. Необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в 

съответствие е нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите 
професионални рискове

6. Спазване на инструкциите по безопасност и здраве
7. Инструктажите по ЗБУТ на работещите
8. Картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа 

поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване и постоянният им 
контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността 
или здравето на работещите

9. Необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно- 
хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), 
времетраенето на строителството и човешките ресурси

10. Поддържането на ред и чистота на строителната площадка
11. Спазване изискванията за работа с различни материали и др.
При необходимост ще изработим и утвърдим вътрешни документи (заповеди, 

образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретните условия. Ще 
предприемем съответните предпазни мерки за защита на работещите от рискове, 
произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната 
конструкция.

По време на строителството няма да се допуска наличието на работни места 
извън границите на строителната площадка, а когато това е наложително ще извършим 
специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и ще се приложат специални мерки/ 
както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите и/или намиращите се/в 
опасната зона на извършваните СМР.

Стриктно ще се спазва вътрешната система за проверка, контрол и оценка|на 
състоянието на безопасността и здравето на работещите.

Задълженията на отговорните лица (техническите ръководители, бригадирит^ и 
др.) и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес ще бъдат писмено 
определени в длъжностните им характеристики. ^
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Отговорни длъжностни лица

1. Координатор по БЗ - определя се правоспособно лице от изпълнителя;
2. Технически ръководител -  определеният от изпълнителя;

Мерки и изисквания по част „Опазване и възстановяване на околна среда”

Изпълнителят ще спази всички изисквания на компетентните власти, имащи отношение 
към въпросите, свързани с опазването на околната среда.

Специални мерки трябва ще бъдат взети, за да се избегне разливане на гориво, 
хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и опасни отпадъци. Целият боклук и 
отпадъци ще бъдат депонирани безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените 
води или водните пластове. Продукти, съдържащи азбест и доуги, съдържащи познатите 
канцерогени няма да се използват на площадката и може да бъдат използвани само в стриктно 
съответствие с инструкциите на производителя и одобрението на Строителния надзор.

Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в 
и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Строителния надзор и 
компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и 
флората.

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за 
възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят 
постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци.

Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на 
работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи 
и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети, произтичащи 
от неговата дейност.

Предвидените мероприятия в проекта не създават условия за замърсяване на , 
околната среда и въздуха.

Правилата и изискванията, които сме длъжни да спазваме в своята работа, кафо 
доказано ефективни са:

- Преди изкарване на строителни машини на обществени пътища добре да I се 
почиства тяхната ходова част;

- При движение на строителни машини, ако обслужващият път на строителната 
площадка е без настилка, да се извършва предварително обилно оросяване \на 
трасето;

- Да се спазват правилата за експлоатация и съхранение на всички материали и 
машини - те са указани на придр)жаващите ги инструкции;

- Спускането на строителните отпадъци от височина над 1 метър да се прави само 
по закрити улеи (сметопроводи);
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- Изхвърляне на строителните отпадъци и отпадъците от желязо да става само в 
обозначените за целта контейнери, разположени в района на обекта;

- Изхвърляне на битовите, пластмасовите и стъклените отпадъци да става в 
обозначените за целта контейнери, намиращи се на обекта;

- Събиране и съхраняване на обекта разделно в здрави полиетиленови чували 
отпадъците от топлоизолационни материали;

- Използване рационално зодиите ресурси, в т.ч. и намаляване загубите на вода;

- При липса на изградена канализационна мрежа на обекта, да се изграждат 
необходимите съоръжения за заустване на отпадъчните води;

- Изкореняване /отсичане/ окастряне на дървета и храсти, наложително във връзка 
с изпълнение на строително-монтажните дейности, да се извършват само след 
писмено разрешение на собственика на терена и съответните инстанции;

- Химични вещества и препарати, бои, лакове, разтвори да се използват и 
съхраняват изключително, съгласно издадения от доставчика информационен 
лист за безопасност;

- В случаите на аварийни разливи при употреба на химични вещества и 
препарати, масла, и при работа на машини, разливите да се третират със 
съответния чист сорбент (дървесни стърготини) за ограничаване на 
замърсяването. Замърсеният вследствие на това материал да се събира на 
означено за целта място/съд до последващото му третиране като опасен отпадък;

- При аварийни и други замърсявания незабавно да се уведомява прекия 
ръководител на строителната площадка и длъжностните лица, отговорни за 
опазването на околната среда;

- Излезлите от употреба луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак 
да се съхраняват временно в контейнер с надпис „негодни луминесцентни 
лампи";

- За изолирането на азбест и азбестосъдържащи отпадъци да се покриват с /  
подходяща обвивка (полиетилен, ламарина, циментова обмазка и другар 
предотвратяваща неговото разпрашаване;

- Отстраняването на азбеста да се извършва чрез: механично събирзце;j
демонтиране или разрушаване, ако се налага; съхранение и предаване по редфза^, 
третиране на опасни отпадъци;

- ЗАБРАНЯВА СЕ чупенето на излезли от употреба луминесцентни лампй и 
други лампи, съдържащи живак; третиране и транспортиране на строителни 
отпадъци, извън границите на работния обект, без изричното нареждане на 
Техническия ръководител или Еколог;

- ЗАБРАНЯВА СЕ изхвърляне на строителни отпадъци през отвори на етажите 
на строежа. За тази цел се използват кранове и други подходящи съоръжения;
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- ЗАБРАНЯВА СЕ отвеждането на отпадъчни води от строителните площадки по 
съседно разположени територии и улични платна;

- ЗАБРАНЯВА СЕ изливането в канализационната мрежа на отпадъчни масла, 
остатъчни количества киселини, разтворители и други опасни вещества;

- ЗАБРАНЯВА СЕ обезвреждане и транспортиране на генерираните отпадъци, 
независимо от вида им, без изричното нареждане на Техническия ръководител 
или Еколог.

Предложени срокове обект на оценка:

Предлагаме срок за реакция за обезопасяване на площадката при констатирани 
нередности в рамките на Два /с думи/ часа от констатиране на нередностите;

Предлагаме срок, през който гарантираме качеството на извършените ремонтно- 
монтажни работи в размер на шестдесет месеца /с думи/ месеца;

Предлагаме срок за извършване на ремонта след обезопасяване на обекта в размер 
на три /с думи/ работни дни;

Забележка: Предложеният гаранционен срок не може да е по-кратък от 
законоустановения. Участникът предложил такъв срок ще бъде отстранен!

Стойностите на показателите не могат да са равни на 0 /нула/. Участник 
посочил такива стойности ще бъде отстранен от участие в процедурата!

Участникът представя и срок за отстраняване на дефекти в гаранционния срок в размер 
на пет дни. Този срок представлява максимално необходимото време за отстраняван“ 
на дефекти свързани извършената работа по позицията и не подлежи на оценка.

Поемаме отговорност при извършване на ремонтите да влагаме качествени /и 
подходящи материали при извършването на работата.

Поемаме отговорност да извършваме мййимум един обход на месец на всички 
площадки в обхвата на Обособената д^виция по поръчката.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

Подпис и печат:

\ /Ж> у. Лл

ПъТс)' го^ J°У

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за
защита на личните данни!



О бразец № 15

П Р ЕД ЛАГ АН А  ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на съществуващи 
площадки за игра на открито и осъществяване на дейности по поддръжка и контрол по 
обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Изграждане на нови ллощадки за игра и 
обновяване на съществуващи площадки за игра на открито", Обособена позиция 2 - 
"Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, 
поддържане на паркова мебел".

Забележка: При попълване на образеца се оставя единствено позицията, по която се 
кандидатства!

Долуподписаният/ната 

Румен Иванов,

с ЕГН , лична карта № , издадена на ' от МВР Велико
Търново

в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на „ Пътстрой 2С01 “ ООД,

(посочете наименованието на участника) 

сЕИК: 104544573, актуален телефон: 0888 310 925 

факс: 062 / 63 44 07; електронна поща: patstroi_2001@abv.bg 

Регистрация по ЗДДС: ДА от 13.08.2002г.

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената обществена 
поръчка с предмет: Изграждане на нови детски площадки, основно обновяване на 
съществуващи площадки за игра на открито и осъществяване на дейности по поддръжка 
и контрол по обособени позиции: Обособена позиция 1 - "Изграждане на нови плсщадки 
за игра и обновяване на съществуващи площадки за игра ка открито", Обособена позиция 
2 - "Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, 
поддържане на паркова мебел".

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за
защита на личните данни!

mailto:patstroi_2001@abv.bg
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Забележка: При попълване на образеца се оставя единствено позицията, по която се 
кандидатства!

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие е изискванията, 
заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да 
изпълним обекта на поръчката в срок.

2. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното е думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното е думи. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва 
съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност.

3. Начин на плащанешо банков път, с платежно нареждане в български лева.

Предлаганото от нас възнаграждение за обект: Изграждане на нови детски площадки, 
основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито и осъществяване на 
дейности пс поддръжка и контрол по обособени позиции: Обособена позиция 1 - 
"Изграждане на нови площадки за игра и обновяване на съществуващи площадки за игра 
на открито", Обособена позиция 2 - "Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка 
на площадките за игра, поддържане на паркова мебел".

е както следва:

Предлаганото от нас възнаграждение представлява цената на материалите, която се 
доказва с фактура и ценообразуващите показатели, посочените по-долу:

Нашите предложения по показател Ц от методиката са, както следва:

Ценообразуващи показатели за дейности по приложение № 1/№ 2, в зависимост от позицията за 
която се кандидатства.

часова ставка 3,30лв./Три лева и тридесет стотинки/ лв. 
допълнителни разходи 100% /Сто процента/% 
печалба 7% /Седем процента/%
доставно-складови разходи 0,20лв./нула цяло и двадесет лева/ лв.

***С оглед съпоставимостта на предложенията предложеният размер на часова ставка в лв. 
трябва да е еднакъв за всички дейности в приложение № 1 или 2, предложения % 
допълнителни разходи трябва да е еднакъв за всички дейности в приложение № 1 или 2 и 
предложения % печалба трябва да е еднакъв за всички дейности в приложение № 1 или 2. 
Предложеният размер на доставно-складови разходи в лв. трябва да е еднакъв за всички 
дейности в приложение № 1 или 2. Участници, чиято ценова оферта не съответства на това 
условие няма да бъдат оценявани.

Стойностите се посочват без ДДС!

Стойностите на ценообразуващите показатели не люгат да са равни на 0 /нула/. 
Участник посочил такива стойности ще бъде отстранен от участие в процедурата!

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за
защита на личните данни!



Участникът прилага списък с единични цени за всички видове работи съдържащи се съответно 
Приложение 1 или 2 в зависимост от Обособената позиция, за която участва. Списъкът следва 
да е придружен от анализи, от които е видно ценообразуването за всеки вид работа.

Аванс в размер на ................................% от стойността на съответната възложена работа по
обществената поръчка.

Забележка: Авансово плащане се предвижда единствено за дейностите по Обособена 
позиция 11

Авансът се превежда след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за 
авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена със условията в документацията. 
Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Гаранцията за 
авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените 
авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни 
правата по банковата гаранция за авансово плащане и другите си права, съгласно договора на 
изправна страна срещу неизправна страна. При неизпълнение на което и да било задължение по 
договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да упражни правата си по банковата 
гаранция за възстансзяване на направеното от него авансово плащане.

Аванс, в размер до 35 % се превежда от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път. 
Стойността на аванса се удърж а при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Междинно 
плащане се извършва според степента на изпълнение, удостоверено с документи - протокол за 
действително извършени работи и другите изискуеми документи, проверени и подписани от 
лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 
дневен срок по банков път. Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок пс банков път и 
след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол за 
действително извършени работи и оругите изискуеми документи, проверени и подписани от 
лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
30 дневен срок след отстраняването им.

Име и фамилия 

Подпис на упълномощ еното лице

Д ата 4 8  / ® 5 ! 2- 0-1S

Н аименование на участника и i TV I - - ч/ Ъ р А> -■ (у  О
печат

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за
защита на личните данни!



Единични цени

Приложение № 2 работи по Обособена позиция 2

№ О П И С А Н И Е М Я Р К А Ц ЕН А
1. Демонтаж на съоръжения бр. 44,19
2. Изкоп машинен куб.м 5,14

Изкоп ръчен куб.м. 25,35
3. Депонирване на добити отпадъци-до Юкм. Вкл.такса депо куб.м. 7,38
4. Натоварване на добити отпадъци на транспортно средство куб.м. 5,65
5. Доставка и монтаж на бордюри 50x35x18 м. 25,23

Доставка и монтаж на бордюри 50x20x10 м. 17,67
Доставка и монтаж на бордюри 50x16x8 м. 14,67
Доставка и монтаж на бордюри 50x25x15 м. 19,8 I

6. Доставка и монтаж на бетонови плочи 40х40х5см. кв.м. 36,75
Доставка и монтаж на бетонови плочи 30х30х5см. кв.м. 33,38

7. Доставка и монтаж на павета 10x10x6 кв.м. 17,72
Доставка и монтаж на павета 10x10x8 кв.м. 19,96
Доставка и монтаж на павета 20x10x6 кв.м. 23,33
Доставка и монтаж на павета 20х 10x8 кв.м. 25,58

8. Доставка и монтаж на тактилни плочи кв.м. 31,20
9. Доставка и монтаж на несортиран трошен камък куб.м. 41,45
1C. Валиране кв.м. 2,85
11. Фрезоване на асфалт кв.м. 7,04
12. Доставка и полагане на асфалт неплътна асфалтова смес h= 4см. т. 169,35

Асфалт плътна асфалтова смес h= 4см. т. 180,06
13. Полагане на бетон за основа на ударопоглъщаща настилка кв.м. 16,42

h= Юсм. с електрозаварена мрежа
14. Шлайфане кв.м. 3,24
15. Направа на делетационни фуги м 40,21
16. Демонтаж на бетонова настилка куб.м 15,01
17. Боядисване двукратно по дървени повърхности кв.м. 2,57
18. Боядисване двукратно по метални повърхности кв.м. 2,02
19. Почистване на боя с обгаряне и стъргане кв.м. 12,57
20. Доставка на пясък с натоварване, разтоварване и разстилане куб.м. 24,95
21. Импрегниране и лакиране на дървени повърхности кв.м. 3,06
22. Ремонт на бетонови кашпи щ 7,06
23. Подмяна на метална вложка за кош за отпадъци бр. 5,19
24. Подмяна планки бр. 4,26
25. Подмяна на болтове бр. 1,26
26. Заварки бр. 10,45
27. Подмяна летви на пейки - за 1 летва бп. 20,34
28 Разбиване на бетон мЗ 49,29

Полагане на бетон m3 143,41
29 Ненормен труд ч/дни 56,50

Д о п ъ л н и т е л н и  а н ал и зи

1. Н а п р а в а  н а  а р м и р о в к а бр. 2,55

2. Н а п р а в а  на  к о ф р а ж бр. 17,60

3. Д е м о н т а ж  н а  л е т в и бр. 11,57

4. Притягане на болтове бр. 1,32

5. Демонтаж на пейки бр. 27,21

6. Демонтаж на кошчета бр. 27,21

Посочените цени са без ДДС.

Заличена информация на основание чл. 226, ал. 3 от ЗОП във 
защита на личните данни!
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Приложение 3

ДЕ Т С К И  П Л О Щ А Д К И  

на територията на общ ина Велико Т ърново  

2015 г.

гр. Велико Т ъ р н о в о :

Детски ясли:

1. ДЯ „Щастливо детство1'- ул. „Освобождение" №73 А
2. ДЯ „Мечо Пух" - ул. "Нова техника" №21
3. ДЯ „Слънце" - ул. „Мизия" №1
4. ДЯ „Пролет" - ул. „Мария Габровска" №5

Детски градини:

5. ОДЗ „Рада Войвода" - ул. „Рада Войвода" №11
6. СДЗ „Пролет" - ул. „Иван Вазов" №5
7. ОДЗ „Ален Мак" - ул. „Стефан Мокрев"
8. ЦДГ „Евгения Кисимова" - ул. „Освобождение" №31

9. ЦДГ „Соня" - ул. „Момина крепост" №9
10. ЦДГ „Здравец" - ул. „Стара планина" №22
11. ОДЗ „ Св. Св. Кирил и Методий"-ул. „Димитър Найденов" № 24
12. ЦДГ „Райна Княгиня" - ул. „Мария Габровска" №3
13. ЦДГ „Иванка Ботева"- ул. „ Мария Габровска" №7
14. ЦДГ „Слънце" - ул. „Любен Каравелов" №47
15. ЦДГ „Първи юни" - ул. „Филип Тотю" №5
16. ЦДГ „Ивайло" - ул. „Вежен"
17. ЦДГ „Слънчев дом" - гр. В. Търново

Паркове:

18. Парк „ Колю Фичето" - 2 бр.
19. Парк в кв. „Бузлуджа"

20. Парк "Никола Габровски" - 2 бр.
21. Парк „Дружба"
22. Парк „Марно поле"
23. Парк „Картала"
24. Парк „Акация"

25. Парк „Руски" - 2 бр.

Район „Н и к о л а  Г аб р овск и ":

26. ул. „Плиска"

27. ул. „Ниш"

28. ул. „Краков" №4 В
29. ул. „М агистрална" №6-8
30. до хотел „Росица"

31. ул. Мармарлийска" №36



32. ул. „Филип Тотю" - ул. "Бойчо Войвода"

33. ул. „България" №5-7
34. ул. „Славянска" - ул. „Трети март" №2
35. ул. „Любен Каравелов" №34

Кв. „Колю Ф ичето":

36. ул. „Илия Янулов" №3
37. ул. „Оборище" - 4 бр. /№2, №8, №8МТС и №1
38. ул. „Полтава" - 3 бр.
39. ул. „Симеон Велики"

Кв. „А кация" и кв. „К артала":

40. ул. „Гео Милев"
41. ул. „Освобождение" №130
42. ул. Алеко Константинов - ул. „Мальовица"
43. ул. „Елин Пелин" №39
44. ул. „Черни връх" до боровата горичка
45. ул. „Алеко Константинов" - ул. „Чумерна"

Стара част:

46. ул. „К. Гайтанджията" - над сухата чешма
47. ул. „Работническа" до къща №53
48. ул. „Гурко" №76

Кв. „Асенов":

49. ул. „Цар Иван Асен II" №20

Кв. „Света гора":

50. ул. „Григорий Цамблак"

Кв. „Б узлуджа":

51. ул. "Константин Паница" под бл. 3

52. парк „Бузлуджа"
53. ул. „Сава Моткуров"

54. ул. „Христо Донев" №1 1

Кв. „Зона В":

55. ул. „Тодор Иванов"

Кв. „Ч ол аковци":

56. ул. "Райна Княгиня" №1

57. ул. „Райна Княгиня" №5



Спортни площадки:

ул. „Драган Цончев" 
ул. „Плиска"
фитнес уреди на открито ул. „Симеон Велики" 
фитнес уреди на открито парк „Дружба" 
фитнес уреди на открито парк „Марно поле"

Н аселени места:

Детски п л о щ ад к и  в детски градини и ясла в населените места:

1. ДЯ „Зорница" - ул. „П. Мазнев" №2 - гр. Дебелец

2. ЦДГ „Пламъче" - ул. „Оборище" №22 - гр. Дебелец
3. ЦДГ "Надежда" - ул. „Георги Попов" №6 - гр. Килифарево
4. ЦДГ "Вяра Надежда и Л ю б о в " -у л .  „Г. Димитров" №12 ■ с. Ресен
5. ЦДГ - ул. "Никола Петков" №24 - с. Самоводене
6. ЦДГ "Мечо Пух" - с. Беляковец
7. ЦДГ - с. Шемшево
8. ЦДГ - с. Присово
9. ЦДГ - с. Водолей
10. Ц Д Г - с .  Балван
11. ЦДГ - с. Церова кория

Детски п л ощ адк и  на об щ и н ск и  терени в населените места:

1.e. Шереметя
- в общинско свободно пространство, парк за отдих

2. с. Нацовци
- на две места монтирани детски люлки

3. с. Вонеща вода
- в читалище "Просвета"

4. с. Присово
- централен парк
- на площадно пространство

5. с. Шемшево
- в парк на селото

6. с. Малки Чифлик

- в общинско свободно пространство

7. с. Беляковец

- 2 бр. в близост до центъра на селото

8. с. Хотница
- в детски кът в центъра на селото
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9. с. Арбанаси

- в парк в центъра на селото

10. с. Ресен
- в парк в центъра на селото

11. с. Велчево
- в центъра на селото

12. с. Миндя
- в центъра на селото дс читалището

13. с. Пчелище
- в центъра на селото

14. с. Ново село /по програма Местни инициативи 2012 г./

15. с. Момин сб ор /по  програма Местни инициативи 2014 г./

16. с. Церова кория /по програма Местни инициативи 2013 г./

17. с. Л еденик/по  програма Местни инициативи 2012 г./

18. с. Самоводене /по програма Местни инициативи 2013 г./

19. с. Никюп /по програма Местни инициативи 2014 г./ 

гр. К ил и ф а р ево

20. „Хаинбоаз" №20
21. „Ал. Стамболийски"
22. „Ал. Стамболийски" - нова по Местни инициативи
23. до кв. 28

24. ул. „Г. Димитров" до Младежки дом 

гр. Д еб ел ец

25. ул. "Ангел Кънчев" №2
26. м/у ул. "Христо Ботев" №83 и ул. "Работническа" №33
27. ул. "Иван Вазов" №44
28. на пресечката м/у ул. "Работническа" №1 и ул. "Христо Ботев" №45
29. ул. "Кръстьо Борисов"
30. в парка пред сградата на Кметство гр. Дебелец 
3 1. кв. 82 /къщичка на Баба Яга/
32. ул. „Оборище" №22

И зградени ф итнес у р ед и  на открито:

гр. Килифарево 
с. Беляковец 
с. Арбанаси 
с. Шереметя 

с. Велчево 
е. Пчелище
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Детски площ адки за дем онтаж  в гр. В. Търново:

1. ул.
2. ул
3. ул
4. ул
5. кв
6. ул
7. ул
8. ул
9. ул
10. ул.
11. ул.
12. ул.
13. ул.
14. ул.
15. ул.

,Любен Каравелов" №3 8 
В ъзрож денска"  №15-17
Славянска" с/у пицария „Каза мия" ул. „Никола Габровски" №32 
Страцин" №8
Картала" - Данон ул. „Моско Москов"
Константин Паница" над бл.10 
Райчо Н иколов"
Мария Габровска" №9 
Георги Бакалов" №2 
„Илия Я нулов" №1 
„Ангел Кънчев" №
„Филип Симидов"
„Ален М ак" №2-4 
„Ниш" №10 
„К раков" №12


