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от 23.10.2009г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и 
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I. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА. 

Съществуващо положение: 

с. ОСТРОВО 

Обекта е ситуиран в северната част на с. Острово. Представлява зелена 
площ /паркова среда/, разположена в близост до обекти за обществено 
обслужване - спортна зала, съблекални, футболно игрище и трибуни. 

В обекта са изградени обслужващи пешеходни алеи. Парковото 
пространство е залесено с различни едроразмерни широколистни и иглолистни 

дървесни видове. Обособени са обширни тревни площи. 

Релефът е предимно равнинен, пресечен с високи около 1,5 м земни 

валове. 
В северозападния ъгъл на парковата площ са разположени две масивни 

изоставени сгради, предвидени за кафе-аперитив и магазин /предмет на друг 
проект/. 

Трите страни на парка граничат с прилежащи улици от транспортната 
инфраструктура на населеното място. 

Технически показатели: 25 дка 

 

с. БРЕСТОВЕНЕ 

Обекта е ситуиран в централната част на с. Брестовене и се състои от два 
взаимосвързани квартала – кв. № 20 и част от кв. 13: 

Кв. № 20 е обособен като пространство със свободни площи, с кътове за 
отдих и социални контакти. 

Изградено е през 80-те години на миналия век. От юг граничи с главна 
улица – пътна артерия, която свързва селото със съседните населени места. 
Това е и предпоставка да се обособи терен за изграждане на автоспирка, 
западно от обекта. Северната граница на квартала граничи с голяма паркова 
територия, обособена в кв. № 13. На запад кварталът  граничи с жилищни 

парцели. 

В центъра на проектираното пространство е изграден кръгъл фонтан. 

Настилката е асфалтова и е силно амортизирана. 
От всички страни на терена са оформени тесни ивици със зелени площи, 

в които има оскъдна дървесна и храстова растителност. 
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Част от кв. № 13, включващ южната част от обширна паркова територия. 
Създаден е през 60-те години на миналия век, първоначално като лесопаркова 
територия, в която впоследствие се изграждат асфалотви алеи за разходка и 

отдих. През целия парк, централно по дължина има изградена асфалтова алея, 
с ширина 10.00 м, със средна зелена разделителна линия. Алеята отвежда до 
най-северната част на парка, където се намира футболното игрище на селото. 
Растителността е от гъсто засадени и добре развити предимно дървесни видове 
– бор, ацер, ясен, липа и др. 

 Технически показатели:  

Кв. № 20 – 3.00 дка 

Част от кв. № 13 – 6.00 дка 

 

II. СПИКЪК НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. 

1. Възложител /Бенефициент/: Община Завет, ул. „Лудогорие” № 19, 

представлявана от Ахтер Велиев – Кмет 
2. Строител: „Експрес Гаранцион” ООД – гр. Варна, ул. „Атанас Москов” № 

3, представлявано от инж. Валентин Вълев – управител 
3. Подизпълнител /30% от обема на извършените СМР/: „ЖСП Стил” ООД 

– гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” № 69, ет. 3, представлявано от Стефан 

Начев Стефанов 
4. Проектант: „ЛандАрхДизайн” ЕООД – гр. Разград, ул. „Марица” № 1, 

представлявано от ланд.арх. Зорка Лилова – управител. 
5. Строителен надзор: „Строителен контрол – Р” ООД – гр. Разград, бул. 

„България” № 29, представлявано от Миглена Васкова Симеонова. 
6. Консултант по управление на проекта: „Кадастър и проектиране” ООД – 

гр. Шумен, ул. „Любен Каравелов” № 31, представлявано от инж. Диян 

Златев – управител. 
 

III. ОБОБЩЕНИЕ ЗА НАПРЕДЪКА. 

1. Напредък. 

Напредъка на този доклад е до края на месец Юни 2011г. 
Дейностите през този месец поетапно са, както следва: 
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• На 01.06.2011г. за обектите бе открит обектов офис и на място се състави протокол за 
откриване на  строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на 
строежа /Приложение № 2/, както и се представи заверена заповедна книга 
/Приложение № 4/ от строителния надзор на обекта, като бяха спазени изискванията 
на Наредба № 3/31.07.2003г., за съставяне на актове и протоколи по време на 
стрителството. Възложителя представи заповеди за определяне на депо за 
строителните отпадъци от обекта, както и депо за добив на хумус за затревяване. 
Уточниха се временните места за захранване на обектите с вода и ток. 

• На 03.06.2011г. строителя предствави за оглед мостри на бордюри /пътни и 

градински/, тротоарни плочи и павета. 
• Строителните площадки са приведени в работен вид – демонтирани са старите 
бетонови бордюри, изрязана е съществуващата амортизирана асфалтова настилка, 
изкоренени са необходимия брой дървета, почистват се коренищата. Прави се 
подравняване на терена - отнема се горния хумусен слой /съществуващи зелени 

площи - чимове/. Работи се по изкопите за бордюри и настилки, до достигане на ниво 
за полагане на същите.  

• Предстои избора на пейки, беседки, растения и осветителни тела за алейното 
осветление, на които строителя ще представи мострени материали и изображения. 

с. Острово 

• Към 17.06.2011г. – теренът е почистен, подравнен и е подготвено земното легло за 
тротоар по посока запад и северозапад; 

• Завършени са изкопните работи за Ел и ВиК и са положени съответните съоръжения. 
Непосредствено след завършване на изкопните работи е направено геодезическо 
заснемане. Направени са шахтите за водомерния възел и спирателните кранове, 
остава да се доизгради водомерната шахта. 

• Земното легло на централната алея е завършено на 60 %, а полагането на 
трошенокаменна настилка е изпълнено на 40 %. 

• Изкопано е земното легло, както и подравняването му, за вътрешна голяма алея. 
• Започнато е полагането на бетонови бордюри от западната страна на обекта. 
• Към 24.06.2011г. – завършено е изграждането на водомерната шахта. 
• Продължава полагането на бетонови бордюри от западната и източната страни. 

• Земното легло на централната алея е завършено на 80 %. 

• Положена е трошенокаменната настилка за вътрешната голяма алея. Завършена е на  
80 %.  

• Извършени са изкопните работи и са подготвени за насипване с чакъл – игрищата за 
стрийт бол и тенис на маса. 

• От източната страна на 80 % тротоарната алея е насипана с чакъл и е подготвено за 
бетониране на същата. 

• Изкопните работи за голяма детска площадка са завършени и е направен кофража за 
пясъчника. 

• Изкопните работи за беседка до спортна зала са завършени. 
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• Трасирана е малката детска площадка и беседката срещу нея. 
• Към 01.07.2011г. – продължава полагането на бетонови бордюри по алеи. 

• Подготвена е основата на главна алея за отливане на бетон.  

• Положен е бетонът на главната алея. 
• Полагат се бетонови бордюри на игрищата за стрийт бол и тенис на маса. 
• Полагат се пътни бордюри от западната страна. 
• Положен е бетонът от източна и западна страна. 
• Полагат се сиви тротоарни плочи от източна и западна страна. 
с. Брестовене 

• Към 17.06.2011т. - Теренът е почистен и подравнен, направена е доставката на хумус 
и същият се разстила. 

•  Завършено е оформянето на земното легло за тротоар в посока изток и запад, като са 
положени и пътните бетонови бордюри. 

• Завършена е връзката с главния водопровод. Водопроводното отклонение е положено 
до фонтана. Изгражда се водомерна шахта. 

• Изградени са бетоновите части /бетоновата основа/ за многоъгълните пейки. 

• Завършени са бетоновите настилки за спортните площадки. 

• Оформя се основата за плочи на тревна фуга, за алеи. Засипани са на около 40 %. 

• Завършена основата и бетоновите стенички на пясъчника. 
• Направени са изкопните работи за полагане на ел. кабели. Кабелите са положени и е 
направено геодезическо заснемане на трасето. 

• Завършени са изкопните работи за външните тротоари. 

• Извършват се изкопни работи за изграждане на площадка. 
• Направена е бетоновата основа за беседката. 
• Земната основа за детски площадки е завършена и е приета от лицето упражняващо 
строителен надзор на обекта. 

• Към 26.06.2011г. – изградени са бетоновите бордюри от юг. Оформено е земното 
легло от юг и изток, на същото е направен оглед и е прието от лицето упражняващо 

строителен надзор на обекта. Започва полагането на трошенокаменна настилка. 
• Излят е подложния бетон от западната страна на обекта. Полагат се тротоарни плочи. 

• Полагат се тротоарните плочи на тревна фуга. 
• Полага се подложен бетон на алеята свързваща западен и източен тротоар. 
• Изградена е основата на двата клоца и е излята бетоновата плоча. 
• Подготвени са основите за фонтана. 
• Завършено е изграждането на водомерната шахта и е направен обратния насип. 

• По площадката се извършват изкопни работи, уплътнява се земната основа и се 
полагат трошенокаменни настилки. 

• Положена е трошенокаменната настилка за детските площадки. 

• Към 01.07.2011г. – На източен тротоар са положени градинските бордюри, 

бетоновата настилка и се полагат тротоарни плочи. 

• Положена е бетоновата настилка на детските площадки. 
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Завет, обл. Разград” 

Договор № 17/322/00233 

от 23.10.2009г. 

 

 

• Положена е трошенокаменната настилка на тротоар от юг, положени са градинските 
бордюри. Предстои бетониране. 

• Направен е кофража и е положен бетона на фонтана. 
• Полагат се градинските бордюри в кв. 20 покрай зелените площи. 

• Хумусът за източната част е насипан и подравнен. 

• Частично е положена бетонова настилка върху площад. 

• Завършено е полагането на тротоарни плочи на тревна фуга. 
 

2. Действителен и планиран напредък – сравнение. 

Работата на обекта се извършва съгласно разработените проекти, 

придружаващите ги технически документи и съобразно изискванията за 
изпълнение на видове СМР. 

 

Посоченият действителен напредък е 30 % от целия обсег на СМР, за 

отчетния период. 

 

Планираният напредък е 70 % от целия обсег на СМР, за отчетния 

период. 

 

3. Отчет за напредъка, изразен в снимков материал. 

Снимките са направени през м. Юни 2011г.  
 

с. Острово 
Снимка № 1 – отнемане на горен хумусен слой /тревни площи/ 
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от 23.10.2009г. 

 

 

Снимка № 2 – подравняване на тревните площи след изкореняване на дървета и отнемане на горен 

хумусен слой /тревни площи/ 

 

 

Снимка № 3 – подравняване на терена за достигане до проектно ниво  
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Снимка № 4 – полагане на трошенокаменна настилка и бордюри, за алеи  

 

 

 

Снимка № 5 – полагане на бетонова настилка, за алеи  

 

 



 

 

Месечен доклад за напредъка на проекта  10 

                  

                             „КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ” ООД 
ПРОЕКТИРАНЕ, ГЕОДЕЗИЯ, КАДАСТЪР,  РЕГУЛАЦИЯ,  ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ, КОНСУЛТАЦИИ 

гр.Шумен  ул.„Любен Каравелов”№31, тел. /факс:054800477, моб. тел. 0896790033 

e-mail: ec_proekt@abv.bg 
Сертификат по ISO 9001:2008  

 

Месечен доклад за 

напредъка 

„Благоустрояване на централна градска част – кв. 20 и част от кв. 

13 по плана на с. Брестовене, община Завет, обл. Разград и 

благоустрояване на част от кв. 39 по плана на с. Острово, община 

Завет, обл. Разград” 

Договор № 17/322/00233 

от 23.10.2009г. 

 

 

Снимка № 6 – полагане на тротоарни плочи, за алеи  

 

 

Снимка № 7 – полагане на бетонова настилка за беседка  
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с. Брестовене 

Снимка № 1 – отстраняване на съществуваща растителност 

 

Снимка № 2 – почистване от тревна растителност и подравняване за алеи 
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Снимка № 3 – подравняване на терена и засипване с Хемус за достигане на проектно ниво  

 

 

Снимка № 4 – отстраняване на амортизирана асфалтова настилка и изкоп за полагане на бетонови 

бордюри  
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Снимка № 5 – фрезова не на Хемус  

 

 

Снимка № 6 – полагане на тротоарни плочи и павета - алеи  
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Снимка № 7 – полагане на тротоарни плочи на тревна фуга  

 

Снимка № 8 – площадка за монтаж на детски съоръжения  
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IV. ДОКУМЕНТИ, ОТРАЗЯВАЩИ НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТА. 

� Месечен доклад за периода от 01.06.2011г. до 05.07.2011г., изготвен 

от „Експрес Гаранцион” ООД – гр. Варна; 

� Месечен доклад за периода от 01.06.2011г. до 05.07.2011г., изготвен 

от „Строителен контрол – Р” ООД – гр. Разград; 

� Месечен доклад за периода от 01.06.2011г. до 05.07.2011г., изготвен 

от „Кадастър и Проектиране” ООД – гр. Шумен. 

 

V. СТРОИТЕЛСТВО. 

1. Списък на екипа за управление на проекта 

 

 

 

 

 

 

2. Списък на Строителния надзор 

 

 

 

 

 

 

№ Име Позиция 

1.  Диян Златев Ръководител  
2.  Румяна Златева Координатор на проекта 
3.  Силвия Атанасова-Дишлева Счетоводител 
4.  Димана Тонева Юрист 

№ Име Позиция 

1.  Галина Христова Бахнева Част ВиК  

2.  Огнян Йорданов Георгиев Част Ел 
3.  Иваничка Русева Рахнева Част Вертикална планировка 
4.  Иван Дучев Част Ландшафтна архитектура 
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3. Списък на персонала на изпълнителя/подизпълнителя. 

 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

4. Списък с наети по трудов договор лица по програма за трудова 

заетост. 

Съгласно Декларация от 28.08.2010г. – приложена в техническата 

оферта, строителя декларира, че ще наеме 32 /тридесет и двама/ местни 

работници от бюрото по труда гр. Завет. 

 

 

 

 

№ Име Позиция 

 Ръководство:   

1.  Красимир Георгиев Представител на изпълнителя 
2.  Симеон Симеонов Технически ръководител 
3.  Георги Георгиев Отговорник по охрана на труда 
4.  Йордан Йорданов Отговорник по качеството 

№ Име Позиция 

 Ръководство:   

1.  Стефан Начев Представител на подизпълнителя 
2.  Велко Велчев Технически ръководител 
3.  Иван Гюров Отговорник по охрана на труда 
4.  Жана Маркова Отговорник по качеството 
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5. Планирано оборудване на обекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Документи  за гарантиране на качеството. 

Строителят е предал на фирмата упражняваща строителен надзор на 
обекта, сертификати и декларации за съответствие на вложените материали, за 
извършените по време на отчетния период строително-монтажни работи. 

 

 

 

 

№ Описание Вид Брой 

1.  Самосвал  Камаз 5511 2 

2.  Валяк Самоходен статичен 10 т 1 

3.  Валяк Бонад 2 т 2 

4.  Мотофреза Бензинова 1 

5.  Бетонобъркачка Подвижна 0.30 м3 1 

6.  Бетоновоз Миксер-помпа 2 

7.  Автокран 10 т 1 

8.  Бордова кола Мерцедес 1929 – 10 т 2 

9.  Бобкат 753 2 

10.  Самосвал  Мерцедес 814 – 4 т 1 

11.  Микробус Мерцедес 9 т 1 

12.  Микробус Фолксваген 9 т 2 

13.  Фугорезачка  Щил  1 

14.  Къртач Бош 11 2 

15.  Ударопробивна машина Бош 7.11 2 

16.  Трамбовка Вакер 3 

17.  Ръчен циркуляр Щил 2 
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7. Доставки на обекта. 

На обекта са доставени необходимите материали за извършване на 

различните видове СМР, а именно: 

 Инертни материали – необходими за полагането на трошенокаменни 

настилки; 

 Бетонови пътни бордюри; 

 Градински бордюри; 

 Тротоарни плочи – различни цветове; 

 Павета; 

 Ел. и ВиК материали; 

 Съоръжения. 

 

 

VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР. 

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 70 календарни 

дни, съгласно Договор № 85 / 14.03.2011г., сключен между Община Завет и “Експрес 
Гаранцион” ООД – гр. Варна.  

Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на 
подписване на Протокол обр. № 2 / 01.06.2011г., за откриване на строителна 
площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа, съгласно Наредба № 

3, за съставяна на актове и протоколи по време на строителството. 
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от 23.10.2009г. 

 

 

 

VII. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ. 

На територията обектите има монтирани информационни табели, съгласно 

Приложение № 7 към чл. 50, ал. 5 от Наредба № 24 / 29.07.2008г. за условията и реда 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие 
на населените места" от програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 

2013г. 

 


