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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С 
ПРЕДМЕТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА 
МРЕЖА, УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЛОАЛЕЯ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПАРКОУСТРОЙСТВО В УПИ ІІІ-2701 - 
РЕКРЕАЦИОННИ И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ, КВ. 

630 ПО ПЛАНА НА ГР. РАКОВСКИ” 
 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
В резултат на пълноправното си членство в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. 

България участва за първи път в Кохезионната политика на Общността през програмния 
период 2007 – 2013 г. Целта на тази политика е подкрепа за икономическото, социалното и 
териториалното сближаване чрез намаляване на разликата в развитието на регионите и 
държавите членки. Финансовите инструменти за реализацията на тази цел са Европейският 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и Кохезионният 
фонд (КФ). Средствата по фондовете се разпределят между държавите членки по строго 
определени правила според нивото им на просперитет.   

За да усвоява тези средства, България прие своите програмни документи: Националната 
стратегическа референтна рамка (НСРР) и седем оперативни програми (ОП), една от които е 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. 

Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) е разработена в съответствие 
с целите на Европейския съюз, определени в Стратегическите насоки за сближаване на 
Общността за периода 2007–2013 г., и залегнали в Националната стратегическа референтна 
рамка на Република България. Освен това е съобразена с Националната програма за реформи, 
създадена в съответствие с обновената Лисабонска стратегия в отговор на Интегрираните 
насоки за растеж и заетост. В този по-широк контекст всички действия, предвидени в рамките 
на ОПРР, ще включват приоритетите на Общността, които подкрепят устойчивото развитие 
чрез укрепване на растежа, конкурентоспособността и заетостта, социалното включване, 
опазването и качеството на околната среда. 

Докато другите оперативни програми се отнасят към целите и приоритетите за 
развитие, наблягайки върху националната политика и само частично отразяват регионалните 
характеристики на България, ролята на ОП „Регионално развитие” е да предложи набор от 
интегрирани мерки, които да допринесат за постигане на дългосрочните цели за развитие на 
страната, като същевременно включват и териториалните фактори на растежа. Някои от 
предложените операции ще бъдат изпълнени в партньорство и координация с различни 
секторни политики, докато други са обект изцяло на регионалната политика. Във всички 
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случаи предвидените действия винаги ще са свързани с възможно най-широко участие на 
регионалните и местни власти и заинтересовани страни. 

Предвид мащаба на Националната стратегическа референтна рамка, ОП „Регионално 
развитие” съдържа приоритети и интервенции, свързани единствено със структурните 
фондове и национално съфинансиране. Програмата е насочена към вече идентифицираните от 
българското правителство основни проблеми и към политика, целяща тяхното решаване 
посредством осигуряване на допълнително финансиране от ЕС за подкрепа на националните 
приоритети и ресурси в области, които могат да бъдат финансирани със средства от 
Структурните фондове и в частност от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). По 
този начин ОП „Регионално развитие” представя една цялостна стратегия за регионално 
развитие за периода 2007–2013 г., подкрепена от многогодишен инвестиционен ангажимент в 
следните важни области: развитие на инфраструктурата в градските центрове, териториална 
свързаност, устойчив растеж на туризма и подкрепа за регионални и местни партньорства. 
 
Стратегическата цел на ОПРР е: 

Подобряване на качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните 
услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво 
развитие. 
Специфичните цели са: 
� Изграждане на устойчиви и динамични градски центрове, свързани с техните по-слабо 

урбанизирани периферни територии, като по този начин се увеличат възможностите за 
благоденствие и развитие. 
� Осигуряване на по-добър достъп до пътни, ИКТ и енергийни мрежи за изостаналите 

райони63. 

� Повишаване на регионалния туристически потенциал за развитие и маркетинг на 
устойчиви, разнообразни, специфични за региона туристически продукти с по-висока 
добавена стойност. 
� Мобилизиране на регионалните и местни технически и институционални възможности 

и ресурси за осъществяване на политиките за регионално развитие 
 

Управление и контрол на ОПАК: 

Съгласно разпоредбите на Глава 21 от Договора за присъединяване и с Решение на 
Министерски съвет № 965/16.12.2005 г. Главна дирекция “Програмиране на регионалното 
развитие” в  Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е 
определена за Управляващ орган на ОП “Регионално развитие”.  

ГД “Програмиране на регионалното развитие” е част от специализираната 
администрация на МРРБ, която в предприсъединителния период изпълнява функциите на 
секторен координатор по Програма ФАР с отговорности за програмирането и мониторинга на 
мерките в областта на регионалното развитие и трансграничното сътрудничество. Опитът от 
използването на един единствен орган, който да отговаря за трансграничното сътрудничество 
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и регионалното развитие, се прилага също и за периода след присъединяването, като за тази 
цел Главната дирекция е определена за Управляващ орган и за трансграничните и 
транснационалните програми по цел “Териториално сътрудничество”. ОПРР включва и 
действия, свързани с междурегионалното сътрудничество, както е посочено в чл. 37(6)(б) на 
Общия регламент. По този начин ще се гарантира съгласуваността, последователността и ще 
се избегнат припокривания между програмите. 
 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 
Настоящата обществена поръчка се реализира по проект: „Подобряване на 

физическата и жизнена градска среда в град Раковски” по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 
развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/1.4-05/2009: 
„Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, 
Бенефициент: Община „Раковски”, Договор № BG161PO001/1.4 – 0.5/2009/020, 
осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007 г. - 2013 г., съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие. 

Проектът има следните общи характеристики: 

Район на проекта. 
Район на ниво 2 Южен Централен Район 

Област Пловдив 
Община Раковски 

Населено място Раковски 

Цели на проекта. 
.  
3.2.1. Обща цел на проекта 

 

         Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за подобряване на 
физическата и жизнената среда на гр. Раковски, като иманентно присъщо условие за постигане 
на устойчива, екологична и безопасна среда, повишаване качеството на живот и получаване на 
нови възможности за икономическо, културно и социално развитие. 
3.2.2. Специфична цел/и на проектното предложение 
. 
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Специфичните цели са: 
� Изграждане на детски полигон от 558,97 кв. м. за обучение по безопасност на 

движението, включващ платно за движение, светофарна уредба, кръстовище и паркинг за 
2 039 деца; 
� Изграждане на мрежи от пешеходни алеи, зона с шадравани, беседки и обществена 

чешма, подобряване на 6 764 кв. м. паркова среда за 16 184 жители на гр. Раковски; 

� Изграждане на детска площадка със съоръжения за люлеене, пързаляне, клатушкане, 
пазене на равновесие, катерене и общуване – свободни игри в градски парк за 1 812 деца; 
� Създаване на достъпна архитектурна среда за 1063 души в неравностойно положение, 

чрез изграждане на подходи; 

�  Осигуряване на безопасност на велосипедистите чрез изграждане на 1.553 км велоалея; 
� Осигуряване безопасност на пешеходците, чрез изграждане и рехабилитация на 9 612 кв. 

м. тротоари; 

� Подобряване на 1.732 км от уличната мрежа и осигуряване на безопасни условия за 
движение на МПС, чрез рехабилитацията й, добре разграничаващо улично платно и 
осветление; 
� Намаляване на ел. енергията с 45 MWh, годишно и  повишаване на сигурността на 16 184 

жители на гр. Раковски, чрез въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и 
система за дистанционно управление и контрол; 
� Създаване на пълноценна интеграция на хората с увреждания, малцинствените групи и 

католиците във всяка област на политическия, културния и социалния живот на 
общината; 
� Намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата и подобряване на градското 

биоразнообразие, чрез затревяване и залесяване на градския парк. 

3.3. Финансово разпределение 
Източници на финансиране Сума, лв. Процент от размера на 

исканата безвъзмездна 
помощ 

Размер на исканата безвъзмездна 
финансова помощ от ОПРР 

3 488 722,39 95 % * 

Съфинансиране, осигурено от кандидата 183 616,96 5 % 

Общ размер на проекта 3 672 339,35 100% 
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ІІI. ОБХВАТ  И ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА 
НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

      Обектът на настоящата обществена поръчка е включен като Дейност № 4 в проекта, с 
наименование на дейността „Строително-монтажни работи” и включва: 

- Дейност 4.1: Реконструкция и рехабилитация на улично осветление за подобекти: 
Велоалея по бул. „Г.С. Раковски”, ул. „Г. С. Раковски”, ул. „Евгени Босилков”, ул. „Бойчо 
Огнянов”, ул. Ал. Стамболийски”, ул. „Вълтава”, ул. „р. Места”, ул. „24-та”, предвидено е 
изпълнението на следните работи: 

        Демонтаж на стари конзоли, осветителни тела и СТ стълб; доставка и монтаж на рогатка 
единична 0.4 м, 1 м, 0.6 м, лента, скоби, кука с планка за ул. осветление, улични осветителни 
тела; доставка и изтегляне на кабели; доставка и монтаж на клеми за кабел, опъвач; доставка и 
изправяне на стълбове за улично осветление; доставка и монтаж на др. кабели; доставка, 
монтаж и опроводяване на касета за улично осветелине; измерване осветеност; пробег от 
подвижна лаборатория; измерване заземление на кабел; направа на изкоп за полагане на тръба, 
зариване, трамбоване и сигнална лента; направа на изкуствен заземител; доставка на единична 
РР шахта за кабелна тръбна мрежа; сфетофари; доставка и монтаж на метална шина; доставка 
и полагане на метални тръби, предпазително табло стълб; доставка и полагане на Гофрирана 
тръба; доставка и монтаж на кабелни обувки и биметални клеми; направа на суха разделка; 
доставка, монтаж на система за управление, мониторинг и контрол на уличното осветление; 
натоварване и извозване на земни почви и строителни отпадъци и метални елементи и СТ 
стълбове; направа на елементи за присъединяване на съоръженията. 
 

-  Дейност 4.2: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, изграждане на 
велоалея по бул. „Г. С. Раковски”, предвидено е изпълнението на следните работи, за 
следните обекти: 
          � ул. „Евгени Босилков” от км 0+000 до км 0+181, включва: 
           Земни работи – изкоп на пътища до 3000м3/км и тротоарни площи; превоз на земни 
почви; направа на насип от хумус за зелени площи; затревяване зелени площи и наторяване; 
оформяне и профилиране на пътно легло. 
            Ремонтни работи – разрушаване на пешеходен тротоар, за корекция на трасе; превоз на 
строителни отпадъци. 
             Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен 
асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови 
и градински бордюри; доставка и полагане на непрекъсната и прекъсната хоризонтална 
маркировка; доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни 
рефлектиращи пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; повдигане и 
сваляне на капаци на ревизонни шахти; временна организация на движението. 
           � ул. „Бойчо Огнянов” от км 0+ 000 до км 0+209, включва: 
           Земни работи – изкоп на пътища до 3000м3/км и тротоарни площи; превоз на земни 
почви; оформяне и профилиране на пътно легло. 
             Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри. 
             Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен 
асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови 
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бордюри; доставка и полагане на непрекъсната и прекъсната хоризонтална маркировка; 
доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи 
пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; повдигане и сваляне на капаци 
на ревизонни шахти; временна организация на движението. 
           � ул. „Александър Стамболийски” от км 0+000 до км 0+756, включва: 
           Земни работи – изкоп на неподходящ повърхностен пласт за тротоарна площ; 
разрушаване на стара настилка от водещи пътни ивици; почистване на стара настилка; 
оформяне и профилиране на пътно легло. 
             Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри; изкърпване на единични 
дупки и деформации на настилката; престъргване и профилиране на съществуващата 
асфалтобетонова настилка; разрушаване на стар тротоар; превоз на строителни отпадъци. 
             Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен 
асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови 
бордюри; доставка и полагане на непрекъсната и прекъсната хоризонтална маркировка; 
доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи 
пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; повдигане и сваляне на капаци 
на ревизонни и дъждоприемни шахти; временна организация на движението. 
           � ул. „Вълтава” от км 0+000 до км 0+300, включва: 
           Земни работи – изкоп на неподходящ повърхностен пласт за тротоарна площ; 
разрушаване на стара настилка от водещи пътни ивици; оформяне и профилиране на пътно 
легло. 
             Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри и тротоар; превоз на 
строителни отпадъци. 
             Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен 
асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови 
бордюри; доставка и полагане на непрекъсната и прекъсната хоризонтална маркировка; 
доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи 
пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; повдигане и сваляне на капаци 
на ревизонни и дъждоприемни шахти; временна организация на движението. 
           � ул. „Река Места” от км 0+000 до км 0+086, включва: 
           Земни работи – изкоп на неподходящ повърхностен пласт за тротоарна площ; 
разрушаване на стара настилка от водещи пътни ивици; оформяне и профилиране на пътно 
легло. 
             Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри и тротоар; превоз на 
строителни отпадъци. 
             Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен 
асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови 
бордюри; доставка и полагане на непрекъсната и прекъсната хоризонтална маркировка; 
доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи 
пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; изместване на ЖБ стълб от 
трасето на уличното плътно; временна организация на движението. 
           � ул. „24-та” от км 0+000 до км 0+200, включва: 
           Земни работи – отстраняване на хумусен пласт, изкоп на неподходящ повърхностен 
пласт за тротоарна площ; направа на насип за пътища в земни почви; превоз земни почви; 
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разрушаване на стара настилка от водещи пътни ивици; оформяне и профилиране на пътно 
легло. 
             Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри; превоз на строителни 
отпадъци. 
             Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на неплътен и плътен 
асфалтобетон; направа на първи и втори битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови 
и градски бордюри; доставка и полагане на непрекъсната и прекъсната хоризонтална 
маркировка; доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни 
рефлектиращи пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; временна 
организация на движението. 
       � Велоалея по бул. „Г. С. Раковски” от км0+000 до  км1+553 включва: 
       Земни работи – отстраняване на хумосен пласт; изкоп на пътища до 3000м3/км и 
тротоарни площи; направа на насипи; затревяване зелени площи; оформяне и профилиране. 
       Ремонтни работи – разрушаване на стари бетонови бордюри. 
       Пътни работи – трошенокаменна настилка; полагане на плътен асфалтобетон; направа на 
първи битумен разлив за връзка; полагане на нови бетонови и градински бордюри; полагане на 
нови видими водещи ивици; доставка и полагане на непрекъсната и прекъсната хоризонтална 
маркировка; доставка и полагане на ръчна маркировка; доставка и монтаж на стандартни 
рефлектиращи пътни знаци; транспорт асфалтови смеси и инертни материали; удължаване на 
плочест водосток; временна организация на движението. 

-  Дейност 4.3: Благоустройство и паркоустройство в УПИ ІІІ-2701 – рекриационни 
и обществено обслужващи дейности, предвидено е изпълнението на следните работи: 

        � Част: Електро, включва: 
        Доставка и монтаж на проводник СВТ; направа на фундамент за монтаж на табло ГРТ; 
доставка и монтаж на РТ  светофарна уредба по схема; доставка и монтаж на метално въже 
Ф8; доставка и монтаж на табло ГРТ; направа на изкоп за полагане на кабел, едно зариване и 
трамбоване и сигнална лента; доставка и монтаж на кабел СВТ в стоманотръбен стълб; 
доставка  и изправяне на стоманотръбен стълб; доставка и монтаж на гетинаксово табло; 
направа на изкуствен заземител за ГРТ и РТ от 2 бр. поцинковани тръби 2 ½  “; направа на 
изкуствен заземител от 1 бр. поцинковани тръби 2 ½  “; доставка и монтаж на парково 
осветително тяло; натоварване и извозване на земни почви и строителни отпадъци; 
присъединяване електро ЕVN. 
        � Част: ВиК, включва:  
         Изкоп с багер и ръчно на зем. почви; подложки от пясък под тръбопроводи; засипване на 
тесни изкопи без трамбоване; трамбоване с пневматична тр – ка за едно преминаване; 
доставка и монтаж тръби РЕ – HD в открити изкопи; полагане на PVC муфени тръби, с 
различни параметри в неукрепен изкоп; превоз излишни земни маси и строителни отпъдъци с 
камион; монтаж на полипропиленови тръби в сгради; полагане на PVC муфени тръби в 
неукрепен изкоп с различни параметри – комплект; възвратна клапа; ¾ “ СК без изпразнител  
¾ “ Водомери ¾” (от 3 куб. м/час до 7 куб. м/ час); СК кран с изпразнител ¾ “; СК кран 
шибърен 1/2 “; изкоп за яма до 2 м – ръчно в земни почви неукрепени; бетон В 10  за вод. 
шахта; кофраж за стени шахта; капаци от рифелова ламарина. 
        Шадраван – В и К системи: изкоп с багер и ръчно на зем. почви; подложки от пясък под 
тръбопроводи; засипване на тесни изкопи без трамбоване; трамбоване с пневматична тр – ка 
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за едно преминаване; монтаж на поцинковани тръби; СК кран с изпразнител 1”; доставка и 
монтаж филтър 2”; СК 2` - с ел захранване; щуцери 2”/ Ф 10 за струйници; СК кран Ф100 за 
шахта източване; изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до Ф100; изкоп 
за яма до 2 м. – ръчно земни почви неукрепен; бетон В 15 за шахта помпа; кофраж за стени  
шахта; капаци от рифелова ламарина; улична РШ за големи канали с дълб. до 2 м.; полагане 
на PVC муфени тръби в неукрепен изкоп; доставка и монтаж на помпа.  
         Поливна система – изкоп с багер земни почви на отвал.; засипване тесни изкопи без 
трамбоване; подложки от пясък под тръбопроводи; трамбоване с пневматична тр- ка за едно 
преминаване; доставка и монтаж на статичен разпръсквач и статичен роторен; доставка и 
монтаж програматор, сензор за дъжд, клапан електромагнитен, шахти за клапани кръгли и 
правоъгълни; доставка и монтаж аксесоари за АППС; Тръби и фитинги поливни сектори – 
доставка и монтаж на тръби, фитинги за тръби; доставка и монтаж кабел + гофре; Тръби и 
фитинги захранваща тръба – доставка и монтаж на тръби и фитинги за тръба; доставка и 
монтаж ТСК С РЧК Ф63 с муфи; доставка и монтаж кран – хидрант 1”; хидрофорна система. 
 
        � Част: Конструктивна, включва: 
         Шадраван – направа на кофраж за бетоново корито; полагане бетон М75; полагане бетон 
М200 филцов; добавка за бетон за армирани стени; изработка и монтаж армировка;  Превоз на 
бетон на 10 км.  
        Фундаменти за ограда –  изкоп ями ръчно; кофраж за прави стени; полагане бетон М200 
филцов в корита и улеи – кран; изработка и монтаж армировка; метални планки за закрепване 
на оградата; превоз на бетон на 10 км. 
 
        � Част: Пътна, включва: 
         Почистване на строителна площадка; отстраняване на хумустен пласт; изкоп земни 
почви; основа баластра; пътен асфалтобетон; несортиран трошен камък 0 – 40; Бет. тротоарни 
плочи; пясък; бордюри 8/16/50; положен бетон В15; насип хумус за озеленяване; 
рефлектиращи пътни знаци за вертикална сигнализация; светофарна уредба /доставка и 
монтаж/. 
        � Част: Архитектура, включва: 
          Водещи бордюри за пешеходни алеи; пешеходни алеи /бетонови плочи/; трошен камък 
за подложка на пешеходни алеи; пясъчна възглавница; тревна площ за игра; подложка от 
бетон за настилка детска площадка; ударопоглъщаща настилка за детска площадка; пейки 
/доставка и монтаж/; кошчета /доставка и монтаж/; беседки /доставка и монтаж/; чешма; 
шадраван; направа на течна мазана хидроизолация по стени и дъно шадраван; облицовка с 
керамични плочи; пързалка с три кули /доставка и монтаж/; люлки /доставка и монтаж/; 
пясъчник; бетонови бордюри около пясъчник; къщичка сондаж; варова мазилка по стени; 
битумна хидроизолация; ограда с височина 1,00 м.; врата; информационни  табели. 
         � Част: Паркоустрояване, включва: 
          Засаждане др. разм. станд. иглол. фиданки при масово озел. в дупки 60/60/60 см; 
засаждане  дреб. шир. дървета 1,5 – 2 м. и диам. 2 – 3 см; дупки 60/60/40 – ср. почва; засаждане 
на декоративни храсти в дупки 40/40/40 в леки почви; затревяване с ръч. обр. на почвата и 
торене с ам. селитра 20 кг/ дка. 
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         Дейност 4 е приоритетна за Община Раковски, чрез изпълнението й ще се подобри 
физическата и жизнената среда, ще се създадат условия за интегриране на групите в 
неравностойно положение и малцинствата, ще се повиши безопасността и сигурността. Ще се 
създадат възможности за по-качествени условия на живот, работа и почивка пряко за 
живущите в града, и косвено за жителите и гостите на общината. Дейността е продължение на 
усилията на местната власт за създаване на привлекателна градска среда, в резултат на които 
са реализирани други подобни проекти по Програми Сапард, Красива България. 
        Не на последно място, тя ще отговори на нуждите и очакванията на жителите в региона. 
          С реализацията на дейността ще се постигнат още и следните резултати: 
         - Реконструирана и рехабилитирана улична мрежа; 
         - Реконструирано, рехабилитирано и на места новоизградено улично осветление; 
         - Изградена велоалея; 
        - Благоустройство и паркоустройство в УПИ ІІІ-2701, извършени рекриационни и 
общественополезни дейности, включващи: мрежа от пешеходни алеи; беседки и обществена 
чешма; тревни площи; детска площадка със съответните съоръжения за люлеене, пързаляне, 
клатушкане, пазене на равновесие, катерене, общуване – колективни игри; зона с шадравани; 
полигон за детско обучение, включващ платно за движение, ограничителни бордюри, 
стационарна сигнална уредба. 
        При реализацията на проекта ще се приложи един интегриран и иновативен подход, 
включващ разнопосочни дейности с висока концентрация на капиталните вложения на 
сравнително ограничена площ, които ще доведат до цялостно облагородяване и обновяване на 
един нов квартал, свързващ други два в гр. Раковски. 
       Конкретните количества и видове работи, необходими съгласно Технически проект 
одобрен с Протокол №34/16.12.2009 г., част „Архитектура”, част „Пътна”, част 
„Паркоустройство”, част „Електро”, част „Строителни конструкции”, част „ВиК”  за 
изпълнението на обществената поръчка са посочени в количествено-стойностни сметки, 
неразделна част от документацията за участие. 
 

   

IV. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има задължението да организира цялостния строителен процес по 
изграждане на обекта на обещствената поръчка, така както е предвиден в Технически проект 
одобрен с Протокол №34/16.12.2009 г., част „Архитектура”, част „Пътна”, част 
„Паркоустройство”, част „Електро”, част „Строителни конструкции”, част „ВиК”  и 
въвеждането му в експлоатация. 

Всички материали и суровини, които се използват от Изпълнителя при изпълнение на 
предмета на договора, трябва да отговарят на наложените български и европейски стандарти и 
да са в съответствие с Техническите спецификации, неразделна част от документацията за 
участие. 

При изпълнението на договора, Изпълнителят следва да спазва стриктно Националното  
законодателство на Република България и ЕО, в това число: 



 
Обществената поръчка се реализира по проект „Подобряване на физическата и жизнена градска среда в град Раковски” по Оперативна програма „ Регионално 
развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „ Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на 
риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез 
подобряване на градската среда”, Бенефициент: Община „ Раковски”, Договор № BG161PO001/1.4 – 0.5/2009/020 осъществяван с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „ Регионално развитие” 2007 г. - 2013 г. съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие. 

 

- Регламент на Съвета (EО) № 1083/2006 относно определянето на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд. 
- Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 
година относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) 1784/1999 

- Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 от декември 2006 г. относно реда и начина 
на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби 
за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния 
фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския 
фонд за регионално развитие. 
- Постановление № 62/21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост 
на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и 
Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. (обн. Дв. Бр.27 
от 30 март 2007г.) 
- Постановление на Министерския съвет за приемане на детайлни правила за 
допустимост на разходите по Оперативна програма "Административен капацитет", 
съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007-2013 г. 
 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КАНДИДАТА ПРИ ОФОРМЯНЕ НА 
ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 

В техническото си предложение за изпълнение на обществената поръчка, кандидатът 
следва да включи: 

-  Описание на организацията и технология на работата 
-  Комплексен мрежови график за изпълнение на обществената поръчка, който да отговаря 

на предложения срок за изпълнение, да е нанесено изпълнението по десетдневки и месеци, 
да са посочени отделните етапи по технологична последователност с натурални 
измерители.  

- План за опазване на Околната среда при изпълнение на строителните работи за изпълнение 
на обществена поръчка. 

 
 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ : ……..……………….. 


