
До:
Кмета на община Смолян 
гр. Смолян, бул. България № 12

Образец № 4

ОТ:
ВЕНИГАЗ ЕООД 

/наименование на участника/

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава 120543111,

представляван от Николай Митков Гиритлиев, /трите имена/в качеството му на Управител ,
/длъжност ши друго качество/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И 
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

в производство по възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по 
реда на Глава XXVI от ЗОП -  чрез събиране на оферти с обява, е предмет: 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК
ЗА УЛ. БЕКЛИЙЦА, ГР. СМОЛЯН”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

След като получихме и проучихме обявата за обществената поръчка и приложенията 
към нея, с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за 
изпълнение на обществената поръчка:

1. Срокът за изпълнение на поръчката е: 73 /словом седемдесет и три/ 
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 
строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 
заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.

2. Гаранционните срокове на изпълнените видове строителни работи са съгласно 
минимално определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Изпълнението на поръчката ще осъществим в съответствие със следните:
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3.1. Подход и програма за изпълнение на поръчката -  следва да бъдат представени 
предвижданията на участника за организация и изпълнение на строителните работи - 
дейности и ресурси:
ПРИЛОЖЕНИЕI............................................................................................................................

Забележка: Участникът следва да опише в детайли: начина на изпълнение на 
поръчката и последователността на предвижданите дейности съгласно техническите 
спецификации и количествената сметка, покриващи всички аспекти па изпълнението с 
отчитане на реалната производителност на предложените работна сила, технологично 
оборудване и механизация; технологиите за извършване на дейностите; предвидените за 
влагане материали; техническата обезпеченост, в това число механизацията, която ще се 
използва при всеки отделен вид строителни работи съгласно Количествената сметка; 
ресурсната обезпеченост, в това число човешкия ресурс, необходим за изпълнението на 
всяка от работите, включени в предмета на поръчката, включително описание на 
разпределението на задачите и отговорностите. Участникът задължително следва да 
приложи: линеен график за изпълнение на поръчката, в който да са описани и 
визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове работи по количествената 
сметка /КС/ за обекта - времетраенето, технологичната последователност, 
технологичното време за изчакване между отделните видове работи; диаграма на 
работната ръка; и диаграма на механизацията.

3.2. Стратегия за управление на риска.
ПРИЛОЖЕНИЕ II............................................................................................................................

Забележка: Възложителят идентифицира следните основни рискове: I. Времеви 
рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при 
текущото изпълнение на дейностите; - Забава при завършване на предвидените 
строителни работи и предаване на обекта; 2. Рискове, свързани с качеството на 
изпълнението: - Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 
изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя; - Неспазване на 
технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи. В стратегията за 
управление на риска участникът следва да анализира дефинираните от възложителя 
рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на 
влияние, като за всяка форма на проявление да идентифицира подходящи мерки както за 
предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците 
при настъпване, така че договорът да бъде завършен в определените в техническите 
спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на възлоз/сителя. Участникът 
следва да опише предвижданията си за мониторинг на всеки риск по време на 
изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението на предложените 
мерки. При изработването на тази част от техническото предложение следва да се има 
предвид, че на управление подлежат рискове, чието настъпване зависи от участника и е 
идентифицирано от възложителя. Важно и съществено за възложителя при 
предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, 
посочени от възлоо/сителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата 
поръчка, а не рискове по принцип.

4. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, 
до изтичане на срока на договора.

5. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

6. Заявяваме, че сме запознати с изискванията за изпълнението съгласно 
Техническите спецификации, условията на финансиране, както и всички документи,-.
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приложени към документацията за обществената поръчка, и приемаме да изпълним всички 
задължения, произтичащи от обявените условия.

[26.05.2017г.]

ПОДПИС
ПЕЧАТ

[Николай ГиритлиМХ 
[Управител]

3



ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОРЪЧКАТА



1. ГЕНЕРАЛЕН ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ. 
Основен предмет на проекта е :
Предметът на настоящата обществена поръчка е доизграждане на водопроводен клон е 

дължина 155 метра ведно с арматура, съоръжения и сградни водопроводни отклонения 
(СВО) до шахта изградена в имота на съответния потребител или регулационна линия на 
УПИ, както и доизграждане на канализационен клон с дължина 370 м на ул. „Беклийца” и 
сградни канализационни отклонения (СКО). Предвижда се и изграждане на 11 бр. РШ-та. 
Отводняването -  уличните оттоци, връзките между тях и уличните РШ и възстановяването 
на настилките ще се изпълнят по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г.. 
Общата цел на настоящия проект е подобряване на жизнения стандарт и качество на живот 
на населението на гр. Смолян чрез удължаване на водоснабдителната мрежа до съществуващ 
гробищен парк и реконструкция на канализационната мрежа. Желан резултат е постигането 
на съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС; с Директива 
98/83/ЕС за питейните води
Генералния подход, който Изпълнителят смята да приложи при изпълнението на работите се 
състои в следното:

2. РАБОТНИ УСЛОВИЯ И МЕТОДИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ 
ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ РАБОТИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Настоящите работни методи са разработени на база получени от Възложителя тръжни книжа 
за обществената поръчка, за предвиденото ново строителство, доставка и монтаж на ново 
технологично оборудване и изцяло отразяват изискванията на нормативната уредба за такъв 
вид строежи и тръжните условия.
Обекта, предмет на обществената поръчка има следните характеристики:
• Разположение-в гр. Смолян, Община Смолян;
• Ситуационно позициониране-съгласно съществуващия регулационен план;
• Обхват на работите: съгласно техническата спецификация.
Ангажименти на изпълнителя:
• организация на строителството и строително монтажните работи;
• доставка на технологично оборудване;
• провеждане на единични изпитания, тестове с чиста и мръсна вода за доказване ефекта на 
пречистване и 72 часова проба на цялата инсталация;
• предаване на обекта за редовна експлоатация съгласно реда и последователността на ЗУТ;
• отстраняване на скрити недостатъци и появили се дефекти в поетия гаранционен срок.

Съоръженията ще се изградят съобразно изискванията на действащата нормативна уредба 
за този вид строежи, както следва:
Закон за устройство на територията -  обн. ДВ бр. 1 от 2001 год; изм. и доп. Бр. 41 и 111 от 
2001 год; бр.43 от 2002 год; бр.20 и 65 от 2003 год; бр.65 от 2004 год.
Наредба № 4 на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти- обн.ДВ 
бр.51 от 2001 год.
Наредба №4 от 2005 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и 
канализационни инсталации;
Наредба 1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар; Наредба №8 от 1999 за правила и норми за разполагане технически проводи и 
съоръжения в населени места;
БДС EN 752/2004 -  канализационни системи извън сгради;
Приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния 
проект за нуждите на обновяването в зависимост от допустимите за финансиране дейности 
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствията на електрически
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съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението; Закон за 
здравословни и безопасни условия на труда;
Наредба № 2от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строително монтажни работи; Наредба № 3 от 1996 г. за 
инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана;
Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на ЛПС на работното място; Наредба №4 от 1995 г. за знаците и 
сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
Наредба №1-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на 
обектите в експлоатация; Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на
труда на работните места и при използване на работно оборудване;

По изпълнението на СМР.
Строително - монтажните работи ще бъдат изпълнени в строго съответствие с изискванията 
на Възложителя, одобрената техническа спецификация и действащата нормативна уредба.

Специфични условия на изпълнение на СМР.
Основните видове СМР са изложени изцяло на атмосферните условия, което налага 
съответната специфична организация на строителството, за което е необходим точен 
технологичен режим на работа.

Глава 2. Стратегия
След подписването на договора, ще се сформира и мобилизира предварително избраният 
екип за управление на договора, който ще планира, организира, контролира и ще предаде 
изпълнените работи и извърши всички дейности, свързани с изпълнението и приключването 
на строителството. Екипът ще се състои от квалифициран персонал с голям опит в 
изпълнение на съответните им възложени задачи и ще включва инженерно -  технически 
екип:

• Технически ръководител съгласно чл.163 а, ал.4 от ЗУТ;
• Специалист по част Водоснабдяване и канализация
• Специалист по част Геодезия;
• Специалист по здравословни и безопасни условия на труд
• Специалист контрол по качеството;

Екипът ще изпълни следнитезадания:
1) Договорни:
Установяване на връзки с Възложителя и Строителния надзор;
Подготовка на цялата договорна документация; Изготвяне 
Програма за опазване на околната среда; Подготовка на 
Проект за безопасност и здраве;
Подготовка, получаване и представяне на Банкови Гаранции за изпълнение на договора за 
обществена поръчка и за авансово плащане; Подготовка и издаване на Застраховки съгласно 
договора.
2) Планиране:
Изготвяне на Работен проект за организация и изпълнение на строителството във всяка фаза 
на СМР; Изготвяне на Работен Линеен график
Определяне количествата и реда на изпълнение на СМР, Изготвяне План за 
необходимостта от материали, конструкции и заготовки,
Изготвяне на график за използването на строителни машини, съоръжения и превозни 
средства, Изготвяне на План за необходимостта от работна ръка за изпълнение на СМР,
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Изготвяне Финансов план 
Планиране на мобилизацията;
Организиране на ресурсите за изпълнение на работите; Осъществяване на контрол при 
изпълнение на строителните дейности, напредъка им,
разделяне на междинни фази и последователност при съобразяването с критичните дати за 
приключване. Идентифициране и коригиране на отклонения в графика за изпълнение на 
работите; Планиране на демобилизацията на края на обекта.
4) Администрация:
Установяване на връзки с местните власти; Организиране на жилищното настаняване на 
персонала, устройване на временното селище, решаване на въпросите по транспорта на 
персонала.
5) Технически задания:
Подготовка и осъществяване на плана за мобилизация/демобилизация; Съгласуване на 
Проект за временно строителство с използване до максимум на определените площи на 
обекта, както и площи за складиране.
6) Доставки и логистика:
Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за 
осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и доставки 
до строителния обект.
7) Здравеопазване, безопасност и защита на околната среда :
За оказването на първа медицинска помощ, ще се установи връзка с местно медицинско 
заведение, което ще предоставя услуги, ако такива са необходими; Определените 
длъжностни лица по въпросите на здравеопазването, безопасността и
защитата на околната среда , ще наблюдават, ръководят, контролират и консултират 
строителните екипи по въпроси свързани с процедури за предотвратяване на злополуки.
8) Работно време и смени:
Работното време на обекта ще бъде съгласно Кодекса на труда.

Глава 3. Мобилизация и демобилизация 
Общи положения
Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след съставяне на Протокол 2 от 
Наредба 3 към ЗУТ и ще включва мобилизиране на човешки ресурси, строителна 
механизация и временното строителство, необходими за напредъка на работите и особено 
критичните точки от графика, които ще позволят на Изпълнителя да приключи договорните 
дейности в рамките на договорения с Възложителя срок.
Човешки ресурси и оборудване
Нормална политика и добра практика е да се назначава опитен персонал.
За нуждите на изпълнението се предвижда привличането на подходящи, квалифицирани 
специалисти притежаващи съответната професионална квалификация и специфичния опит 
за изпълнение на такъв вид строителство.
Предвидената за изпълнение на работите строителна механизация и автотранспорт е с 
необходимите бройки, капацитет и мощност за постигане на темповете на напредък 
заложени в графика.
Временно строителство
Съгласно Строително ситуационния план на строителната площадка се предвижда 
приобектово настаняване, чрез обособяването на временно селище на фургони.
С изграждането на същото, Изпълнителят предвижда да осигури нормални санитарно 
хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, 
снабдяване с питейна вода.
Временно ел.захранване на площадката на ПСОВ
Осъществява се от табло ниско напрежение на експлоатационното дружество. От него 
до съответните под-табла да се изгради кабелна мрежа с кабел тип ШКПТ със
сечение съобразно съответната мощност на под-таблата. За защита от директен допир 
е предвидено всички ел. съоръжения (клемни кутии и ел. табла) да бъдат недостъпни. 
За защита от индиректен допир се предвижда предпазно зануляване и повторно
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заземяване на всички ел. съоръжения. Преходното съпротивление на заземителната 
инсталация не трябва да надвишава 10 ома. На стълбовете за площадково осветление 
да се изпълни заземление на всеки първи стълб на извод, всеки пети - междинен,
всяко разклонение и всеки краен.
Временно водоснабдяване на площадката
Строителната площадка ще се водоснабдява от съществуващ водопровод. В границите на 
строителна площадка се предвижда изграждането на водопровод от ПЕ тръби захранващ 
умивалните и пожарните хидранти в площадката.
Демобилизация
След приключването и предаването на работите, временното строителство и строителната 
механизация ще се отстранят, бетоновите основи ще се почистят, всички остатъци ще се 
отстранят и депонират на посочено от Възложителя място.

Глава 4. Общи изисквания за изпълнението на СМР.
В хода на изпълнение на работите, се предвижда следното:
• Технологиите, предвидени за изпълнение на работите да са съобразени с проекта;
• Да има Проект за организация и изпълнение на строителството.
• Да има Проект за Временна организация на движението по време на изпълнение на 
работите.
• Да има Проект за безопасност и здраве.

Изисквания към материалите и оборудването предвидени за влагане в обекта:
При изпълнението на договора ще се вложат материали и оборудване, определени в 
одобрения проект и отговарящи на изискванията на българските и европейските стандарти, 
като:
• Всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции ще бъдат 
предварително съгласувани с Възложителя;
• За одобрение ще се представят мостри от най-малко 3 (три) различни производители, а 
при невъзможност- ще се представя каталожна информация с подробно описание и 
спецификация, за избор и одобрение от Възложителя;
• Всички материали и оборудване преминали процедурата на одобрение, при тяхното 
влагане в обекта ще бъдат придружени със съответните сертификати за произход и качество, 
инструкции за употреба и декларация за съответствие, удостоверяваща съответствието на 
всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания на Закона за 
техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.
• Няма да се допуска влагането на неодобрени материали и съоръжения и такива ще бъдат 
отстранявани от обекта и заменяни с материали и оборудване одобрени от Възложителя.
• Изпълнителят предвижда да осигури пълен достъп на Възложителя или упълномощени от 
него лица до обекта, работилниците и до всички места определени за заготовка и доставка на 
материали и оборудване, до строителните машини, както и до складовите помещения, за 
което Изпълнителят ще окаже пълно съдействие за получаване правото на достъп и 
свързаните с това разходи.
В срок не по-късно от 5 (пет) дни преди подписване на Констативен акт обр.15, се 
предвижда да се предадат на Възложителя за всяка единица от оборудването следните 
документи:
• Технически паспорт
• Декларации за експлоатационни показатели
• Декларации за техническите характеристики на строителните продукти
• Техническо описание
• Инструкция за експлоатация.
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Подготвителни работи
Преди да се пристъпи към изпълнението на строителните работи се предвижда:
• Отлагане на терена на линиите на клоновете на водопроводната мрежа и новите 
съоръжения, които ще се обозначат на терена.
• Извън очертанията на изкопите по трасето на отделните съоръжения се разполагат точки, 
които се реперират с най-малко три характерни постоянни точки на терена. Те се 
сигнализират по подходящ начин и се опазват по време на работите, а при повреда, 
задължително се възстановяват.
• В присъствието на Възложителя и на представители на Експлоатационното дружество се 
означават трайно на терена пресичанията със съществуващите, работещи площадкови 
инженерни мрежи;
• В зоните на изпълнение на СМР, се изграждат предпазни заграждения, поставят се 
предупредителни знаци и табели за обозначаване на обходите, а през нощта - сигнално 
осветление.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕ РАБОТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА 
МРЕЖА ОСНОВНИТЕ КОМПЛЕКСНИ ВИДОВЕ РАБОТИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ

НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА СА:

• Разбиване на съществуваща настилка;
• Земни работи -  траншейни изкопи-машинно и ръчно;
• Укрепване на изкопите;
• Натоварване и извозване на изкопаните земни маси;
• Ръчни изкопи за оформяне на дъното на изкопите;
• Направа на пясъчна подложка под тръбите е дебелина 10 см добре подравнена и 
уплътнена;
• Изграждане на бетонови опорни блокове;
• Монтаж на водопроводни тръби с диаметри съгласно проектната документация и 
фасонни части за тях-транспорт, спускане, заваряване на тръбите и монтаж на фасонните 
части и спирателни кранове и пожарни хидранти;
• Изграждане на отклонения към парцелите посредством водовземни скоби и тръби;
• Засипване с подходящ материал ( съгласно проекта)-30 см.над теме тръба уплътнена на 
пластове;
• Изпитания тръбопровода на плътност и дезинфекция;
• Окончателно обратно засипване.

Рязане и разваляне на съществуваща асфалтова настилка.
Предвижда се използването на високопроизводителна техника за рязане на асфалта, по 
определената ширина на траншеята за бъдещия водопровод и канализация, след което с 
багер с обратна лопата късовете на старата асфалтобетонова настилка ще се натоварят и 
извозят на определеното за целта депо.
Пластовете на старата пътна настилка от трошен камък ще се натоварят с багер и извозят на 
отделно депо, съгласувано с Възложителя.

Земни работи 
Изкопни работи
Изкопните работи ще се изпълняват съгласно изискванията на “Правилник за приемане на 
земната основа и на фундаментите” 1985,’’Правила за приемане на земни работи и земни 
съоръжения” 1988г. и “Правилник за безопасността на труда при СМР” 1998г. В 
съответствие с посочените нормативи и спецификата на обекта, изкопните работи ще се
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извършват машинно с багер, с обем на кофата, в зависимост от проектната дълбочина и 
ширина на изкопа и ръчно.
Предвиждат се технологични изкопи и на местата на опорни блокове, ПХ и такива при 
водопроводни отклонения.
В случай, че се открият подземни съоръжения, неизвестни по-рано, земните работи ще да 
бъдат спрени незабавно, докато се изясни характера на съоръженията.

Изисквания към изпълнението на изкопа
За да се осъществи правилното разполагане на тръбите на дъното и лесното свързване на 
различните елементи на водопровода от тръби, изкопаното трасе следва да бъде с 
достатъчна ширина -  В= D+90.
Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и добре подравнено.
Изкопаната почва се извозва със самосвали и депонира на определеното от Възложителя 
депо, като маршрута на движение на самосвалите се определя от Проекта за временната 
организация на движение за съответния клон от водопроводната мрежа.
Товаренето на изкопаната почва става при подаване на коша на багера от задния или 
страничен борд на самосвала. При изкопните работи се съблюдават проектните коти на дъно 
изкоп и проектния наклон на водопроводния клон. По време на изкопните работи се 
упражнява технически контрол на качеството на работата, като се наблюдават нивата и 
размерите на траншеята.
Строителния надзор приема котите на дъното на изкопа задължително с акт, след контролно 
измерване с нивелир. Дъната на траншеите задължително се подравняват, като 
прекопаванията се запълват с изкопаната почва или с друг материал до проектната кота.
След приемане на изкопа от Строителния надзор на обекта, преди полагането на тръбите, на 
дъното се полага предвидената по проекта пясъчна възглавница с дебелина 10 см, която 
осигурява равномерна опора на положената водопроводна тръба.

Засипване и уплътняване на изкопите
• Окончателното засипване и уплътняване на изкопите се извършва след успешното 
провеждане на 12 часовата хидравлична проба на водопроводната мрежа в съответната зона.
• Остатъка от дълбочината на траншеята над положената пясъчна засипка над темето на 
тръбата се засипва със земни маси от изкопа, довозени от временното депо, положени на 
пластове по 30 см. до кота пътно легло и уплътнени с вибрационна моторна трамбовка до 
достигане на 98% от стандартната плътност.
• Работите се приемат с акт подписан от Строителния надзор, като процедурите по 
приемане и оценка на изпълнените работи ще бъдат в съответствие с изискванията на 
Техническата спецификация, както следва:
- -протокол от изпитания на съответния участък на водоплътност.
- -лабораторни протоколи от изпитания за достигнатата плътност на всички пластове на 
обратната засипка.

Изисквания към материалите , изделията и механизацията
• Материалите и изделията, използвани при изпълнението на земни работи и земни 
съоръжения , трябва да отговарят по вид , тип и качество на изискванията на проекта и на 
съответните нормативни документи
• Не се допуска използването на материали и изделия без свидетелство за качество и без 
технология за изпълнението им.
• Качеството на доставените материали се удостоверява със сертификат съпровождащ 
материала или чрез изпитване в оторизирана лаборатория
• Всички материали трябва да са предварително одобрени от “Надзора” по съответния 
установен ред.
• За изпълнение на земни работи и земни съоръжения се допускат само машини, които 
съответстват на изискванията посочени в техническата спецификация за съответният вид 
работа и съответно предварително одобрени от “Надзора”
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• Не се допуска използването на неизправни машини и управлението на машините от 
неправоспособни лица

Условия за започване на земни работи
• за започване на земни работи, освен да са изпълнени условията на договора и да е 
предадена строителната площадка с акт съгласно приложение 2 се изискват и решения за 
различните видове строителство, места за временни депа , рекултивация.
• Опис на дърветата, които ще бъдат запазени и съответните защитни мероприятия.
• Трайно геодезично очертаване на осите и геометричните контури в зоните на изкопните и 
насипни работи, трасетата на временните пътища и други съоръжения предвидени в проекта.

• Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация
• Отстраняване и извозване по предназначение на плодородния почвен слой или неговото 
депониране и съхранение.
• Изграждане на временни пътища и ако са предвидени в проекта рампи.
• Не се допуска извършване на земни работи при разрушени трайни маркировъчни знаци до 
пълното им възстановяване.
• Предпазните заграждения и предупредителна сигнализация се изграждат в съответствие с 
проекта и разпоредбите по организация на движението по време на строителството
• Отстраняването на повърхностния плодороден почвен слой се извършва в съответствие с 
проекта. Ако в него няма указания, отстраняването на повърхностния плодороден почвен 
слой е задължително в:
- Зоните, определени за изкопи и насипи , включително заимстваните изкопи и постоянните 
насипни депа - Зоните определени за добиване на материали и складиране на готова 
продукция
• Не се допуска депониране на земни маси от плодороден почвен слой:
- Върху замърсени терени
- Ако предвидените в проекта мероприятия срещу неговото размиване или ветрово 
изнасяне
- Допуска се ре култивация на площите за добиване на материали и на зоните за временни 
депа , складове и други временни съоръжения да бъде извършена най късно до една година 
след приключване на тяхното използване
• Извършването на земни работи може да започне само след изграждането и достигането на 
предписаната в проекта конструктивна пригодност на постоянните и временни инженерни 
съоръжения в определената зона за земни работи.
• Изпълнението на земни работи се спира при:
- Откриване на археологични обекти
- Настъпили неблагоприятни хидрогеоложки условия, природни бедствия
□ Продължаването на земните работи може да продължи 
след: - Писмено разрешение на “Надзора”

Контрол при изпълнение на изкопи
□ Контролът при изпълнение на изкопи включва проверка за:
- Завършването на всички работи, предшестващи започването на изкопите съгласно 
проекта
- Спазването на технологичните изисквания в проекта , на правилата по безопасност на 
труда при изпълнението на работите.
- Спазването на проектните изисквания по отношение на временните и окончателни откоси 
и контурите на изкопа
• Не се допуска започването на земни работи , когато не е представен акт за скрити работи
• Спазването на определените в проекта технологични изисквания , на правилата по 
безопасност на труда по време на изпълнението на изкопите се установява с:
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- Екзекутивни чертежи на извършените изкопи с нанесени точни данни за геоложките 
породи, наклони на пластовете, установени пукнатини и настъпили изменения в инженерно- 
геоложките и хидрогеоложки условия при извършването на изкопите - Дневник за 
извършени пробивно-взривни работи при изкопи в скални породи - Геодезична снимка след 
извършването на взривните работи

- Протокол за установяване на различия между проекта и инженерно-геоложките 
проучвания на земната или скална основа в случаите когато са констатирани такива 
различия

• Контрол за спазване на проектите изисквания относно временни и окончателни откоси и 
контурите на изкопите. □ Контролът за достигане на проектните коти на дъното на изкопа 
и отстраняването на оставения защитен слой включва проверки за:
- Отстраняването на защитния слой в дъното на изкопа съгласно изискванията на проекта
- Наличието на недоизкопани части от машинно изпълнени изкопи , които се допускат до 
размери посочени в проекта, а при липса на указания в проекта, по следните данни:
В земни почви
• Скрепери -  5 см
• Булдозери,автогрейдери - 10 см
• Еднокофъчни багери с обем на кофата от 05 до 1.5 m3 -  10 см

В скални почви при взривяване чрез заряди във взривни дупки
• Слаби средно здрави и здрави напукани -  20 см
• Здрави и много здрави не напукани -  10 см
• Спазването на предвидената в проекта технология за отстраняване на недоизкопаните 
части и защитния слой , като при липса на други указания в проекта доизкопаването може 
да стане ръчно.
• Контролът по извършването на заимствени изкопи включва :
- Реализиране на мероприятията за изграждане на отводнителни канавки за оттичане на 
дъждовните води
- Оформянето на напречен наклон по дъното на изкопа , като се изисква наклонът да не 
бъде по-малък от 0.03 и насочен към обратната на строителната площадка страна , а за 
изкопи с широчина над 10 м. -  двустранен наклон , не по-малък от 0.02 от краищата към 
средата на изкопа.
- Отклонение от проектния надлъжен наклон по дъното на изкопа в % 0.05
- Отклонение в размерите на напречното сечение на изкопи за канали, траншеи ,дренажи 
и др. 5см
- Нивото на подпочвените води в зоната на заимстваните изкопи
• Контролът при извършването на изкопи в скални породи с приложение на пробивно- 
взривни работи включва изискванията на клауза 3206 на ТС и следните проверки:
- За изпълнението на мероприятията , изисквани от проекта и приетите норми за 
безопасността на труда при взривни работи - Наличността на предупредителна 
сигнализация и охрана на зоната в , която ще бъдат извършени взривните работи.
• Не се допуска изпълнението на изкопни работи в зони, където се отделят газове, без 
провеждане на мероприятия съгласно проекта, предписани от санитарния контрол и 
противопожарната служба.
• При зимни условия се проверяват:
- Данни отразени в дневника за температурите и проведените мероприятия за зимно 
строителство- предпазване от замръзване, снегозадържане, засоляване, разкъртване, 
изграждане на защитни съоръжения
□ При изпълнение на изкопни работи в зимни условия се спазват предписанията на 
проекта. При липса на указания могат да се прилагат следните данни.

Подходящ начин за разработване на замръзнали почви Дълбочина на замръзването в почвата в см.
Ръчно До 5
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Булдозери, каналокопатели, грейдери с мощност до 100 hp До 5
Багер с права лопата 0.5 m3 До 10
Багер с права лопата 0.65 - 1 m3 До 30
Багер с права лопата над 1 m3 До 40
Машини с ударно разкъртващо действие Над 40
Приложение на взривни работи Над 40

□ При изпълнение на земни работи в зимни условия не се допуска 
- Засоляване върху замръзнали почви , когато предстои полагането на ст. тръби , 
железобетонни конструкции или метални съоръжения на разстояние по-малко от 10 м.от 
участъка на засоляването - Оставяне на изкопани ями и траншеи в замръзнали почви с 
незавършени строителни работи до настъпване на пролетно затопляне без укрепване на 
стените.

Водопроводни тръби, фитинги и фасонни части Тръби:
Съгласно техническата спецификация и изискванията на Възложителя, цялостното 
разширение е предвидено за изпълнение със тръби DN и с диаметър съгласно проектите, 
които ще бъдат изготвени.
Тръбите се доставят по следния начин:
• Диаметри до ф 90 включително се доставят на барабани
• Диаметрите над ф110 мм се доставят основно с дължини до 13,5 м

Фитинги и специални части
Тези части се доставят обикновено в подходяща опаковка. Ако са доставени в насипно 
състояние, трябва да се внимава да не се деформират или повредят от удари между тях 
или от други тежки материали. Фитингите трябва да отговарят на физико химическите 
характеристики на тръбите. Такива фитинги могат да се произвеждат чрез леене под 
налягане или в случай, че не се намират на пазара, да се получават директно от тръбата 
чрез челно заваряване на сегменти (огъване, челна заварка с вставяне на материал и т.н.). 
Свързването между тръби и фитингите, специалните части и аксесоарите от друг материал 
става основно посредством съединителен елемент чрез фланци с накрайници за заварка 
към тръбите.

Връзки
Връзките между тръба и тръба, тръба и фитинг или арматура могат да се изпълнят според 
долу изложената методология. Методите, които Изпълнителят ще използва са следните:

Свързване чрез заваряване на челна заварка 
Свързване посредством фланци.
Свързване, чрез заваряване с ел. муфа.

Доставка, транспорт и съхранение на водопроводни DN тръби
При доставката много важен е входящия контрол. Тръбите, тръбопроводните фасонни части 
и арматури се проверяват още при доставката, за да се гарантира, че са правилно обозначени 
и съответстват на изискванията на Възложителя. Те трябва да бъдат придружени от 
сертификати за качество и декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Всички части се 
проверяват и непосредствено преди монтажа, за да е сигурно, че няма да покажат дефекти. 
Увредените елементи следва да се върнат, като това се отбележи на съответния документ.
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Тръбите и фасонните части се транспортират с подходящи камиони с гладка товарна 
повърхност, като е желателно да са поставени по дължината си в най-голямата им 
повърхност.
Товаренето и разтоварването на тръбите се изпълнява е кран, багер-товарач или товарач с 
вилица е помощта на брезентови или полиамидни колани. Не се разрешава използването на 
вериги и въжета. Тръбите не трябва да бъдат влачени по каросерията на камиона, трябва да 
бъдат подредени правилно, поставени една върху друга на равна повърхност. Ако стената на 
някоя тръба има драскотина по-дълбока от 10% от дебелината на тръбата, се извършва 
нейната замяна.
При съхранението, ако тръбите не са подредени правилно и до определена височина, те се 
огъват и е възможно да се увредят. Тръбите не трябва да се нареждат една върху друга на 
височина над 1,5 м, като площите за съхранение трябва да бъдат равни, без камъни и други 
остри предмети по цялата дължина на тръбата. Тръбите е различни диаметри трябва да се 
съхраняват отделно, Ако това не е възможно, тези с по-голям диаметър трябва да бъдат 
поставени най-отдолу в пакета. При съхранение за дълго време тръбите, навити на спирала, 
трябва да са подредени в хоризонтално положение. Тръбите и фасонните части могат да 
бъдат складирани на открита площадка, като времето за престой на открито не бива да 
надвишава 1 година. При складирането тръбите трябва да бъдат предпазени от силно 
загряване при високи температури на околната среда. Препоръчително е складиране на 
сянка или покриване със светло, не-пропускащо слънчевите лъчи платнище или фолио.

Монтаж на водопроводни тръби DN
Монтажът на DN тръбите започва е тяхното разставяне по протежение на готовия изкоп. DN 
тръбите се съединяват на терена и след това, поради това, че са много гъвкави, се извършва 
полагането им в изкопа на дълги участъци.
Заваряването на тръбите и фасонните части ще се извърши със заваръчна апаратура от 
заварчици, които са обучени и притежават документ за правоспособност за работа е тази 
заваръчна техника. Предвижда се доставените тръби и фасонни части да бъдат разнесени по 
трасето на тръбопровода, без да бъдат влачени и да пострадат. Тръбите и фасонните части се 
нареждат близо до изкопа, като се внимава дължините и броя на тръбите да отговаря на тези 
на трасето, а видът и броя на фасонните части да отговарят на проекта

Съединяването на полиетиленовите тръби ще се осъществи по два начина:
□ Челно заваряване с топъл елемент
□ Блектродифузно заваряване чрез стопяване

Флангово запълване на канала

Фланговото запълване на канала около водопроводната тръба и първото до запълване до 
височина 20 см над горния ръб на тръбата ще се изпълнят с предвидения по проекта 
материал, след полагане на лента.
Флаговото запълване се прави от двете страни на тръбата, до линията на диаметъра, като се 
внимава да не се повреди тръбата. След завършването на тази операция изкопа се запълва 
със слой около 30 см. над горния ръб на тръбата, като се уплътнява само върху страничните 
стени, извън зоната заета от тръбата, докато се достигне предвидената по проекта плътност. 
При тази първа фаза се оставят открити всички връзки, отклонения и елементи, които 
подлежат на контрол по време на хидравличните проби Последващо дозапълване ще се 
изпълни със земни маси от изкопа оставени на отвал, на пластове с максимална дебелина 30 
см, най малко до 1 м. покритие над тръбата.

Хидравлична проба
Хидравличната проба се извършва след операцията по фланговото запълване и първия 
дозапълващ пласт през часове от деня с малки температурни отклонения в следната 
последователност:
- отстраняване на въздуха
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- избор на мястото за пълнене и тестване в най- ниската точка на тръбопровода
- разполагане в най-високата точка на обезвъздушител
- разполагане в най-ниската точка на калибрирани уреди за регистриране на налягането
- напълване на тръбопровода със скорост позволяваща свободно излизане на въздуха 
приблизително 0.7 л/ сек
- предварително изпитване
- извършва се най-малко 3 часа след напълването и температурното стабилизиране на 
тръбопровода
- извършва се с 1,5 пъти номиналното налягане
- извършва се чрез постепенно равномерно повишаване на налягането
- продължителност -  4 часа
- главно изпитване
- започва едва два часа след последното повишение на налягането при предварителното 
изпитване
- извършва се с 1,3 пъти номиналното налягане
- продължителност -  3 часа
Условията за проверка се считат изпълнени, когато при главно изпитване спада на 
налягането е по-малко или равно на 0.1 бара на час, като резултатите се вписват в протокол.

Монтаж на спирателни кранове, пожарните хидранти, сградните водопроводни 
отклонения.
Спирателни кранове
За изключване и изолиране на водопроводите на участъци се предвижда монтирането 
на СК шибърни с гумирани клинове в определени осови кръстовища.
Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за съответното 
работно налягане на дадения водопроводен клон.

Изпитването на водопровода се извършва на два етапа:
• Предварително изпитване на участъци с дължина не по-голяма от 500 м на всеки отделен 
положен клон или участък от клон. Преди началото на изпитването се извършва закрепване 
на водопровода в изкопа чрез изпълнение на обратна засипка с пясък с дебелина 30 см.над 
темето на тръбата, като се внимава да се оставят открити местата на връзките, за да се 
осъществи визуален контрол за наличие на течове по време на хидравличната проба и за да 
се избегне хоризонтално и вертикално изместване на тръбите под въздействие на 
хидравличното налягане.
• Окончателно изпитване на всяка завършена зона - след направата на всички връзки между 
отделните клонове в зоната, изпълнени обратни насипи с изключение местата на връзките.
• Изпитването на водопроводните клонове се извършва съгласно изискванията на Наредба 
№ 2/22.03,2005г. на МРРБ.
• Запълването с вода започва от най-малко подложената на налягане точка на участъка, 
където се инсталира манометъра. Вентилите и автоматичните въздушници трябва да се 
оставят напълно отворени, за да се гарантира пълното обезвъздушаване на мрежата. След 
запълване на изпробвания участък с вода започва повишаване на налягането посредством 
помпа, покачвайки го с 1 кг/см2 на минута до достигане на работното налягане. То се 
поддържа по време на необходимия период за проверка на съединенията и елиминиране на 
евентуални течове, които не изискват изпразване на целия водопроводен участък.

Проба през първия час /предварителна
□ Повишава се налягането до стойността на изпитването /1,5 пъти номиналното/ и 
системата се изолира от помпата за период от 1 час; в случай на пад на налягането, се 
измерва обемът вода, необходимо за възстановяването на налягането за пробата. Този обем 
не трябва да превишава стойността, изчислена по следния начин: 0,125 л за всеки километър, 
за всеки 3 атмосфери, за всеки 25 мм от вътрешния диаметър.
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12 часова проба
• След проведена предварителна едночасова проба с положителен резултат се извършва 
настройване, като се оставя участъка в продължение на 12 часа при пробно налягане /1,5 
пъти номиналното/.
• След изтичане на този период, ако има пад на налягането, обема вода за постигане на 
налягането не трябва да надвишава стойността, изчислена по предходния начин, отнесено за 
12 часа. Само в този случай пробата може да се счита за успешна. Резултатът от 
хидравличната проба се приема с акт подписан от Строителния надзор.

Дезинфекция на водопровода
• Преди пускането на водопровода в експлоатация той задължително се промива и 
дезинфекцира. Дезинфекцията се извършва, като тръбите се напълват с вода, която съдържа 
активен хлор. Същият следва да се добави в такова количество, така че остатъчното 
съдържание на хлор да е 50 мг/л, когато участъка за дезинфекция е напълнен по цялата 
дължина.
• Хлорната вода трябва да остане във водопровода най-малко 24 часа, след което 
остатъчния хлор трябва да е над 25 мг/л.
• След извършената успешна дезинфекция се прави промиване с питейна вода, която се 
изследва лабораторно, докато остатъчния хлор не надвишава 1 мг/л, и водата няма мирис на 
хлор, доказано от два благоприятни бактериологични резултата, след което процесът на 
санитарната обработка на новия водопровод се смята за завършен.
• Отвеждането на водата от пробата се осъществява в канализацията и от там в реката при 
съблюдаване на скоростта на изпускане в зависимост от възможностите за разреждане на 
приемника до концентрация 1 мг/л.
• За дезинфекцията на водопроводната мрежа се съставя акт от Възложителя съвместно с 
експлоатиращото водопроводната мрежа предприятие, органите на Държавната санитарна 
инспекция /съответния ХЕИ/ и Изпълнителя. В акта се посочва времето на престоя на 
хлорната вода във водопровода, начинът на окончателното промиване, дозировката на хлора 
и резултатите от изследванията на водата след дезинфекцията.
• Отработения обем вода да се източи през най-близкия пожарен хидрант в цистерна. 
Водата от цистерната се изпуска във входната шахта на пречиствателна станция за 
отпадъчни води.

За изпълнение на тази дезинфекция „Венигаз“ ЕООД ще осигури мобилна инсталация за 
дозиране на натриев хипохлорид.

Бетонови работи за изпълнение на съоръжения:
□ Опорни блокове на водопроводни клонове,
В хоризонталните чупки на водопроводите и тройниците при отклоненията са предвидени 
опорни блокове , които поемат силите от водното налягане в тръбите. Такива блокове се 
предвиждат и при намалителите (при преход от по-голям към по-малък диаметър и 
заглушките).
Предвижда се всички бетони необходими за изграждане на опорните блокове и РШ да бъдат 
произведени и доставени до площадката от специализиран бетонов възел, притежаващ 
необходимата сертификация по БДС EN 206-1 /НА и БДС 206-1, по начин, който осигурява 
необходимото качество, и в съответствие с действащите стандарти.

Изграждане на ревизионните шахти от предварително изработени стоманобетонови 
изделия Общи положения

Предвижда се изделията за шахтите да бъдат произведени от специализиран доставчик, по 
начин, който осигурява необходимото качество, и в съответствие с действащите стандарти. 
Това са:
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□ готови стоманобетонови елементи -  пръстени за шахти Предварително изработените 
изделия ще бъдат монтирани на площадката в сроковете съгласно графика и в съответствие с 
утвърдения проект и одобрението на Надзора.

Изработка на изделията
Предварително изработените изделия ще бъдат произведени при заводски условия, от 
доставчик снабден с необходимото оборудване за осигуряване на проектните изисквания за 
тези елементи.
Предварително изработените изделия ще бъдат произведени във форми, които осигуряват 
точното съответствие с изискванията към размерите на съответния продукт, съгласно 
фабричните чертежи.
Армировката за изделията ще бъде произведена по одобрен технологичен процес, като 
свързването на прътите ще се направи, както е показано на Чертежите.
Разположението на монтираната армировка в кофражната форма ще гарантира предвиденото 
по проект покритие, като вложените дистанционери ще бъдат възможно най-малки.
Същите ще са здраво фиксирани към арматурата и с параметри да издържат на 
натоварването от бетонната смес.
Производството и уплътняването на бетона ще съответства на изискванията на Техническите 
спецификации. Преди изливането на бетона, точното местоположение на арматурата във 
формите ще бъде проверявано. Готовите изделия ще бъдат защитени от бързо съхнене. 
Цялото количество бетонна смес ще бъде положена без прекъсване, след което ще бъде 
уплътнена. Времето за бетониране и уплътняване на едно изделие няма да е повече от 1 час. 
Повдигането на изделията за съхранението им, транспортирането и сглобяването ще бъдат 
позволени след като бетонът е достигнал необходимата якост, специфицирана в проекта, но 
не по-малко от 7 работни дни след изливане на бетона. Куките за повдигане на изделията ще 
бъдат изработени от горещо валцована стомана и ще съответстват на местните стандарти. 
Няма да се използват куки от студено обработена стомана.
На всеки елемент, след свалянето на формата, ще бъдат маркирани с трайна боя 
номенклатурното му предназначение съгласно определеното в проекта, както и датата на 
изработката. Производителят ще издаде сертификат, който потвърждава, че изделията 
съответстват на проектните изисквания.

Сглобяване на изделията
Сглобяването на предварително изработените изделия ще се извърши, както следва:
• готови стоманобетонови елементи -  пръстени за шахти -чрез повдигане с автокран и 
окачване със сапани с необходимата носимоспособност и полагане върху предварително 
изпълнени дъно и долната монолитна част на всяка ревизионна шахта, като височината на 
монолитната част е функция от дълбочината на РШ и броя на бетоновите пръстени, като 
преходът от едно ф към друго ф за монтажа на гривната на капака се извършва с преходна 
плоча.
• Оформя се кюнето на шахтата
За сглобяването на предварително изработените елементи на шахтите, Изпълнителят ще 
изготви план на сглобяването. Мястото на крана и обхвата на стрелата ще бъдат показани на 
него, както и пътищата за подход и изтегляне на транспортните средства, 
последователността на сглобяването и монолитното свързване на отделните изделия. Планът 
на сглобяването ще бъде предоставен на Надзора за одобрение.
Сглобените изделия ще бъдат приети след като бъдат свързани монолитно. При поставяне на 
замонолитващия цименто-пясъчен разтвор, ще се вземат всички мерки за осигуряване на 
стабилността на конструкцията, докато разтвора набере якост.
Прецизното повдигането на шахтите до нивото на уличната нивелета със завършен последен 
пласт плътен асфалтобетон се извършва при необходимост, с бетонови сегменти, след което 
се монтират чугунените гривни и капаци.
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ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕ СЪЗДАДЕНА
НА ОБЕКТА

2.1. ЕТАП-ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА „Венигаз” ЕООД
възнамерява при успешно участие в тръжната процедура да изпълни
своите ангажименти по бъдещия договор, без да допуска компромиси с изискванията на 
нормативната уредба, въз основа на добрата строителна практика, която прилага при 
своята дейност, като изпълнители.
За да бъде извършено строителството по възложената обществена поръчка, съгласно 
разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, и в пълно съответствие 
с условията на договора, от началото на строителството до окончателното предаване 
на обекта за експлоатация, Дружеството, чрез Ръководния екип избран за управление 
на проекта, ще извърши следните действия в етапа на подготовка на строителната 
площадка:
2.1.1. ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ПО ДОКУМЕНТИ
Ще се извършат всички необходими дейности и стъпки свързани с актовете и протоколите 
съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, регламентирани за започване на обекта, като:
• Протоколи обр.2
• Заверка на Заповедната книга за строежа.
Изпълнителят, съгласувано с органите на Държавна агенция “Гражданска защита” и 
Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност” ще извърши разработването и ще 
предложи за утвърждаване:

• план за предотвратяване и ликвидиране на пожари;
• план за предотвратяване и ликвидиране на аварии;
• план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

2.1.2. ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКАТА НА МЯСТО

РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА
Обсегът на разчистване на площадката се състои в премахването на всички препятствия, 
които могат да засегнат изпълнението на проекта. Работата по разчистване ще обхване 
цялата площадка за достъп и изграждане.
При евентуално наличие на дървесни видове в зоната за изпълнение, разчистването и 
изкореняването ще се състои от премахване на дървета, храсти или растителност, както и на 
други нежелателни материали.
Рязането на дървета ще се извършва само след одобрението на местните власти и след като 
Изпълнителят заплати съответните такси.
Клоните и шумата трябва да се премахват, извън площадката, а добития дървен материал, 
който може да се използва, трябва да остане собственост на Възложителя. Този 
материалтрябва да бъде нарязан на подходящи дължини, складиран измерен и предаден на 
Възложителя.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА МРЕЖА
На освободената, разчистена и обезопасена площадка, ще се извършат Геодезическите 
работи за осигуряване строителството на отделните участъци на водоснабдителната и 
канализационната мрежа, които ще включват:
• полагане на достатъчен брой стабилизирани геодезически репери, разположени извън 
границите на отделните съоръжения на площадката, които са свързани с постоянните репери 
на държавната нивелация;
• трасиране на основните линии на отделните съоръжения.
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ОТЛАГАНЕ ВЪРХУ ТЕРЕНА
Въз основа на изградените и стабилизирани геодезически репери, екипа на Изпълнителя ще 
извърши следното:
• Трайно геодезично очертаване на осите и геометричните контури в зоните на изкопните и 
насипните работи, трасетата на временните пътища, рампите и други съоръжения, 
предвидени в проекта;
• Извършените геодезични работи се посочват в акта за предаването на строителната 
площадка съгласно образеца по Наредба № 3 Няма да се допуска приемането с акта на 
трайни геодезични маркировъчни знаци, когато:
• Получените геодезични отклонения са по-големи от предвидените в проекта;
• Те са поставени в зоната на предстоящи земни работи, както и на места, в които се 
очакват слягане, плъзгане или размиване на почвите; Не се допуска извършване на земни 
работи при разрушени трайни маркировъчни знаци до пълното възстановяване на 
последните.

А. Отлагане върху терена
Изпълнителят ще маркира осовата линия на тръбната система на съответния участък. Преди 
започване на всякакви изкопни работи, Изпълнителят още ще маркира краищата на изкопа и 
ще ги представи за проверка и одобрение от Строителния надзор.
Във връзка с маркирането на строителния участък ще се извършва цялостно и систематично 
заснемане на ширината и зоната на подобекта, както и евентуално допълнителна работна 
зона.
Това заснемане има за цел да документира съществуващите условия на Площадката, такива 
каквито са в началото на работите и ще служи за справка при възстановяването й, след 
изграждането на тръбопроводите. Изпълнителят ще съхранява по три (3) цветни копия от 
всяко заснемане, с детайлно описание на местоположението, съдържание и дата на 
заснемане. По едно копие ще се предостави на Строителния надзор и на Възложителя. 
Строителния надзор ще координира с Изпълнителя основната и всяка допълнителна 
информация, в допълнение на тази, показана в чертежите, например позицията на осовите и 
основни линии, която би била достатъчна на Изпълнителя, за да намери правилното и точно 
място на съоръженията.

Б. Подземни инфраструктури Преди започване на каквито и да са изкопни работи, 
Изпълнителят ще се свърже със собствениците на елементите от подземната 
инфраструктура, попадащи в зоната на изгранедане на дадения клон, за да покажат 
и/или открият същите, за да се предотвратят повреди по време на строителство, като 
дадат своето писмено одобрение.
Надеждността на показаната информация се базира на данните, регистрирани от 
Възложителя, а също така и от собствениците на подземни и надземни инфраструктури. 
Преди започване на изкопни работи, Ръководният екип на Изпълнителя ще провери 
надеждността на информацията. Отделно от това, при извършване на работите, 
Изпълнителят ще укрепва, всички подземни инфраструктури по време на изкопни работи, а 
също така ще обезпечи постоянното и адекватно укрепване на инфраструктурите, както се 
изисква.

ВРЕМЕННО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ
През етапа на подготовка на площадката ще се регламентират взаимоотношенията между 
Изпълнителя и Енергоразпределителното дружество на базата на договор за захранване с 
ел.енергия.
На местата, при които липсва възможност за ползване на ел.захранване от 
Електроразпределителното дружество, ще се ползва енергия от подвижни дизелови 
електростанции, с капацитет достатъчен за захранване на машините на екипа.
Всяка ел.станция ще бъде със шумоизолиращ кожух.
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ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР
За всички свои действия в етапа на подготовката на строителната площадка Ръководния 
екип на „Венигаз” ЕООД ще се консултира и ще работи в тясно сътрудничество с 
представителите на Възложителя и “ВиК” - Смолян.
Практическото начало на работите по извършването на работите, след завършената 
подготовка ще бъде дадено след разрешение на Строителния надзор.
УВЕДОМЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
В етапа на подготовката на площадката, жителите на дадения квартал , засегнати от 
предстоящата промяна от същинските строителни работи, ще бъдат подробно информирани 
за началото на работите, времето за изграждане и срока за приключване и приемане.

2.2. ЕТАП - СТРОИТЕЛСТВО
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Изисква се цялостното изпълнение на ангажиментите по договора да бъде осъществено така, 
че да покрие изискващите се гаранции за работа и да бъде в съответствие с всички 
прилагани съвременни методи.
Основното изискване, което „Венигаз” ЕООД си поставя е - Процесът на строителството да 
се осъществи с най-малко неудобства за живущите в райнона на СМР в гр. Смолян. 
„Венигаз” ЕООД счита, че при подготовката на своето техническо предложение за 
осъществяване на строителството е в състояние да осигури ефективна организация на 
строителния процес, който да гарантира:
• Оценка на риска и безопасност при строителството на съоръженията.
• Пълно съответствие на дейностите с екологичните изисквания.
• Приемане на инженерни решения, избор и доставка на основното технологично 
оборудване и материали, съответстващи изцяло на техническата спецификация и проекта. 
Цялостната последователност на дейностите е показана подробно в приложен към Офертата 
Линеен график.
• В приложената организационна схема, разпределение на ръководния персонал е 
определен състава на екипа за извършване на работите по изграждането на обекта и 
неговото пускане в експлоатация и взаимовръзките с Възложителя.
Изпълнението на отделните дейности от поръчката едновременно-паралелно когато е 
възможно застъпване на процесите. Всички дейности ще изпълняваме съгласно линейния 
календарен план и подробно разработената организационна схема на работната ръка. За 
всяка дейност ще определим определен брой работници със съответните специалисти /звена 
за работа/.
Общата организация и координация на всички СМР, включени в състава на поръчката ще се 
извършва от техническия ръководител на обекта.
За изпълнение на работите по договора се предвижда следния ръководен състав:
Ръководен екип, в това число:
• Технически ръководител съгласно чл.163 а, ал.4 от ЗУТ;
• Специалист по част Водоснабдяване и канализация
• Специалист по част Геодезия
• Специалист по здравословни и безопасни условия на труд
• Специалист контрол по качеството;

Технически ръководител -  отговаря за цялостното и срочно завършване на обекта. Подава 
заявки за доставка на материали, работна ръка и механизация. Организира работата на 
обекта. Поставя задачи на работници и служители. Следи за навременната доставка на 
материали, маханизация, гориво, и необходимата работна ръка. Следи за спазването на 
проекта. Съставя необходимите документи за обекта. Осъществява координация с 
представители на Възложителя, проектанти, строителен надзор.
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Специалист контрол по качеството -  извършва ежедневна проверка на количеството и 
качеството на извършените строително-монтажни работи.

Специалист ЗБУТ -  отговаря за спазването на изискванията за здраволовни и безопасни 
условия на труд на обекта.

Инж. ВиК - осъществява контрол при изпълнение на всички видове строително- 
монтажни работи свързани с Част „ВиК“ -  следи за правилния монтаж на тръби и 
закладни части съгласно инвестиционния проект. Следи изпитването на „ВиК“ 
проводите, както и подпомага дейността на техническия ръководител на обекта.

Инж. по част Геодезия - осъществява контрол при изпълнение на всички видове 
строително-монтажни работи свързани с изкопни и насипни дейности, участва в 
определяне на строителната линия и нивото на строителната площадка и подпомага 
работата на техническия ръководител на обекта.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В 
СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС Участници с процеса: Инвеститор, Консултант/строителен 
надзор на обекта, Проектанти на обекта, Изпълнител/строител на обекта, Доставчици на 
материали.
Оперативната комуникация между участниците в строителния процес е устна и се провежда 
на работни срещи или по телефон.
За осигуряване на нормалното проотичане на рабитния проецес и спазване на линейния 
график за изпълнение на обектаИзпълнителя организира работни срещи / Оперативки / на 
които присъстват представители на Инвеститор, Консултант, Проектант, а от страна на 
Изпълнителя присъстват Ръководителя на проекта, Технически ръководители и лицето 
изпълняващо длъжността Контрол по качеството.
На тези срещи се дискутират проблемите в хода на строителния процес, наличие на 
проектански решения за конкретни проблеми, напредъка на строителния процес съгласно 
линейния график, съставят се актове и протоколи по време на строителството, съгласни 
изскванията на Наредба №3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строитеството, онсъжда се нивото на качеството на изпълнените строително-монтажни 
работи.

ПЛАН НА РАБОТА Предвижда се цялостното изпълнение на работите да се 
извърши съгласно следния план на работа:

№ Наименование Срок

2
Цялостно изпълнение на работите по договора, считано от 
подписа на договорното споразумение, предаване на 
площадката с протокол обр. 2

73 календарни дни

ПЪЛНО И ЗАДЪЛБОЧЕНО ОПИСАНИЕ НА РАБОТНАТА
ПРОГРАМА

РЕАЛИСТИЧНОСТ НА ГРАФИКА Обектът ще реализираме за общо 73 (седемдесет и 
три) календарни дни- от датата на подписване на договорното споразумение и датата 
на започване до цялостното завършване на обекта съгласно договора.
, в следните технологични етапи:
Етап 1: „Цялостно изпълнение на СМР -  73 (седемдесет и три) календарни дни.
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В това число:
□ изпълнение на всички СМР заложени в проектите по всички части, изготвяне на актове и 
протоколи съгласно ЗУТ.

СМР НА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1 ОТ Т. 1 ДО Т.8 ПО УЛ. "БЕКЛИЙЦА "

Изпълнението на основните СМР ще започне с часта, свързана с полагане на подземна ВиК 
инфраструктура.

Земните работи започват веднага след мобилизацията на необходимата механизация.
Първо започва разрушаването на асфалтовата настилка. За тази вид дейност сме предвидили 
2 кал. дни.
След приключването на разрушаването, пристъпваме към изпълнението на изкопните 
работи. Започваме със изкопите в слабо скални почви ръчно и машинни, с продължителност 
два дни. Предвиждаме изкопаната земна маса да се извози на регламентирано от 
Възложителя депо.
След направата на всички дейности по изкопните работи пристъпваме към неплътно 
укрепване на изкопа, с продължителност два кал дни.
Доставката и монтажът на тръбите са предвидени да започнат на шестия календарен ден от 
строителството и да завършат на десетия календарен ден.. Всички видове дейности свързани 
с полагане на водопровода ще се изпълняват след подготовката на изкопите и на съответните 
подложки и легла.
Тръбите ще се монтират върху уплътнена пясъчна подложка с дебелина 10 сш.
Обратното засипване се предвижда с пясък, който не съдържа частици по -  големи от 20 mm 
и уплътняване до минимум 98 % Стандартен Проктор. Втора фаза е дозасипване над теме 
тръба със земни почви уплътнени до достигане на 98 % от плътността на материала в 
ненарушено състояние. Насипването ще се изпълнява на пластове от 20-25 см, като се 
напредва само в една посока и по възможност изкачвайки се.
Всички СМР по ВиК мрежата, ще се изпълняват по участъци и съвместно, с цел откритите 
изкопи да са за максимално кратък период от време
След цялостното монтиране на водопроводния клон, пристъпваме към направата на обратни 
насипи и дренажи в част ЗЕМНИ РАБОТИ, които се извършват след изпълнение на 
тръбопроводите и е съобразено с технологията за полагане и изпитване на тръбопроводи за 
ВиК. За изпълнението на всички СМР за водопроводния клон 1 от т.1 до т.8 по ул. 
„Беклийца“ сме предвидили срок от 20 кал. дни.

СМР ЗА 4БР. СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ (СВО) ДО 6М

Всички видове строителни и монтажни работи за изграждането на сградните водопроводни 
отклонения ще се извършват паралелно и успоредно с изграждането на основния 
водопроводен клон, при строго спазване на техническата спецификация, детайлите, 
заложени в техническите/работните проекти, указанията на проектанта и строителния надзор 
на обекта. В линейния календарен план може да се проследи подробно последователността 
на изпълнение на видовете работи, както и тяхната обезпеченост с механизация и работна 
сила.

СМР ЗА 2БР. ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 70/80 (ПХ 70/80)- изграждат се едновременно с 
основния водопровод съгласно детайлите, заложени в техническите/работните проеки, 
указанията на проектанта и строителния надзор на обекта. В линейния календарен план 
може да се проследи подробно последователността на изпълнение на видивете работи, както 
и тяхната обезпеченост с механизация и работна сила.

Всички СМР за ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 1 ОТ Т. 1 ДО Т.8 ПО УЛ. "БЕКЛИЙЦА", ЗА 
4БР. СГРАДНИ ВОДОПРОВОДНИ ОТКЛОНЕНИЯ (СВО) ДО 6М, ЗА 2БР. ПОЖАРЕН
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ХИДРАНТ 70/80 (ПХ 70/80) приключват на 20 календарен ден с изпитване и 
дезинфекция на водопровода.

Изпитване на водопроводите
Работната хидравлична проба ще се извършва на участъци с подходяща дължина, съгласно 
ПИПСМР, стандартите CEN и Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водопроводи след осигуряване на тръбопровода в изкопа срещу хоризонтално или 
вертикално изместване на тръбите. Участъците, които ще се изпитват не трябва да са по- 
дълги от 500 м. Съединенията да се оставят открити, за да бъдат контролирани по време на 
хидравличната проба. Запълването с вода да започва от точка с най-ниско налягане, където 
да се инсталира манометър. За да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията, 
вентилите и обезвъздушителите трябва да се оставят напълно отворени. Увеличаването на 
налягането в хода на изпитването да става бавно -  1кгс/см2 на минута, за да може в случай 
на забелязана авария то своевременно да се прекрати.

Изпитването на водопровода трябва да установи спад на налягането на участъци, 
определени от мястото на съответните съединения, дъги, тройници, отклонения и 
намалители, като се изключва арматурата: шибъри, дънни пробки за източване, 
обезвъздушители и др.

Съгласно проектното решение е необходимо стойността на изпитвателното налягане да 
възлиза на минимум 20 атмосфери. Предварителното изпитване ще се извърши с 
поддържане на максималното работно налягане. Пробното налягане трябва да се поддържа 
минимум 30 минути. По време на това изпитване трябва да се направи оглед за явни течове. 
Изпитването за спад на налягането ще се извърши само при незадоволителни първоначални 
резултати от предварителното
изпитване. В този случай следва да се има предвид Приложение № 7 от Наредба № 2 
/22.03.2005 г.на МРРБ. Основното хидравлично изпитване за водоплътност ще се извърши 
след засипване на изкопа и завършване на всички СМР, изискващи се за съответния 
изпитван участък. Това изпитване ще се проведе по „метода на загуба на налягане”. Тук 
продължителността на изпитване е минимум 1 час, като налягането се повишава постепенно 
до достигане на пробното.

Промиване и дезинфекция на водопровода
Преди пускането на водопровода в експлоатация се извършва промивка - хидропневматично, 
до пълното избистряне на промивната вода. За промивка да се използва технически чиста 
вода.

Схемата за промиване трябва да позволява повторното използване на водата чрез 
временни утайници, разположени в краищата на подаващия и обратния тръбопровод.

При отрицателни резултати се извършва дезинфекция на тръбопровода, вторична 
промивка с питейна вода, взема се проба от водата и се съставя акт за резултатите от 
анализа. Изборът на пробите на водата, а също и дезинфекцията на тръбопровода, се 
извършват с участието на представители на РЗИ. Крайната промивка да се извърши с 
питейна вода, докато резултатите от вземаните проби от промивната вода достигнат тези, 
отговарящи на изискванията на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена 
за питейно-битови цели.

Дезинфекцията на водопроводите ще се осъществи чрез вкарване в тръбите на разтвор от 
хлор-газ или хлорно съединение. Дозировката и времето за дезинфекциране следва да се 
съгласува с местните санитарни власти. По принцип се работи с дози от 20 до 40 г активен 
хлор на 1 куб. м и времепрестой не по-малък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ 
на дезинфекциране, не
трябва да бъде по-голяма от 200 м. След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста 
вода
от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ 
на взетата проба даде благоприятен резултат.

За извършената промивка и дезинфекция ще се съставя акт.
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МОТИВИ ОТНОСНО ПРЕДЛОЖЕНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ

Работата на обекта започва с изграждане на ВиК мрежата.
Мотивите ни за това са механизацията за извършване на СМР за ВиК мрежата да не пречи на 
понататъчния строителен процес. По възможност веднага след изкопните работи ще бъдат 
полагани и тръбите, а след това и обратната засипка. По този начин ще се избегне 
оставянето на открити изкопи за дълъг период от време.
Строителството ще се изпълнява поетапно и по участъци. Мотивите ни за предложената 
последователност е да се спази изискуемата технология за изпълнение, както и да се сведе 
до минимум създаването на неудобство у гражданите по време на строителните дейности. 
Предвидено е екипите за отделните видове дейности да работят един след друг, така че 
работната сила и механизацията от отделните екипи да не си пречат.

Мотивите относно последователността на изпълнение на поръчката са съобразени с 
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ за обект: „Реконструкция на водоснабдителен и 
канализационен участък за ул. „Беклийца”, гр. Смолян ”

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

СМР НА СМЕСЕНА КАНАЛИЗАЦИЯ ПО УЛ. "БЕКЛИЙЦА" ОТ РШ1 ДО РШСЪЩ.

Строителните работи на смесена канализация по ул. "Беклийца" от РШ1 до РШсъщ. 
Започват на 21 календарен ден исас  продължителност 6 дни, необходими за разваляне 
на асфалтовата настилка.
След приключването на разрушаването, пристъпваме към изпълнението на изкопните 
работи. Започваме със изкопите в слабо скални почви ръчно и машинни, с продължителност 
по шест дни. Предвиждаме изкопаната земна маса да се извози на регламентирано от 
Възложителя депо.
След направата на всички дейности по изкопните работи пристъпваме към плътното 
укрепване на изкопа, с продължителност 6 кал дни.
Доставката и монтажът на тръбите са предвидени да започнат на 36 календарен ден от 
строителството и да завършат на 47 календарен ден. Всички видове дейности свързани с 
полагане на тръбите ще се изпълняват след подготовката на изкопите и на съответните 
подложки и легла. На 40 ден започваме с монтажът на уличните РШ DNIOOOmm от 
сглобяеми стоманобететонови елементи и приключваме на 54 кал. Ден.

Сградни канализационни отклонения -  изграждат се едновременно с основния канал 
съгласно детайлите, заложени в техническите/работните проеки, указанията на проектанта и 
строителния надзор на обекта.

Изпитване на канализацията
Безнапорните тръбопроводи ще се тестват съгласно правилника за извършване и 

приемане на строително монтажни работи (ПИПСМР) - външни мрежи и съоръжения за 
водоснабдяване и канализация (БДС EN 1610:2003 - изграждане и изпитване на 
канализационни системи). При необходимост ще се извършва и инспекция с видеокамера от 
вътрешната страна на тръбопроводите, съгласно прБДС EN 13508-2:2003. Цялостното 
изследване (по посоката на потока), се записва и предава на магнитен носител. Тестването 
трябва да се извършва след като тръбите са положени в леглото и са свързани, и преди да се 
извърши обратното засипване. Трябва да се извърши допълнително тестване след като върху 
тръбопровода е положена и уплътнена до 300 mm дълбочина обратната засипка.
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Методи за строителството

ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ 

УКРЕПВАНЕ ЗА ДЪЛБОЧИНА ДО 2М

НЕПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ НА ИЗКОП

Надлъжен разрез Напречен разрез
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По време на цялостния строителен процес ще бъдат съставяни междинни актове и 
отчети за изпълнените СМР, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и 
протоколи в строителството.

ДЕПОНИРАНЕ/ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТВЪРДИ ОТПАДЪЦИ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО

Твърди отпадъци са битовите отпадъци, които ще бъдат генерирани в периода на 
строителството, както и отпадъците от опаковки, в които се доставят строителните 
материали и оборудване на обекта.
Събирането, транспортирането и депонирането на генерираните по време на строителството 
отпадъци ще се извършва при спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО) и подзаконовите нормативни документи и разпоредбите на Кмета на община Смолян. 
В изпълнение на тези изисквания, ще бъдат предприети гореописаните мерки преди 
започване на СМР, за получаване на “Разрешение за третиране и транспортиране на СО и 
ЗМ”.
В Разрешението ще бъдат определени съоръженията за депониране/изхвърляне на 
строителни отпадъци, които не могат да бъдат оползотворени и ще бъде посочен маршрутът 
за тяхното транспортиране.
Битовите отпадъци ще се събират в специализирани съдове и ще се предават на лицата, на 
които Община Смолян е възложила чрез договор изпълнението на дейностите по събиране, 
извозване и обезвреждане на битовите отпадъци в района.
Дейностите по депониране ще бъдат извършвани от фирмите, с които община Смолян е 
сключила договор за експлоатация на депото за неопасни отпадъци и на депото за 
строителни отпадъци.

ДЕПОНИРАНЕ/ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ДРУГ ВИД ОТПАДЪЦИ
Отпадъците, които съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците (обн., ДВ бр. 
44/25.05.2004г.) са класифицирани като опасни, напр. опаковки от бои, лепила и др., ще се 
събират разделно, в специално обозначени съдове.
Опасните отпадъци ще се предават за последващо третиране, въз основа на договор, на 
фирми, които имат Разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено 
съгласно глава седма, раздел II от ЗООС, за извършване на дейности със съответния вид 
отпадък.
Опаковките от доставката на материали, оборудване и съоръжения, ще се събират разделно 
и предават за рециклиране на фирми, които имат Разрешение по чл. 12 от ЗУО.
Металните отпадъци също ще се събират разделно и ще се предават за рециклиране на 
фирма, притежаваща лиценз по чл.54 на ЗУО.

1. ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
2. ДИАГРАМИ НА МЕХАНИЗАЦИЯТА
3. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ 
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА И НА ЛИЦЕТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР
4. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА МАТЕРИАЛИТЕ

Дата: 26.05.2017 г. Подпис и печат ..... 
(Николай Управител)
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М ашина за челно заваряване на тръби

Диаграма за работа на Машина за челно заваряване на тръби
Строеж : „Реконструкция на водоснабдителен и канализационен участък за ул. „Беклнйца”, гр. Смолян "
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Управите^: ̂
У  НйколайгШЙшлиев

Диаграма за работа на Самосвал
Строеж : „Реконструкция на водоснабдителен и канализационен участък за ул. „Беклийца”, гр. Смолян ”

Управител:
/НиколаЙУио1#®иев*
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Къртлч със захранване

Диаграма за работа на Къртач със захранване
Строеж: „Реконструкция на водоснабдителен и канализационен участък за ул. „Беклийца”, гр. Смолян "

Управител: /|/Й|.1гппя{МЧ«п..тДрп /
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ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА И НА ЛИЦЕТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР
СТРОЕЖ : „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ЗА УЛ. „БЕКЛИЙЦА” , ГР. СМОЛЯН ”

No Наименование на работите
Ед.

м ярк
а

Количест
во

Бр.
работни

ЦН

Лице, което отговаря 
за изпълнението на СМ Р

Н аименование на предвидените за влагане 
материали

СМ Р 11а водопроводен клон 1 о тт . 1 до т.8 по ул. "Б екл и н ц а"
А. Ст роителни работи

1 Разваляне на асфалтова настилка М “ 153,00 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

2 Изкоп в скални почви машинно 3м 163,17 Технически ръководител

3 Изкоп в скални почви ръчно 3м 18,13 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за изкопни работи

4 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 3м 62,16 Технически ръководител

Изкоп в слабо- скални почви ръчно м3 15,54 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за изкопни работи

6
Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 
скални почви

3м 33,67 3,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-Збр за изкопни работи

7
Натоварване на камион на слабо- скална и 
разгърмяна скална маса

3м 196,84 3,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-Збр за спомагателни 
работи

8 Извозване на депо до 15км 3м 259,00 Технически ръководител

9 Неплътно укрепване изкоп м2 517,14 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

10 Транспорт на пясък от депо до 15км 3м 74,00 Технически ръководител

11 Пясъчна подложка Юсм под тръба 3м 15,30 3,0

Отговорник по качеството. Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-Збр за спомагателни 
работи

Пясък БДС EN 12620:2002+А1:2008/НА

12 Обратно засипване с пясък над теме тръба (ЗОсм) 3м 58,70 4,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-4бр за спомагателни 
работи

Пясък БДС EN 12620:2002+А 1:2008/НА

13
Натоварване на нестандартна баластра от депо на 
транспорт за обратен насип м3 185,00 Технически ръководител

~ранспорт на нестандартна баластра от депо до 15 км м3 185,00 Технически ръководител

15 Обратно засипване с нестандартна баластра 3м 185,00 4,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-4бр за спомагателни 
работи

Скален материали БДС EN 13242:2002+А 1:2007

16
Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 
засипка над теме тръба

3м 58,70 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

17
Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 
насип от нестандартна баластра

3м 185,00 3,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Б. М онтаж ни работи

1
Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, РЕ 100, 
PN 10 с включени 1% крайцване

м' 154,50 4,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-4бр за монтажни работи

Тръби и фитинги БДС EN 12 201:2005,Част 2 и 
Част 3

2
Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1 % 
крайцване

\Г 155,00 1,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-1бр за монтажни работи Сигнална лента

3
Доставка и полагане на детекторна лента с включени 
1% крайцване

м' 155,00
Изпълняява се от работен екип от позиция 1 от 
т.Б.Монтажни работи

Детекторна лента

4 Изпитване на водопровод до DN110 м' 153,00 2,0

Отговорник по качеството. Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

5 Дезинфекция на водопровод до D N110 м' 153,00 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Page 1



ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА И НА ЛИЦЕТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР
СТРОЕЖ : „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ЗА УЛ. „БЕКЛИЙЦА”, ГР. СМОЛЯН ”

No Н аименование на работите
Ед.

м ярк
а

Колнчест
DO

Бр.
работни

цн

Лице, което отговаря 
за изпълнението на СМ Р

Н аименование на предвидените за влагане 
материали

6 Доставка и монтаж на свободен фланец 080 бр. 2,00 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за монтажни работи Свободен фланец БДС EN 12201-3:2011+А1:2013

7 Доставка и монтаж на бетонов опорен блок бр. 3,00 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Бетонов опорен блок

8 Доставка и монтаж на дъга 11° PEHD 090 бр. 1,00 2.0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за монтажни работи Дъга БДС EN 12201-3:2011+А 1:2013

СМ Р за 4бр. сграднп водопроводни отклонения (СВО) до 6м
Строителни работи

' Разваляне на асфалтова настилка м" 16,08 Отговорник по качеството, Технически ръководител,
Демонтаж на бордюри бр. 8,00 2,0 Работници за изпълнението-2бр за спомагателни

3 Разваляне на тротоарна настилка м" 7,92
работи

4 Изкоп в скални почви машинно 3М 23,44 Технически ръководител

5 Изкоп в скални почви ръчно 3м 2,60 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за изкопни работи

6 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 3м 8,93 Технически ръководител

7 Изкоп в слабо- скални почви ръчно 3м 2,23 2.0
Отговорник по качеството. Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за изкопни работи

8
Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 
скални почви

3м 4,83 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за изкопни работи

9
Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 
маса

3м 28,27 1.0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-1 бр за спомагателни 
работи

10 Извозване на депо до 15 км 3м 37,20 Технически ръководител

11 Неплътно укрепване изкоп м‘ 12,40 2.0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Транспорт на пясък от депо до 15км 3м 10,19 Технически ръководител

13 Пясъчна подложка 1 Осм под тръба м3 2,40 2.0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Пясък БДС EN 12620:2002+А 1:2008/НА

14 Обратно засипване с пясък над теме тръба (ЗОсм) 3м 7,79 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изгтълнението-2бр за спомагателни 
работи

Пясък БДС EN 12620:2002+А1:2008/НА

15
Натоварване на нестандартна баластра от депо на 
транспорт за обратен насип

3м 27,01 Технически ръководител

16 Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15 км 3м 27,01 Технически ръководител

17 Обратно засипване с нестандартна баластра 3м 27,01 2.0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Скален материали БДС EN 13242:2002+А1:2007

18
Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 
засипка над теме тръба

3м 7,79 2.0

Отговорник по качеството, Технически ръководител. 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

19
Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 
насип от нестандартна баластра

3м 27,01 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Б. М онтаж ни работи

1
Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, РЕ 100, 
PN10 с включени 1% крайцване

т ' 24,20 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за монтажни работи

Тръби и ф и т и н г и 4 а ^ ^ < 2 а Щ р 0 5 .Ч а с т  2 и 
Част 3

«. 1! /1 / » /  II ~
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ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ИА ЛИЦЕТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР
СТРОЕЖ : „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ЗА УЛ. „БЕКЛИЙЦА”, ГР. СМОЛЯН ”

No Н аименование на работите
Ед.

м ярк
а

Количест
во

Бр.
работни

цп

Лице, което отговаря 
за изпълнението на СМ Р

Н аименование на предвидените за влагане 
материали

2
Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1 % 
крайцване

in' 24,20 1,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-1 бр за спомагателни 
работи

Сигнална лента

3
Доставка и полагане на детекторна лента с включени 
1 %  крайцване

т ' 24,20
Изпълняява се от работен екип от позиция 1 от 
т.Б.Монтажни работи

Детекторна лента

4 Изпитване на водопровод до DN60 т ' 24,00 2.0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

5 Дезинфекция на водопровод до DN60 т ' 24,00 2,0

Отговорник по качеството. Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

—

Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 
..присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за 
СВО DN25.

бр. 4,00 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за монтажни работи Водовземна скоба БДС EN 545:2007

7 Доставка и монтаж на коляно 90°, 025  на БМВ бр. 4,00 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за монтажни работи Коляно ф25

8
Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 
окомплектовка

бр. 4,00 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за монтажни работи

Спирателни кранове БДС EN 1074-1:2004; БДС 
EN 1074-2:2004/А 1:2006

9 Направа опорен блок под тротоарен спирателен кран бр. 4,00 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Опорен блок

10 Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 бр. 4,00 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за монтажни работи Водомерна шахта

СМ Р за 2бр. Пожарен Х идрант 70/80 (ПХ 70/80)
А. Строителни работи

1 Разваляне на асфалтова настилка м ' 4,02 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Демонтаж на бордюри бр. 4,00 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

3 Разваляне на тротоарна настилка м" 1,98 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

4 Изкоп в скални почви машинно 3м 5,86 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

5 Изкоп в скални почви ръчно 3м 0,65 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

6 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 3м 2,23 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

7 Изкоп в слабо- скални почви ръчно 3м 0,56 2.0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за изкопни работи

8
Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 
скални почви

3м 1,21 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за изкопни работи

9
Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 
маса м3 7,07

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

10 Извозване на депо до 15км м3 9,30 Технически ръководител

Page 3



ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОНТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА II НА ЛИЦЕТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР
СТРОЕЖ : „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН II КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ЗА УЛ. „БЕКЛИЙЦА” , ГР. СМОЛЯН ”

No

11

Наименование на работите
Ед.

м ярк
а

Количсст
во

Бр.
работни

Ц11

Лице, което отговаря 
за изпълнението на СМ Р

Н аименование на предвидените за влагане 
материали

Неплътно укрепване изкоп м- 18,60 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

12 Транспорт на пясък от депо до 15 км 3м 2,90 Технически ръководител

13 Пясъчна подложка Юсм под тръба 3м 0,60 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Пясък БДС EN 12620:2002+А 1:2008/НА

14 Обратно засипване с пясък над теме тръба (ЗОсм) 3м 2,30 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Пясък БДС EN 12620:2002+А 1:2008/НА

15
Натоварване на нестандартна баластра от депо на 
транспорт за обратен насип м' 15,74 Технически ръководител

.Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15 км 3м 15,74 Технически ръководител

17 Обратно засипване с нестандартна баластра 3м 15,74 2,0

Отговорник по качеството. Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Скален материали БДС EN 13242:2002+А 1:2007

18
Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 
засипка над теме тръба М3 2,30 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

19
Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 
насип от нестандартна баластра

3м 15,74 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Е. М онтаж ни работи

1
Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1 % 
крайцване

м' 6,10 1,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-1 бр за спомагателни 
работи

Сигнална лента

2
Доставка и полагане на детекторна лента с включени 
1% крайцване

м' 6,10
Изпълняява се от работен екип позиция 1 от 
т.Б. Монтажни работи

Детекторна лента

3 Изпитване на водопровод до D N110 м' 6,00 2.0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Цезинфекция на водопровод до D N110 м' 6,00 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

5
Доставка и монтаж на тройник за всички 
присъединителни диаметри 
(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80.

бр. 2,00 2.0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за монтажни работи Тройник

б
Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, РЕ 100, 
PN10 с включени 1% крайцване

м' 6,10 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за монтажни работи

Тръби и фитинги БДС EN 12 201:2005,Част 2 и 
ЧастЗ

7 Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN70/80, 
PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и фланци.

бр. 2,00 3,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-Збр за монтажни работи

Хвдрант+СК БДС EN 1074-6:2004; БДС EN 
14384:2005

СМ Р на смесена канализация по ул. "Б екл и н ц а" от РШ1 до РШ същ.
А. Строителни работи

1 Разваляне на асфалтова настилка м" 452,40 5.0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-5бр за спомагателни 
работи

2 Изкоп в скални почви машинно 3м 997,92 Технически ръководител

3 Изкоп в скални почви ръчно 3м 110,88 5.0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-5бр за изкопни работи

4 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 3м 380,16 Технически ръководител

5 Изкоп в слабо- скални почви ръчно м3 95,04 5,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-5бр за изкопни работи

---------------------II Г>'  / ------- У---------- 14^1---------------
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ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА II НА ЛИЦЕТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР
СТРОЕЖ : „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН II КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ЗА УЛ. „БЕКЛИЙЦА”, ГР. СМОЛЯН "

No Н аименование на работите
Ед.

м ярк
а

Колнчсст
во

Бр.
работни

ци

Лице, което отговаря 
за изпълнението на СМ Р

Н аименование на предвидените за влагане 
материали

6
Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 
скални почви

зм 205,92 5,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-5бр за изкопни работи

7
Натоварване на камион на слабо- скална и 
разгърмяна скална маса

3м 1 203,84 Технически ръководител

8 Извозване на депо до 15км 3 1 584,00 Технически ръководител

9 Плътно укрепване изкоп м- 2 126,00 5.0

Отговорник по качеството. Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-5бр за спомагателни 
работи

10 Транспорт на пясък от депо до 15 км 3м 316,72 Технически ръководител

11

12

Пясъчна подложка 15см под тръба м' 67,86 4,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-4бр за спомагателни 
работи

Пясък БДС EN 12б20:2002+А 1:2008/НА

Обратно засипване с пясък над теме тръба (ЗОсм) зм 248,86 4,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-4бр за спомагателни 
работи

Пясък БДС EN 12620:2002+А1:2008/НА

13
Натоварване на нестандартна баластра от депо на 
транспорт за обратен насип

3м 1 267,30 Технически ръководител

14 Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15 км 3М 1 267,30 Технически ръководител

15 Обратно засипване с нестандартна баластра 3м 1 267,30 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Скален материали БДС EN 13242:2002+А 1:2007

16
Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 
засипка над теме тръба

3м 248,86 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

17
Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 
насип от нестандартна баластра

3м 1 267,30 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Б. М онт аж ни работи

1
Доставка и монтаж на гофрирани тръби DN300 РР 
SN8

м' 377,00 5,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-5бр за монтажни работи Гофрирани тръби БДС EN 13476-3+А 1:2009

2

Доставка и монтаж на улични РШ DNIOOOmm от 
сглобяеми стоманобет. елементи за кръгли шахти с 
дълбочина до 4м с включен чугунен капак, чугунени 
стъпала и направа на монтажни отвори

бр 11,00
10,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-1 Обр за сспомагателни и 

монтажни работи

Чугунен капак БДС EN 124, чугунени стъпала 
БДС EN 13101, тръби БДС EN 1916+АС:2003; 

БДС EN 1917:2003, муфа, бетон

3
Доставка и монтаж на муфа за връзка м/у РШ и РР 
гофрирани тръби DN315 РР SN8

бр 22,00

4
Видео-обследване (CCTV) инспекция на 
канализационни участъци

т ' 377,00 3,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-Збр за спомагателни 
работи

5 Изпитване на канализация на водоплътност т ' 377,00 3,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-Збр за спомагателни 
работи

СМ Р за 246». сградпп канализационни отклонения (СКО) до 6м
А. Строителни работи

1 Разваляне на асфалтова настилка м2 106,13 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

2 Демонтаж на бордюри бр. 48,00 2.0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

3 Разваляне на тротоарна настилка м“ 52,27 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

4 Изкоп в скални почви машинно 3м 229,52 Технически ръководител
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ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА И НА ЛИЦЕТА, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР
СТРОЕЖ : „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН И КАНАЛИЗАЦИОНЕН УЧАСТЪК ЗА УЛ. „БЕКЛИЙЦА”, ГР. СМОЛЯН ”

No Н аименование на работите
Ед.

м ярк
а

Колнчест
во

Бр.
работни

ци

Лице, което отговаря 
за изпълнението на СМ Р

Н аименование на предвидените за влагане 
материали

5 Изкоп в скални почви ръчно м3 25,50 4,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-4бр за изкопни работи

6 Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 3м 87,44 Технически ръководител

7 Изкоп в слабо- скални почви ръчно м3 21,86 4,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-4бр за изкопни работи

8
Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 
скални почви

3м 47,36 6,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-ббр за спомагателни 
работи

о

10

Натоварване на камион на земна и разгьрмяна скална 
taca

3м 276,88 Технически ръководител

Извозване на депо до 15 км 3м 364,32 4,0

Отговорник по качеството. Технически ръководител. 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

11 Плътно укрепване изкоп м" 110,40 4,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-4бр за спомагателни 
работи

12 Транспорт на пясък от депо до 15 км м3 98,44 Технически ръководител

13 Пясъчна подложка 15см под тръба м3 23,76 5,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-5бр за спомагателни 
работи

Пясък БДС EN 12620:2002+А 1:2008/НА

14 Обратно засипване с пясък над теме тръба (ЗОсм) 3м 74,68 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Пясък БДС EN 12620:2002+А 1:2008/НА

15
Натоварване на нестандартна баластра от депо на 
транспорт за обратен насип

3м 265,88 Технически ръководител

16 Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15 км 3м 265,88 Технически ръководител

17 Обратно засипване с нестандартна баластра 3м 265,88 4,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-4бр за спомагателни 
работи

Скален материали БДС EN 13242:2002+А 1:2007

/плътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 
засипка над теме тръба

3м 74,68 4.0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-4бр за спомагателни 
работи

19
Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 
насип от нестандартна баластра

3м 265,88 2,0

Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за спомагателни 
работи

Б. М онтаж ни работи

1
Доставка и монтаж на гофрирани тръби DN200 РР 
SN8

т ' 144,00 4,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-4бр за монтажни работи Гофрирани тръби БДС EN 13476-3+А 1:2009

2
Доставка и монтаж на адаптор с гумен маншон за 
връзка DN200

бр 24,00 2,0
Отговорник по качеството, Технически ръководител, 
Работници за изпълнението-2бр за монтажни работи Адаптор

Дата: 26.05.2017г. Управител:
V - 4̂*и<ола$ рбритл
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" БУЛГАР KO H T РОДА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, 
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, 
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

a s e n e r gУ
Централен офис; 1000 София, ул. "Парчебич" №42
Тел,: 02/989 4070, Ф акс: 02/ 988 2354,980 5133, Денонощен тел .: 0889 400 400 
E-mail: sales@bulgarkontroia.bg. cert@butgarkontroia.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
1 4 -НСИСОССП» 054

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено , че  строителният продукт

СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ
ОТ СИВ И СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН С ВЪНШНО И ВЪТРЕШНО ЕПОКСИДНО ПОКРИТИЕ

са предназначени за изграждане на извънсградни мрежи за питейно-битово водоснабдяване, 
в асортимент, номинален диаметър и работно налягане съгласно Приложение №1 към настоящия сертификат

ПУСНАТИ НА ПАЗАРА ОТ 
“ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ” АД

гр. Враца 
ЕИК 106585558

I  ПРОИЗВЕДЕНИ ВЪВ ФИРМА
|  “ЧУГУНЕНА АРМАТУРА БЪЛГАРИЯ” АД

7800 гр. Попово, Индустриална зона
е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от 

производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване.
Дирекция “Оценяване на съответствието” при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и 
първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и

одобряване на производствения контрол.
Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти 

3  и изискванията на

I

БДС EN 1074-1:2004 
БДС EN 1074-2: 2004/А1:2006

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.
Този сертификат е издаден за първи път на 23.04.2008 г. и остава валиден, докато изискванията на 

техническата спецификация са изпълнени и условията напрризводството 
или производствения контрол- не са изменени :

23.04.2008 г. Директор нй Дирекция „ОС” :) 'А
град София Г.Йюоенова

БУЛГАРКОНТРОЛА А Д -С о ф и я  с идентификационен ногхер Г4 от регистъра на МРРБ 

Разрешение №.РОССП-14/24,01.2008 г„ издадено от МРРБ

|  OOC/CPD-10-5/01 стр. 1/2
.  - U , I---

mailto:sales@bulgarkontroia.bg
mailto:cert@butgarkontroia.bg


Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 -  НСИСОССП -054

issa

No
по

ред

Асортимент Серия Номинален 
диаметър 
DN (mm)

Номинално 
налягане 
PN (bar)

1. Шибърен фланшов спирателен кран, GJL 250/GJS 500-7 311 50 -е 300 10/16
2. Шибърен фланшов спирателен кран, GJL 250/GJS 500-7 316 50 *  300 10/16
3. Шибърен фланшов спирателен кран, GJL 250/GJS 500-7 317 50 -г 300 10/16
4. Тротоарен спирателен кран с вътрешна резба, GJL 250/GJS 500-7 

за свързване с тръби от %"+2”
313 20 + 50 16

5. Тротоарен спирателен кран “Push fit”, GJL 250/GJS 500-7 
за свързване с тръби от РЕ -DN 25+63

314 20 + 50 16

23.04.2008 г. 
град София

Директор на Дирекция ;„ОС"
/ Т.ЛюбеЙова

БУЛГАРКОНТРОЛА АД -  София с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ 

Разрешение №.РОССП-14/24.01.2008 г., издадено от МРРБ

ФОС/СРО-10-5/01 стр. 2/2



"ШЕКМ” О
8000 Бургас, ул. "Петко 
тел./факс:(00359 56)84 5136 
GSM:0888 451137 
e-mail:peki_bg(aab ̂ bg

P E K I  Ltd.
9, Petko Karavelov Str. 

tel/fax: (00359 56)84 51 36 
GSM:0888 451137 

e-mail: peki_bg(a abv.bg

Превод от английски език.

PRZEBSi^BiORSTWO INZYNIERYJNO-PRZEMYSLOWE
“WOBRGL” Waicz Spoika z o.o
Ul.Chelminska 6, 78-600 Waicz 

Тел. Ръководство 67 258 47 49, Отдел „Продажби“ тел./факс- 67 258 32
91, 67 250 07 78 

Дан.№ 765-10-71-186
_________ е~таЦ- wodrol@wodrol-watcz.pl. www.wodrol-walcz.pl_________

W aic z

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ № BWU 001/2014

се
1438

1.Уникален идентификационен код на типа продукт-
Надземен хидрант BN 80 PN 10 Тип А Кат.№ НВ-101

2.Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който 
позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно 
изискванията на чл. 11, параграф 4-

Надземен хидрант BN 80 PN 10 Тип А Кат.№ НВ-101

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в 
съответствие с приложимата хармонизирана техническа 
спецификация, както е предвидено от производителя:

Продуктът се използва във водопроводни системи за питейна 
вода и противопожарни тръбопроводи за гасене на пожари с 
максимално налягане от 1.0 МРа (10 бара).

4. Име, регистрирано търговско наименование или 
регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя съгласно изискванията на чл.11, параграф 5:

PRZEDSilSBiORSTWOINZYNiERYJNO-PRZEMYSLOWE 
“WODROL” Waicz Spolka z o.o 
Ul.Chelminska 6, 78-600 Waicz 

www.wodrol-walcz.pl, wodrol@wodrol-walcz.pl

mailto:wodrol@wodrol-watcz.pl
http://www.wodrol-walcz.pl
http://www.wodrol-walcz.pl
mailto:wodrol@wodrol-walcz.pl


5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на 
упълномощения представител, чието пълномощие включва 
задачите, посочени в чл. 12, параграф 2- неприложимо.

6. Система или системи за оценяване и проверка на 
постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

СИСТЕМА 1
Т.Нотифициран орган за сертификация:

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej 
im.Jozefa Tuliszowskiego 
05-420 Jozefow k/Otwocka 

'ul.Nadwislanska 213 
No 1438

По Система 1 нотифицираният орган за сертификация 
извърши^
-Определяне на типа продукт на базата на изпитване на типа; 
-Първоначална проверка на производственото предприятие и 
вътрешен производствен контрол!
-Постоянно наблюдение и оценяване на производствения 
контрол в предприятието
и издаде Сертификат № 1438/ CPD/0249 от 08,04.2013 за 
съответствие ЕС и Сертификат за одобрение № 1175/2012 от 
13.05.2014г.

8.0рган за техническа оценка на продукта: 
9.Декларирани експлоатационни показатели:
Съществени характеристики Експлоатационе н 

показател
Хармонизирана
техническа
спецификация

Експлоатационна надеждност
-Проект Отговаря
-Налягане 1МРа
-Посока на затваряне По посока на

часовниковата
стрелка

-Брой завъртания за отваряне 5 завъртания

-Устойчивост на хидранта на 
експлоатационно натоварване

МОТ 80 Nm, mST 
250 ------------------------------------ j  *  -к  J;



-Устойчивост на дезинфектанти Отговаря PN-EN
14384:2009

-Хидравлични характеристики Kv=97.8
Размери на връзката Вход: DN 80 

Изход: 2 х DN 65
Издръжливост на 
експлоатационната надеждност по 
отношение корозия

Вътрешно и 
външно 
полиестерно 
покритие 
140 -̂3 5 Орш

Издръжливост на 
експлоатационната надеждност по 
отношение износоустойчивост

Отговаря

10. Експлоатационните показатели на продукта,
идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 9. •

Настоящата Декларация за експлоатационни показатели се 
издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в 
точка 4.

Подписано за и от името на производителя:
Инж. Марек Сосзински- Мениджър „Производствен контрол“ 
/подпис, печат/

Валз, 14.05.2014
(място и дата на издаване) (подпис)

Подписаната Андриана Иванова Гюзелева удостоверявам 
верността на извърш ения от мен превод от английски на 
български език на прилож ения документ. Преводът се състои от 
3 страници.

Пр еводач-
Андриана Иванова Гюзелева



Разрешение от МРРБ 
PC5CCII 05Л 2 11.2(ХИг. 

Нвшфашраи «ргая « 
Ьфодалкатакдамкга Nii Ш6 3 0 0 гр.Хасково, ТърговскикомплсксXXI шк, етаж 4,офис.№ 5

Този сертификат е издаден за първи път на О2.О4.2009г. и остава валиден, 
докдто изискванията на техническата спецификация са изпълнени и \-с с|аи.Т' г 
на производство или производствен контрол не са изменени

Управител

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

№ 05 -  НСИСОССП -  1484I

. В съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и 
Оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че

строителният продукт

: Тръби и фитинги произведени от полиетилен висока плътност 
(РЕЕШ) -  100, диаметри от 016  до 01000, до PN 3,2 М Ра

Предназначени за водоснабдителни инсталации за вода за човешко потребление

пуснат на пазара от:

”IBG Pakplastik Plastik Yapi Ele. San ve Tic.” A,S„ 
гр.Коня, Република ТУРЦИЯ

и произведен в завод

”IBG Pakplastik Plastik Yapi Ele. San ve Tic.” A.S. 
гр.Коня, Реггублика ТУРЦИЯ

I е произведен в ^сдофията на въведен от производителя производствен контрол 
и е подложен of производителя на текущо изпитване на пробни ’образци по 
предписан план за изпитване; “Еи Джй Ен”0 0 Д  гр.Хасково е извършил 
първоначално изпитване на типа и първоначален контроц(одкг) и а. 
производствения контрол, осъществява постоянен контрол (над зор), оценка и 
одобряване на производствения контрол и провежда одит -  изпитване на 
пршни образци, взети от производството, пазара или строителната площадка.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на. 
оце|1йва.не съответствието и изискванията на

БДС EN 12 201:2005, Част 2 и Част 3

са рриложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани 
изисквания.



Декларация за характеристиките на строителен продукт

№ 745 / 20.09.201§г,

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:-

Тръби от полиетилен висока плътност (HDPE -100)

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо 
одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС EN 12201:2011 + A1:2013/NA:2014

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт, в съответствие с приложимата 
хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя:

Тръби от полиетилен висока плътност (HDPE-100), предназначени за изграждане на извънсградни
мрежи за питейно-битово водоснабдяване.

Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
производителя, съгласно изискванията на член 11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Тръби от полиетилен висока плътност (HDPE -100), с търговска марка ECOpipe, произведени от Еко 
Проект ООД, ЕИК 107566055 с адрес на управление: гр.Габрово, ул. Никола Маринов 10А, в 

производствен цех в с.Враниловци, Община Габрово.

Тел: 066/809899 066/809889, ecopro@abv.bg, saIes_ecopro@abv.bg

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2 на Регламент (ЕС) № 305/2011:

Н/П

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, както са изложени в приложение V:.

Система 1 +

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Сертификат за съответствие №14-НСИСОССП-2111/15.09.2014г., издаден от Булгарконтрола АД

7. Декларирани експлоатационни показатели: 1

Външен вид (съгласно БДС EN12201- 
2:2011+А1:2013)

Гладка, чиста и без шупли външна и 
вътрешна позърхност

Цвят (съгласно БДС EN12201-2:2011+A1:2013) Черна със сини ивици
Външен диаметър ( в мм)
Дебелина на стената ( в мм)

mailto:ecopro@abv.bg
mailto:saIes_ecopro@abv.bg


Характеристика Показател
Метод за

изпитване/изчисление/определ
яне

Индекс на стопилка по маса 
(MFR)

По-малко от ±20% 
изменение при i  ■ 

преработване на компаунд 
g/10min(0.2-H.4 за 

компаунд)

БДС EN ISO 1133-1:2012

Надлъжно свиване (в %) <3.0 EN ISO 2505
Удължение при скъсване 
(разрушаване) > 350 % БДС EN ISO 6259-1:2015; 

БДС EN ISO 6259-3:2015

Хидростатична якост (устойчивост 
на вътрешно хидростатично 
налягане) при 20°С

>100 часа без разрушение 
на нито едно пробно тяло 

по време на цялото 
изпитване

БДС EN ISO 1167-1:2006 
БДС EN ISO 1167-2:2006

Хидростатична якост (устойчивост 
на вътрешно хидростатично 
налягане) при 80°С

£ 1000 часа без разрушение 
на нито едно пробно тяло 

по време на цялото 
изпитване

БДС EN ISO 1167-1:2006 
БДС EN ISO 1167-2:2006

Забележки:

1. В колона 1 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания 
съгласно т. 2, за предвидената употреба, посочена в т. 3.

2. В колона 2 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на 
всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.

3. В колона 3 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване/изчисление/определяне на 
декларирания в колона 2 показател.

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1, 2 и 3 съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели, посочени в т.8

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, 
посочен в точка 4.

Подписано за и p t и(й'ето нд Производителя:

Управители, .д....... w / t ’Л*-м .............. .............................J...........

(ПХиаф'$ркс($Г (Н. Колев) 1

Дата: 20.09.2016г.

Гр. Габрово
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С Е Р Т И Ф И К А Т

Продукт

С Е  R T I F  I СА  ТЕ
№  0 3 8 8 - П /0588- Р

С този сертификат "СЕРТИФИКАЦИЯ" ЕАД удостоверява, че;
C ertification  ” SA С certifies that the 

Полнпропнлснови двуслойни, гофрирани отвън и гладки 
отвътре, тръби а свързващи части за безнапорнв подземие 
отводняване н канализация SN 4, SN 8 « SN 16; 
DN/OD от ПО до 1000 н DN/ID от 110 до 1200 
Polypropylene double wall corrugate pipes and fittings 
KONTI KAN PPHM c вътрешен тюркенпен а външен - черен цвят 
KONT1 KAN PPHM Inside color turquoise* outside color black 
KONTI HIDROPLAST DOOEL 
UL. INDUSTRISKA BB 1480 GEVGELIA, MACEDONIA
KONTI HIDROPLAST DOOEL 
UL, INDUSTRISKA BB 1480 GEVGELIA, MACEDONIA

Product
Тип (вид, чарка)
Type (trade mark)
Производител
Manufacturer
Място на 
производство
Production place
Съответства на

Conforms to

БДС EN 13476-3+A 1:2009
„Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорнн подземни 
отводняване и канализация Тръбопроводни системи със сложно 
структурирана конструкция на стената or нешшстифицнран 
поливинилхлорид (PVC-U), полипросшлен (РР) и полиетилен (РЕ). 
Част 3: Изисквания за тръби и свързващи части с гладка вътрешна и 
профилираш външна повърхност и а  система тип В”
БДС EN 13476-3+А1:20О9 
“Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 
sewerage - Structured* wall piping systems of Unplasticized poly (vinyl 
chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 3: 
Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled 
external surface and the system. Type 8“

Сертификатът се издава на основание проверка на условията на производство 
съгласно еертнфн кад йон на схема, документирана в процедура WQP-P.11,13 (досие № AY- 
01-СИ-02/2014) и протока л/и от изпитване JNkNs 1-847; 1-849, 1-850 и 1-851 от 04 03 2014, 
издадени от изпитвателна лабораторията на „Лабконсулт плюс” ООД -  гр. София.

The certificate is issued m  the grounds of labor conditions inspection according to certification scheme in 
procedure WQP-P.li.l3 (file MAU-Ql-SI-02^014) and Test p r o t o c o l s . 1-847; 1-849; 1-850 u 1-851/(14.63.2014. 
issued bv test laboratory "LabCmsult PLUS'" Ltd. Sofia

Притежателят на сертификата подлежи на надзор от "СЕРТИФИКА1ДИЯ" ЕАД, 
съгласно процедура WQP-P 11.13 “Сертификация и надзор на пластмасови тръбопроводни 
системи”

The holder o f this certificate is subject of supervision by "Certification ' SAC according to procedure WQP- 
Pl l .  13 ‘Certification and supervision of plastic piping system  " ,

Издаден на: 31.05.2014
Issued от Valid (Mi', ф  *

Изпълнителен дирейтор:
Executive director

/|



„Ен Джи Ен” ООД гр. Хасково
Разрешение от МРРБ № РОССП 05 -  12.11.2007г.

Нотифициран орган от Европейската комисия NB 1888

6300 гр.Хасково, Търговски комплекс XXI век, тел./факс: +359 38 602423, 
e-mail: njn@dir.bg, web: www.njn~cert.com

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
№ 05 -  НСИСОССП -  3550

В съответствие с Наредбата за съществените 
изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти е 
установено, че строителният продукт

Фитинги произведени от полиетилен 
висока плътност {HDPE)-1Q0,

предназначени за водоснабдителни инсталации 
за вода за човешко потребление,

с диаметри от 020mm до 0630mm, PN 0,25 до PN 
2,5 МРа

пуснат на пазара от:

TURAN MAKINA PLASTIK BORU SISTEMLERi 
ANONIM SIRKETI (CORPORATION), гр.Истанбул, 

Република Турция

и произведен в завод:

TURAN MAKINA PLASTIK BORU SISTEMLERI 
ANONIM SIRKETI (CORPORATION), гр.Истанбул, 

Република Турция

c търговска марка „Борфит"

е произведен в условията на въведен от 
производителя производствен контрол и е подложен 
от производителя на текущо изпитване на пробни 
образци по предписан план за изпитване; “Ен Джи 
Ен”ООД гр.Хасково е извършил първоначално 
изпитване на типа и първоначален контрол(одит) на 
производствения контрол, осъществява постоянен 
контрол(надзор), оценка и одобряване на 
производствения контрол и провежда одит -  
изпитване на пробни образци, взети от 
производството, пазара или строителната 
площадка.

Този сертификат удостоверява, че всички 
разпоредби по отношение на оценяване 
съответствието и изискванията на

БДС EN 12201-3:2011+А1:2013

са приложени и изпълнени и че продуктът 
съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат е издаден за първи път на 
23.07.2012г. и остава валиден, докато 
изискванията на техническата спецификация са 
изпълнени и условията на производство или 
производствен контрол не са изменени 
значително.

CERTIFICATE OF COMFORMITY
№ 05 -  НСИСОССП -  3550

In compliance with Regulation on the essential 
requirements for construction and conformity 
assessment of construction products has been 
established that the construction product

Fittings manufactured from high density 
polyethylene (PEHD)-100,

for water supply systems for water for human 
consumption with diameters

with diameters from 020mm to 0630mm, PN 0,25 to 
PN 2,5 MPa

placed on the market by

TURAN MAKINA PLASTIK BORU SISTEMLERI 
ANONIM SIRKETI (CORPORATION), Istanbul, 

Turkey

and produced in the factory

TURAN MAKINA PLASTIK BORU SISTEMLERI 
ANONIM SIRKETI (CORPORATION), Istanbul, 

Turkey

With trademark “Borfit”

is submitted by the manufacturer to a factory 
production control and to the further testing of 
samples taken at the factory in accordance with a 
prescribed test plan and that the certification body 
NJN Ltd has performed the initial type - testing for the 
relevant characteristics of the product, the initial 
inspection of the factory and of the factory production 
control and performs the continuous surveillance, 
assessment and approval of the factory production 
control and an audit-testing of samples taken at the 
factory, on the market or at the construction site.

This certificate attests that all provisions concerning 
the attestation of conformity and the performances 
described in

БДС EN 12201-3:2011+A1:2G13

were applied and that the product fulfils all the 
prescribed requirements.

This certificate was first issued on 23,07.2012 and 
remains valid as long as the conditions laid down in 
the harmonised technical specification in reference or 
the manufacturing conditions in the factory or the 
factory production control itself are not modified 
significantly.

гр.Хасково
15.12.2014r.

Manager:
/Dipl. Enj. N.Aianasov/

mailto:njn@dir.bg


ПРИЛОЖЕНИЕ И

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА



УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

о Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и 
навременно изпълнение на предмета на поръчката; 

о Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска; 
о Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; 
о Мерки за преодоляване на риска.

I. ОБЩИ ПРИНЦИПИ

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект. 
Необходимо е да има ангажимент и от Възложителя на инвестиционния строителен проект, 
и от Изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази 
тема изисква специално внимание от заинтересованите страни през отделните 
инвестиционни фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че 
участниците в проекта са навременно информирани и наясно с появата на потенциални 
рискове и всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на 
инвестиционния строителен проект. Степента на риск при проекта се проявява както в 
заплахата за реализацията на проекта, така и във възможностите за нейното подобряване. 
Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били 
идентифицирани и анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директно 
разработване на стратегия за управление на риска.

Организацията на дейностите се осъществява на база въведени и прилагани определен 
брой принципи за ефикасно управлението на риска, при разработване, внедряване и 
непрекъснато подобряване на организационната рамка. Процесът на управление на риска е 
успешно интегриран в процесите на управление на Изпълнителя, в неговата стратегия и 
планиране, управление, създаване на отчети, както и в политиките, ценностите и културата 
на организацията.

Внедряването и поддържането на управлението на риска е в съответствие с БДС ISO 
31000:2011г. „Управление на риска. Принципи и указания", Интегрираната система за 
управление на качество, безопасност и околна среда на база стандартите ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2005 и OHS AS 18001:2007, както и най-добрите приложими методи за оценка на 
риска и решаване на проблеми.

Главна цел на прилагане на систематичен подход за управление на рисковете е да се 
отговори на потребностите на широк кръг от заинтересовани страни по конкретния 
договор, включително собствен персонал, възложители, ползватели, клиенти и доставчици.

Неизчерпателен списък на ползите от прилагането на систематичен подход за 
управление на рисковете са:

1. Увеличава възможността за постигане на целите;
2. Насърчава изпреварващото управление;
3. Осъзнаване на необходимостта от идентифициране и въздействие върху риска в 

цялата организация /обединение/;
4. Подобряване идентификацията на възможностите и заплахите;
5. Постигане на съответствие с изискванията на нормативните актове и на 

международните стандарти;
6. Гарантиране на качеството на задължителни и доброволни отчети;
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7. Подобряване на управлението като цяло;
8. Увеличаване сигурността и доверието на заинтересованите страни.
9. Създаване на надеждна база за вземане на решения и планиране;
10. Подобряване на средствата за управление;
11. Разпределяне и ефикасно използване на ресурсите за въздействие върху риска;
12. Подобряване на оперативната ефикасност и ефективност;
13. Подобряване на постиженията по отношение на здравето и безопасността и 

опазването на околната среда;
14. Подобряване на способността за предпазване от загуби и управлението на 

инциденти;
15. Свеждане до минимум загубите;
16. Подобряване на организационния опит; и не на последно място
17. Подобряване устойчивостта на /обединението/;

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА като процес включва:

• Идентифициране на рисковете - Това е продължителен процес, в който се 
откриват потенциалните заплахи, застрашаващи изпълнението на договора. В 
работната група участват техническият ръководител, екипа по разработка. На тази 
стъпка се обмислят възможностите за възникване на проблеми свързани с 
изпълнението на договора във всеки етапите на изпълнението му. Това може да 
стане по време на регулярни работни срещи на техническия ръководител на обекта с 
екипа на проекта и с ключовите заинтересовани страни. Срещите могат да помогнат 
не само за откриването на рискове, но и за изготвяне на стратегии за избягването 
им. В резултат на този процес се създава списък на възможните рискове. За да 
бъдат идентифицирани очакваните и предвидимите рискове, се прилагат различни 
методи: анализ на документи, списък с очаквани и предвидими рискове , създаден 
на база на предишен опит.

• Анализ на риска - След като възможните рискове бъдат идентифицирани е 
необходимо да се извърши анализ на всеки от тях. Оценяват се вероятността за 
сбъдване и въздействието.

• Планиране на действия за преодоляване на риска - Следващата стъпка в 
управлението на риска е планирането. Това е процеса на документиране на мерките, 
които ще се приложат при управлението на всеки от идентифицираните ключовите 
рискове. Използват се 3 стратегии за управление:
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о избягване на риска - стратегия, при която се намалява вероятността от 
сбъдване на риска;

о минимизиране на ефекта при сбъдване на риска - стратегия, при която се 
намаляват последствията от сбъдването на риска; 

о планове за извънредни действия - стратегия, при която организацията 
приема риска и е готова да се справи с него, ако той се сбъдне;

В резултат от планирането на риска се създава План за смекчаване, наблюдение и 
управление на рисковете. Той може да бъде отделен документ или набор от 
информационни карти за всеки отделен риск, които да се съхраняват и управляват в база от 
данни.

о Следене и контролиране на риска - Това е последната дейност от 
управлението на рисковете. Този процес има няколко основни задачи:

- да потвърди случването на даден риск
- да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с рисковете се 

изпълняват
- да установи сбъдването на кой риск е причинило съответните проблеми
- да документира информация, която да се използва при следващ анализ на 

риска.

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА е систематичният процес по идентифициране, 
анализиране и реагиране на рисковете по Договора. Този процес включва максимизиране 
на вероятността и последствията от благоприятни събития и минимизиране на 
вероятността и последствията от нежелателни за Договора събития. Договорният риск е 
несигурно събитие или състояние, което, ако се случи, има положително или отрицателно 
влияние върху целите на Договора, а Рискът е основен фактор в управлението на Договора.

В този процес имат ангажименти всички страни. Тук се изисква специално внимание 
от ВСИЧКИ заинтересовани страни през всички ЕТАПИ и следва да бъде разглеждан на 
всички срещи, за да се удостовери, че всички са навременно информирани и наясно от 
появата на потенциални рискове и от всички възможни мерки за тяхното елиминиране или 
минимизиране.

Планиране на управлението на риска е процесът на определяне на подхода и 
Задачите по управление на риска. Важно е да се планират и последващите процеси по 
управление на риска, за да има съизмеримост между нивото, вида и прозрачността на 
управление на риска от една страна и самия и риск и важността на Договора за 
Изпълнителя от друга.

Идентификация на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на 
Договора, и документирането на техните характеристики. Определянето на риска е 
итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по Договора. 
Целият екип по Договора, Възложителя и основните заинтересовани лица могат да 
осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват и 
внедряват ефективни мерки за преодоляването му.

Анализ на риска - оценка на влиянието и вероятността от даден риск. Този процес 
приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целите на Договора. 
Анализ на риска е един от начините за определяне важността на дадени рискове и 
насочване на усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор
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при някои рискове. Оценката на качеството на наличната информация също спомага при 
преоценката на риска. Анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията, 
чрез установени методи и инструменти.

Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на варианти и 
определяне на действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите за 
осъществяване целите на Договора. Той включва възлагане на отговорности на отделни 
лица или групи във връзка с действията при отделните рискове. Този процес гарантира 
адекватна реакция на идентифицираните рискове. Ефективността на планирането на 
реакции е пряко свързана с увеличаването или намаляването на рисковете по Договора.

Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на 
идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и откриване на нови 
рискове. Той спомага за осъществяването на плановете за риска и оценката на 
ефективността им. Това е постоянен процес в хода на Договора. С времето рисковете се 
променят, появяват се нови, някои очаквани рискове не се материализират. Доброто 
наблюдение и контрол на рисковете дава информация, която подпомага взимането на 
ефективни решения преди материализирането на риска. Контролът на риска може да 
включва избор на алтернативна стратегия, прибягване до резервен план, извършване на 
коригиращи действия или пре-планиране на Договора. Ръководителят периодично получава 
информация за ефективността на плана и наличието на неочаквани влияния и взима 
съответните мерки в хода на Договора. При идентифициране на рисковете се идентифицира 
потенциалните рискове на Договора. Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в 
Регистъра на рисковете. Той съдържа детайли за всички рискове, тяхната оценка, 
собственици и статус.

Основни методи за идентифициране на рисковете са: Периодична проверка и анализ 
на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или косвена зависимост с резултати от 
Договора; както и следене за възникване на събития, свързани с:

• други Договори /пряко или косвено свързани с настоящия/;
• с други изпълнители по Договора /оничайно това са доставчиците на материали и 

детайли/;
• промени в законодателството;
• отклонения от спецификациите;
• взимане на решения;
• отделени ресурси и внимание от участниците в Договора;
• промени в процедурите;
• техническата среда;
• сигурност на информация.

Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат, 
влияние, взаимна връзка между отделните рискове. Рамката за категоризиране на рисковете 
може да бъде високо, средно или ниско (слабо) влияние върху обществената поръчка. 
Възможността е оценената вероятност да се появи риска. Влиянието е преценения ефект 
или резултат от появата на риска. Влиянието се оценява на база на: време; разход; качество; 
обхват; ползи; хора/ресурси.

Относно рисковете тяхната оценка е по отношение на две взаимно свързани компоненти 
„Вероятност за настъпване на риска” и Степен на въздействие на риска като 
взаимовръзката им е следната :
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Степен на въздействие на риска

ЛЕГЕНДА

Стойност на риска ниска

Стойност на риска средна

Стойност на риска висока

Определяне на стратегии за управление на рисковете: избор на действие
Изборът на действие е баланс между множество фактори. След идентифицирането и 

оценката на рисковете се изготвя план за управление на риска с описание на контролните 
действия. Всяко контролно действие, от своя страна, е обвързано с асоцииран разход. 
Контролното действие е такова, че разходът за него трябва да е по - приемлив от риска, 
който контролира, а именно действията са следните:

• Предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го 
предотвратяват;

• Ограничаване - предприемане на действия, които или намаляват вероятността за 
появата на риска, или намаляват неговото влияние върху Договора до приемливи 
нива;

• Трансфериране - специална форма на ограничаване на риска, когато рискът се 
трансферира на трета страна, например чрез застраховане;

• Приемане - допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да се 
предприеме друго действие на приемлива цена;

• Овладяване - действия, които са планирани и организирани да бъдат предприети при 
случайно възникване на рисковата ситуация.

II. Идентифицирани на основните Рискове
1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;
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- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на обекта;

2. Рискове, свързани с качеството на изпълнение:

- Влагане в строителството материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не 
съответстват на изискванията на възложителя;

- Неспазване на технологията за изпълнение ма отделните видове строителни работи;

По същество това са три риска, които имат различни причини и предпоставки за 
настъпване, но крайният резултат и от трите е закъснение в срока за изпълнение на 
договора.

1.1.РИ С К  - Закъснение началото на започване на работите;

> Допускания
Нашите допускания по отношение на началото за започване на работите е базиран на 

предположението комисията за оценка на получените оферти на участниците да извърши 
оценителния процес максимално бързо, няма да има обжалвания на решението на 
възложителя за избор на изпълнител, последващият контрол ще бъде извършен в 
максимално кратки срокове и без забележки.

Друго съществено допускане, което ние сме направили е, че до момента на стартиране 
на договора по настоящата процедура да е проведена процедурата за избор и е сключен 
договорът с консултант за изпълнение на строителен надзор.

> Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този 
риск.

Факторите, които пряко влияят на началото на започване на работите по договора, са в 
няколко аспекта:

о Продължителна работа на комисията /повече от два-три месеца/, което би било 
предизвикано от няколко фактора: подадени голям брой оферти, необходимост 
от искане на множество справки и информация (чл.68, ал.11 на ЗОП) за 
доизясняване на факти и обстоятелства в офертите на определени участници, 
лични ангажименти и/или заболяване на членове от комисията /експерти/

о Подаване на една или повече жалби срещу решението на Възложителя за 
определяне на изпълнител

о Връщане на процедурата за „преразглеждане” в резултат от решение на КЗК или 
ВАС

о Забавяне процеса на последващ контрол
о Закъснение в избора на консултант за упражняване на строителен надзор.

> Аспект и на проявление и сфери на влияние
Закъснението на началото на изпълнение на дейностите по договора, ще доведе до редица 
негативни последствия основното, от които е попадане на голяма част от строителните 
работи в неблагоприятен от метеорологична гледна точка сезон. Наложително 
съкращаване на времето за изпълнение на дейностите. Технологична невъзможност за 
завършване на СМР в договорения срок. Оскъпяване на стойността на обекта като цяло в 
следствие на необходимостта за използване на нови технологии, увеличени материални
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/механизация/ и човешки ресурси и работа в зимни и нощни условия. Възможно оскъпяване 
на стойността на обекта в следствие на възможно повишаване на цените на строителни 
материали, горива и др. Ускорените срокове на изпълнение рефлектират пряко на 
процесите за осигуряване на качество на изпълняваните дейности. Повишаване на 
дискомфорта на населението, живущо в населеното място, поради необходимост за работа е 
удължен работен ден, през ноща, и е по голям брой тежка механизация.

Като цяло, настъпването на този риск ще повлияе както на крайния срок на изпълнение на 
договора, така и на себестойноста му.

> Оценка на риска

Вероятност за  
настъпване на риска

Степен на въздействие на 
риска

Стойност на риска

4 3 4

Забележ ка: Вероятността за настъпване на риска и степента на въздействие на 
риска се измерват по скала от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

>  М ерки за недопускане/ предотвратяване на риска:
Конкретните мерки, които ще предприемем, за да не допуснем настъпване на този риск, 
са:

о Среща след сключване на договора за изпълнение е участниците в строителния 
процес, обсъждане на възможностите за начало на строителните работи и 
оказване на пълно експертно и административно съдействие при наличието на 
пречки.

о Ежеседмични срещи, на които да се обсъждат всички текущи въпроси и 
проблеми и вземане на конкретни решения за изпълнение на поетите 
ангажименти в срок.

о Комуникация е останалите участници в строителния процес и съгласуване е тях 
на проблемните и текущите нужди за строителство на обекта.

о Обстойна предварителна документална проверка на изходната информация, 
която цели във възможно най-ранен етап да се открият /предотвратят евентуални 
причини за забава, и оказване на пълна административна и експертна подкрепа.

о Провеждане на оглед и проучвания на терен преди откриване на строителната 
площадка и сравняване с наличната документация с цел ранно установяване на 
евентуални неточности, които биха довели до закъснение при започването на 
строителството.

> М ерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и 
въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

Конкретните мерки, които ще предприемем при настъпване на този риск по основните 
дейности са:

о Промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение като 
съобразим изпълнението на СМР с метеорологичния сезон

о Мобилизиране на допълнителни трудови и технически ресурси с цел изпълнение 
на строителните работи в по кратки срокове за преодоляване на късния старт на 
договора и изпълнение на възложените работи в съответствие със сроковете, 
определени като крайни.

о Отделяне на финансови ресурси за допълнителни ресурси и мероприятия
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о Включване на допълнителни човешки ресурси и механизация в изпълненнието 
на СМР

о Провеждане на разговори е Възложителя и органите на КАТ за обезпечване на по 
голям фронд за едновременоо изпълнение на СМР

1.2.РИ С К  - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

> Допускания
Както по горе описахме разчета на времетите параметри на изпълнене на предвидените 

СМР сме направили, базирайки се на определени допускания. По отношение на текушото 
изпълнение сме направили следните допускания и работа без прекъсване за непредвидени 
почивни дни, благоприятно метеорологично време и липса на високи подпочвени води /при 
изкопите/ и липса на неидентифицирани подземни проводи в местата на изкопи, 
изпълнение по план без външни /извън волята и организацията на изпълнителя/ пречки и 
наложени прекъсвания за изпълнение на сградните отколонения и другите включвания.

> Предпоставки и фактори , които биха оказали влияние за настъпване на този 
риск

о Непълна/липсваща изходна документация за работните проекти 
о Поява на неблагоприятна метеорологична обстановка /валежи или ниски 

температури/ , която продължава повече от 5 дни в сезони за които това не е 
характерно /летния сезон/

о Поява на високи подпочвени води в областа на изкопите по трасето на 
водопроводните и канализационните мрежи, 

о Поява на неидентифицирани подземи проводи в областа на изкопите по трасето 
на ВиК мрежи.

о Поява на археологически находки при изкопните работи.
о Авария на основна /тежка/ техника на обекта и извън него /при извозване на 

земни маси и доставка на основни материали/ 
о Наложено прекъсване на работа поради провеждане на местни празници /извън 

официалните за страната/
о Наложено прекъсване на работа поради провеждане на протесни действия, 

митинги и други подобни.

> Аспект и на проявление и сфери на влияние

Закъснение в изпълнение на графика може да има няколко аспекта на прояление в 
зависимост от фактора, който е предизвикал настъпването на риска:

о Ако закъснението при текущото изпълнение на дейностите е предизвикано от поява 
на неблагопрриятно метеорологично време (продължителни дъждове през летния 
сезон), в зависимост от продължителността на периода с лоша метеорологична 
обстановка може да повлияе на крайния срок за изпълнение на договора, да наложи 
предприемане на мерки по отводняване на изкопи или допълнителна техника, което 
ще оскъпи стойността на изпълнените СМР.

о Ако закъснението при текущото изпълнение на дейностите е предизвикано от поява 
на високи подпочвени води при изкопа по трасето на ВиК мрежи, в зависимост от 
дебита на тези подпочвени води, може да се наложи предприемане на различни 
допълнителни мерки по отводняване с цел изпълнение на строителните работи в 
изкопа. Като цяло аспектът на проявление на този риск е по отношение на срока на 
изпълнение на договора и цената на обекта като цяло.
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о Ако закъснението при текущото изпълнение на строителните дейности е
предизвикано от поява на неидентифицирани подземни проводи в областта на 
изкопа, може да се наложи временно спиране на работите в този участък с цел 
идентифициране собственика на тези проводи и тяхното преместване и/или 
изолиране. Появата на този фактор ще окаже влияние по отношение най-вече на 
срока на изпълнение на конкретния участък респективно на обекта като цяло.

о Ако закъснението при текущото изпълнение на строителните дейности е
предизвикано от поява на археологически находки при изкопните работи, това ще 
предизвика спиране на работата в този участък до решаване на проблема и в 
зависимост от големината на археологическите разкопки може да наложи 
кардинална промяна на трасето на ВиК мрежи. Сферата на влияние на този фактор е 
голяма спрямо изпълнението на предмета на договора и може да се наложи спиране 
или неизпълнение на определен участък от водопроводните мрежи в рамките на 
проекта (поради продължителни археологически дейности). Въпреки голямото 
влияние на този фактор вероятността за неговата поява е изключително малка, 
поради което той не оказва съществено влияние в оценката на гореспоменатия риск 
като цяло.

о Ако факторът, предизвикал проявата на риска, е авария на основна (тежка) 
строителна техника на обекта или извън него, аспекта на проявление ще се състои в 
краткотрайно забавяне на строителните работи по съответния участък за времето на 
отстраняване на аварията и/или доставка на нова машина на мястото на авариралата. 
При появата на този фактор влиянието върху цялостното изпълнение на договора е 
нищожно малко поради факта, че ние разполагаме освен с предвидените за 
изпълнение на този обект строителни машини, и с допълнителни със същите или по- 
високи технически показатели.

о Ако закъснението при текущото изпълнение на строителните дейности е
предизвикано от прекъсване на работа за провеждане на местни празници и 
тържества извън официалните за страната, влиянието, което ще окаже риска е само 
по отношение на срока на изпълнение. Обикновено такива празници продължават не 
повече от един до два дни, който срок би могъл безпроблемно да се навакса с 
включване на допълнителни хора, техника или работа на удължен работен ден.

о Ако закъснението при текущото изпълнение на строителните дейности е
предизвикано от прекъсване на работа поради провеждане на протестни действия, 
митинги и други социални недоволства (от масов характер) сферата на влияние на 
риска ще е в зависимост от времето на тези събития. Появата на този фактор би 
наложила по-дълготрайно прекъсване на строителните работи на обекта, за чието 
компенсиране (ако е възможно ) да се наложи включване на по-съществени трудови 
и технически ресурси, както и може да даде отражение на крайния срок на 
изпълнение на обекта.

> Оценка на риска

Вероятност за 
настъпване на риска

Степен на въздействие на 
риска

Стойност на риска

3 3 3

Забележка: Вероятността за настъпване на риска и степента на въздействие на 
риска се измерват по скала от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.
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> М ерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
Конкретните мерки, които ще предприемем, за да не допуснем настъпване на този риск, 
са:

о Още след сключване на договора организиране на среща, на която да бъдат 
поканените представители на всички участници в строителния процес. На тази 
среща ще се установяват силните и слабите страни на графика за изпълнение на 
договора, с което ще се съгласува и гарантира неговата изпълнимост; 

о Използване на обекта само техника, която е преминала технически преглед и 
контрол, непосредствено преди доставката и на обекта; 

о Поддържане на обекта на достатъчно резервни части с цел своевременно 
отстраняване на по-малки аварии; 

о Поддържане на обекта на резервна строителна техника.

> М ерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и 
въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

Конкретните мерки които ще предприемем при настъпване на този риск по основните 
дейности са:

о Промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение като 
съобразим изпълнението на СМР с метеорологичния сезон 

о Мобилизиране на допълнителни трудови и технически ресурси с цел изпълнение 
на строителните работи в по-кратки срокове за преодоляване на забавянето на 
изпълнението поради наложеното прекъсване и изпълнение на възложените 
работи в съответствие със сроковете определени като крайни, 

о Отделяне на финансови средства за допълнителни ресурси и мероприятия 
о Поддържане на обекта на допълнителна механизация, включително помпи за 

отводняване на изкопите в изпълненнието на СМР 
о Създаване организация на постоянна готовност за работа на трисменен режим на 

работа ако се наложи, включително осветяване на обекта в тъмната част на 
денонощието.

1.3.3абава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на 
обекта;

> Допускания
Както по горе описахме разчета на времевите параметри на изпълнене на предвидените 

СМР сме направили, базирайки се на определени допускания. По отношение на текушото 
изпълнение сме направили следните допускания и работа без прекъсване за непредвидени 
почивни дни, благоприятно метеорологично време и липса на високи подпочвени води /при 
изкопите/ и липса на неидентифицирани подземни проводи в местата на изкопи, 
изпълнение по план без външни /извън волята и организацията на изпълнителя/ пречки и 
наложени прекъсвания за изпълнение на сградните отколонения и другите включвания. По 
отношение на окончателното приключване на обекта част приемаме, че всички строителни 
работи ще бъдат изпълнени с високо качество и няма да има забележки при изготвяне на 
актове обрзец 15 и 16 съглано Наредба 3 -  за актове и протоколи по време на 
строителството.
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> Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този 
риск

Факторите, които пряко могат да предизвикат закъснение на окончателното 
предаване на обекта, са външни и свързани с представители на останалите участници в 
строителния процес, експлоатационните дружества и държавните институции. 
Единственият фактор, които е под влияние на изпълнителя, е свързан с неизпълнение на 
възстановявителните работи по строителната площадка и забавяне в изготвянето на 
екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от 
Закона за кадастъра и имотния регистър;

> Аспект и на проявление и сфери на влияние

Закъснение в изпълнение на графика може да има няколко аспекта на прояление в 
зависимост от фактора, който е предизвикал настъпването на риска:

о Закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта може да има няколко 
аспекта на проявление забавяне на срока на договора като цяло, което да застраши 
срока за изпълнение на проекта /договора между Общината и РАДФЗ/ , други 
аспекти са:

о да не бъдат приети част от изпълнените СМР и/или участък поради несъотвествие с 
нормативни изисквания -  респективно представителя на съответната институция 
няма да подпише Акт образец 15- което ще окаже съществено влияние дирекно 
върху крайния срок на изпълнение на договора /за времето на отстраняване на 
забележките/ и повишаване финансовите стредства за обекта /за работите по 
отстраняване на забележките/

о неизпълнени в срок /до приемателната комисия/ на възстановявителни работи по 
строителната площадка ще се се отрази пряко на крайния срок на изпълнение на 
договора /за времето на отстраняване на забележките/ 

о Забавяне изготвянето на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на 
целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър ще 
рефлектира директно на крайния срок на на изпълнение на договора 

о Неявяване на представители на участници в строителния процес в деня на 
приемателната комисия, което ще предивика насрочване на нова такава и/или 
забавяне в работата на комисията по изготвяне на Акт 16 също пряко ще удължи 
срока за изпълнение на договора /за времето на това забавяне

> Оценка на риска

Вероятност за  
настъпване на риска

Степен на въздействие на 
риска

Стойност на риска

1 2 2

Забележ ка: Вероятността за настъпване на риска и степента на въздействие на 
риска се измерват по скала от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

> М ерки за недопускане/ предотвратяване на риска:
Конкретните мерки, които ще предприемем, за да не допуснем настъпване на този 

риск, са:
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о Разчистване на строителната площадка /временни съоръжения и възстановяване 
на нарушени настилки/ поетапно /след всеки завършен участък/, 

о Поддържане на постоянна комуникация с останалите участници в строителния 
процес - Изготвяне още при подписване на договора комуникационна стратегия 
с цел поддържане постоянни и/или периодични контакти с всички участници в 
строителния процес, включително и с отговорните институции и 
експлоатационните дружества. При тези контакти /срещи на различно ниво/ ще 
запознаваме съответните участници и отговорни институции с текущите 
проблеми и напредъка на изпълненние на договора, с което изпреварващо ще 
получваме техните становища и мнение по ключови въпроси на изпълнението, 

о Изпреварващо /неофициално/ консултиране с експлоатационните дружества и 
отговорните държавни институции за изпълнениет СМР с цел, ако има 
забележки да бъдат изпреварващо отстранени 

о Уведомяване на участниците в приемателната комисия за деня и часа на 
провеждането и в срок от две седмици.

о Наличие на резерв от финансов, трудов и технически ресурс за бързи и 
своевременни действия по остраняване на забележки.

> М ерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и 
въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; 

Конкретните мерки които ще предприемем при настъпване на този риск по 
основните дейности са:
о Включване на допълнителни ресурси - човешки и технически и/или въвеждане на 

удължено работно време/двусменен режим на работа при реда и условията на 
Кодекса на труда с цел да се навакса закъснението, 

о Насрочване на нова дата в най-кратък възможен срок в случай на неявяване на 
представител на някоя от институциите, като предварително деня и часа се 
съгласува с всички участници.

о Мобилизиране на възможно най-голям технически и човешки ресурс още в деня 
следващ комисията с цел отстраняване на забележките, 

о Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична и текстова 
обосновка, че всички задължения и дейности на договора ще бъдат изпълнени, 
въпреки възникналия риск.

о Мобилизиране на повече на брой машини, които да обезпечат изпълнението на 
СМР при повреда на определен вид техника, 

о Осигуряване на по-голям брой квалифицирани работници от минимално 
заложените от Възложителя, с което няма да се допусне забавяне, 

о Осигуряване на повече на брой доставчици, които поддържат налични 
необходимите за изпълнението материали.

о Допълнителни екипи в изготвянето, одобрението и окомплектоването на 
екзекутивната и отчетна документация.

о Съдействие от страна на общинска администрация, надзор, проектант и 
Възложител за предоставяне на данни, които да обезпечат по-експедитивно 
съставяне на документите;

о Иницииране на незабавна работна среща, на която да се отстранят неточности, 
довели до забава в изготвянето на съответната документация, 

о При възможност предоставяне на вече изготвена и одобрена документация макар 
и за отделни СМР/подобекти.

2.1.РИ СК  — Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 
изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя.

13



> Допускания.

Нашата строителна програма сме изготвили на база допускането, че в процеса на 
изпълнение на строителните работи на обекта ще се доставят и използват само строителни 
материали, конструкции и/или изделия, които отговарят на изискванията на Възложителя и 
нормативните изисквания съгласно българското законодателство, които гарантират 
гладкото и в рамките на предложения срок протичане на строителния процес. За целта 
предвиждаме още след сключване на договора да се проведе организационна среща с 
останалите участници в строителния процес, на която ще бъдат предложени от строителя 
материали и изделия, които ще се влагат в строителството. За всеки от предложените 
материали ще се търси одобрението и съгласието на Възложителя преди те да бъдат 
влагани при изпълнението. Факт, който ни дава увереност, че вероятността този риск да се 
прояви във всичките му аспекти е твърде малка за нас и това, че имаме изградени добри 
взаимоотношения и комуникационни канали, както с местните търговци на строителни 
материали и изделия, така и с големи доставчици, производители и вносители на 
строителни продукти, така и с държавните контролни органи и възложителя.

> Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този
риск.

Предпоставките за настъпване на гореспоменатия риск имат предимно външен 
характер (външен спрямо изпълнителя). Те зависят пряко от компетентността и 
отговорността на служителите на доставчиците в строителния процес, вътрешната им 
огранизационна схема на работа, както и от наличната при тях информация. Доставчиците 
са непряк участник в строителството, но имащ своето значение при изпълнението на 
поръчката.

> Аспект и на проявление и сфери на влияние.

Липсата на съдействие и/или информация от страна на доставчици по време на 
строителството оказва пряко влияние върху всички основни дейности включени за 
изпълнение по настоящия договор. В зависимост от това коя е страната участник в 
строителния процес, от която не се получава необходимото съдействие и/или информация 
са и аспектите на проявление, респективно сферата и степента на влияние и на коя от 
дейностите най-силно влияе.

Ако липсата или недостатъчното съдействие е от страна на основен доставчик, то 
аспекта на проявление при настъпване на този риск пряко въздейства върху всички фази на 
изпълнение и всички дейности на договора.

Ако липсата или недостатъчно съдействие е от страна на фирми или доставчици, на 
които е заложен по -  малък дял, то въздействието ще даде отражение най-вече върху срока 
на изпълнение на строителните работи, но не особено съществено.

Като цяло при настъпване, на които и да е от факторите ще се отрази на забавяня 
срока на изпълнение, създадената организация на доставки на материалите и наложителна 
честа смяна на строителния график и огранизация на изпълнение на СМР.

> Оценка на риска

Вероятност за  
настъпване на риска

Степен на въздействие на 
риска

Стойност на риска

1 1 1
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Забележ ка: Вероятността за настъпване на риска и степента на въздействие на 
риска се измерват по скала от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

• вероятност да се случи - малка
• тежест на ефекта от риска - малка

Коментар на оценката на риска - вероятноста да се случи е малка, а тежеста на 
ефекта още по малка, защото фирмата има богат опит при изпълнение на обекти 
сходни с предмета и изградена система за организация на доставка, собствено 
техническото оборудване, както и опазване на изпълнените СМР.

Изградена е система за поддържане на складови наличности в складовете на 
фирмата на основните материали, а по отношение на техническото оборудване 
фирмата раполага със собстевена техника надвишваваща необходимата за 
изпълнението на настоящия обект.

> М ерки за предотвратяване на настъпването:
Конкретните мерки, които ще предприемем, за да не допуснем настъпване на този
риск, са:
о Още след сключване на договора предвиждаме да се организира среща, на 

която да бъдат поканените представители на всички участници в строителния 
процес. На тази среща ще се установяват каналите за комуникация, ще се 
идентифицира наличната и необходимата информация и техническа 
документация по отношение на обекта, в това число и документацията, 
свързана с влаганите материали.

о В процеса на изпълнение на договора предвиждаме да се организират 
ежеседмични подобни срещи, на които да се обсъждат всички текущи 
въпроси и проблеми, свързани с доставките и качеството на материалите.

о Поддържане на постоянна комуникация на експертно ниво с косвените 
участници в строителния процес - доставчиците, които следва да гарантират 
за предлаганите от тях продукти, като се ангажират и със съответните 
гаранционни срокове.

о Ако бъде индентифицирана липса на определен материал, ненавременна 
доставка или наличието на материали с лошо или недоказано качество при 
някои от доставчиците, отказване на доставката, рекламация, замяна или 
връщане на съответните продукти на база предварително договорени с 
доставчиците срокове и условия за връщане.

о Доставка само на качествени материали според утвърдените стандарти и 
изисквания на възложителя, съпроводени с всички необходими декларации за 
съответствие и сертификати, които се изискват от доставчика още към 
момента на отправяне на заявката и подлежат на предварителна оценка за 
съответствие.

о Осъществяване на контрол върхи материалите -  документален, на място, 
включително и посредством лабораторни изследвания.

У М ерки за преодоляване на евентуалното настъпване:
Конкретните мерки, които ще предприемем при настъпване на този риск по
основните дейности са:
о При констатиране на увредени материали, до степен негодни за влагане в 

строежа, то те ще бъдат маркирани като такива, ще бъдат отстранени. 
Своевременно ще поръчаме и доставим същото количество от материалите, 
които ще вложим в обекта.
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о Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строежа, ще бъдат 
придружени със съответните сертификат за произход и качество, инструкция за 
употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от 
вложените продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно 
Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни 
актове към него.

о За несъответстващ продукт се действа, както е описано по-долу: Според случая 
дружеството се разпорежда с несъответстващия продукт по един или повече от 
следните начини: предприема действия за отстраняване на откритото
несъответствие; разрешение за използване, пускане или приемане с отклонение 
от подходящо упълномощено лице или когато е приложимо, от клиента; 
предприемане на действия за предотвратяване на неговото първоначално 
предвидено използване или прилагане; предприемане на действия, 
съответстващи на последствията, реални или потенциални от несъответствието в 
случаите, когато несъответстващия продукт е открит след доставката, или когато 
използването му е започнало. В тази връзка е създадена документирана обща 
процедура ОП 001 03„Управление на продукт, аспект на околната среда, условие 
на труд, които не съответстват на изискванията, 

о Отсраняване на дефектните или неподходящи материали и изделия и замяната 
им с одобрени такива;

о Незабавна заявка от друг производител на материали с по-високи качества, които 
са предварително проверени от Контрольора по качеството в дружеството; 

о Ангажиране на допълнителен експертен състав на дружеството за извършване на 
входящ контрол и удовлетворяване на рекламациите, включително и повторно 
изпълнение на компрометирани части от изпълнението; 

о Засилен контрол и наблюдение на изискванията на производителя/ доставчика за 
правилно съхранение на материалите в сладовите площи на изпълнителя; 

о Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична и текстова 
обосновка, че всички задължения и дейности на договора ще бъдат изпълнени, 
въпреки възникналия риск.

о Продължаване изпълнението на друг участък при налични на подходящи 
материали с цел избягване на закъснение в целия обект.

2.2. РИСК -  Неспазване на технологията за изпълнение на отделните видове 
строителни работи.

>  Допускания:
Нашата строителна програма сме изготвили на база допускането, че в процеса на 

изпълнение на строителните работи на обекта ще бъдат спазени технологиите за 
изпълнение, дадени от производителите на материалите и изделията. За целта предвиждаме 
още след сключване на договора да се проведе организационна среща с екипа, на която ще 
се обсъди технологията за изпълнение на всички видове работи и операциите по 
реализиране. Факт, който ни дава увереност, че вероятността този риск да се прояви във 
всичките му аспекти е твърде малка за нас е това, че имаме опитен персонал при 
изпълнението на всички видове СМР, които са запознати с технологията за изпълнение и 
изискванията към операциите.

>  Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този
риск:

Рискът може да се прояви при неспазване на предписаната технолигична 
последователност на изпълнение на СМР или при изпълнение на СМР при неподходящи 
метеорологични условия, влияещи на качеството на изпълнение. Те зависят пряко от
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компетентността и опита на екипа, ангажиран за изпълнение на обекта, и компетентността 
и отговорността на служителите на доставчиците в строителния процес, вътрешната им 
огранизационна схема на работа, както и от наличната при тях информация. Доставчиците 
са непряк участник в строителството, но имащ своето значение при изпълнението на 
поръчката.

S  Аспекти на проявление и сфери на влияние:
Пряко влияние върху всички основни дейности включени за изпълнение по настоящия 

договор.
Като цяло при настъпване, на които и да е от факторите ще се отрази на забавяня срока 

на изпълнение, създадената организация на доставки на материалите и наложителна честа 
смяна на строителния график и огранизация на изпълнение на СМР, повторно изпълнение 
на реализирани участъци.

>  Оценка на риска

Вероятност за 
настъпване на риска

Степен на въздействие на 
риска

Стойност на риска

1 1 1

Забележка: Вероятността за настъпване на риска и степента на въздействие на 
риска се измерват по скала от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

>  Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и 
въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;

Изпълнителят разполага с експертен ресурс, гарантиращ успешното стартиране и 
развитие на СМР при възможно най-ниско ниво на риска. При настъпване на някой от 
изброените рискове, усилията ще бъдат насочени в посока крайно постигане на заложените 
цели чрез елиминиране на рисковете за дейностите по обществената поръчка.

„Венигаз“ ЕООД ще извърши всички необходими дейности в пълния им обем със 
собствени техника, персонал и средства, стриктно спазвайки Проекта и нормативната база.

За изпълнение на задълженията си по договора „Венигаз” ЕООД, ще се използват 
всички необходими ресурси на фирмата.

За осъществяването на целите на поръчката, в рамките на предложения срок и 
предвидения бюджет предвиждаме организация на отделните СМР, основана на следните 
основни принципи:

о изпълнение на работи, които са равномерно разпределени по трасето на отделните 
участъци;

о реализиране на смесена организация на строителството. Основно ще се прилага 
последователния метод, при който работите се извършват последователно една след 
nDvra:

о използуване на специализирани бригади за някои видове работи;
о механизираните работи ще се извършват от комплексни звена;

Фирмата има добре подготвени, с богат професионален опит специалисти и работници, 
окомплектовани с подходящо избрана технологична екипировка и
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транспорт,продължителност на извършените дейности, обвързаност между видовете 
работи, обезпеченост с ресурси - човешки и технически средства, които осигури много 
добра ефективност на работата и да обезпечи качеството.

Конкретните мерки, които ще предприемем, за да не допуснем настъпване на този риск, 
са:
о Много добро проучване на предписаната технологична последователност и начин 

на изпълнение. Срещи с проектант на място за уточняване на спецификите. 
о Запознаване на изпълнителския персонал с нея , както и с ПИПСМР и добрите 

строителни практики преди започванена изпълнението, 
о Разработване на времевия график за изпълнение в съответствие с технологична с 

участието на инженерно-експертния персонал и техническия ръководител на 
обекта. Ежедневно проследяване на изпълнението и съпоставка с технологията, 

о Стриктно спазване на правилата за изпълнение на СМР при съблюдаване на 
изискванията към метеорологичните условия за изпълнение; Събиране на 
метеоролигични данни и прогнози, които се отразяват в планираните задачи, 

о Извършване на регулярни изпитвания на качествата на изпълнените СМР с цел 
отчитане на евентуални бъдещи изменения в тях вследствие на атмосферното 
влияние;

о Привличане на проектанта в качеството на консултант при съмнение за отрицателни 
прояви на материалите/технологията вследствие на метеорологичните условия, 

о Поддържане на добра комуникация с доставчика на материали, оборудване и/или 
конструкция с цел подготвяне влагането на добавки/продукти, които да 
противодействат на отрицателни климатични влияния.

>  Мерки за преодоляване на евентуалното настъпване:
Всички щети, произтичащи от неспазването на технологията за изпълнение на 

отделните строителни работи, по вина на отговорните лица на фирмата, които са в резултат 
от нискокачествено изпълнение на СМР/СРР и неспазване на условията по договора, се ще 
възстановяват за сметка на фирмата изпълните. При поискване от страна на възложителя, 
ръководството на „Венигаз“ ЕООД ще замени всяко техническо отговорно лице на обекта с 
друг квалифициран персонал, до достигане необходимите и технически и качествени 
изпълнения на дейностите на обществената поръчка.

При реализиране на закъснение за конкретната дейност, съгласно утвърдения 
„Подробен Линеен календарен график", което не може да се компенсира с работа на 
удължено работно време на наличния състав, то от състава на фирмата ще се мобилизират 
допълнително работници, като за това ще бъде издадена Заповед за мобилизация

Конкретните мерки, които ще предприемем при настъпване на този риск са:

о Смяна на отговорниците на обекта;
о Мобилизиране на възможно най-голям технически и човешки ресурс с цел 

отстраняване на забележките и предотвратяване на забавяне от графика, 
о Изпълнение на други видове СМР, незасегнати от риска;
о Засилен контрол върху изпълнението на останалите СМР от страна на експерт- 

инженер.
о Преработка на технологията за изпълнение съвместно с проектанта с цел 

продължаване на строителството.
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Мерки за мониторинг на всеки риск по време на изпълнение на договора (касаят 
се за всички видове рискове поотделно и/или заедно в тяхната съвкупност):

о Регулярно изготвяне/предоставяне и проверка на отчети за проведените контакти 
и срещи с останалите участници, от страна на лицата в дружеството, натоварени 
със задачата за осъществяване на комуникация, координация. Съпоставка с 
изпълнението на изготвената комуникационна стратегия; 

о При констатирани обстоятелства, предполагащи забава или отклонение в 
качеството, се следи тяхното отразяване в проектната документация/ 
електронното досие на обекта, респ. тяхното управление съгласно разработената 
стратегия за риска.

о Анализ на изходяща и входяща кореспонденция по проекта и съпоставка на 
движението с разработения времеви график за обекта, 

о Съпоставка между планирания график на доставка и реалното изпълнение; 
Предварителна проверка при доставчика за степента на готовност за доставка; 
Ежедневна проверка на складовите наличности, 

о Анализ и съпоставка със заложените трудови норми и предварително 
планираното в графика. Наблюдение на работната среда и работните 
взаимоотношения между лицата.

о Изготвяне на ежедневен отчет/рекапитулация за изпълнение на поставените 
дневни задачи на времевия график от страна на ангажирания персонал, 

о Следене на броя/производителността на реално заетите машини. Постоянна 
проверка на заложените за изпълнение нормативи, 

о Ежедневна проверка за изправност на ангажираната техника/механизация. 
о Ежедневна проверка за годност и правоспособност на водачите на автомобилите 

и операторите на техника.
о Събиране на информация от лицата упълномощени за комуникация с останалите 

участници от процеса относно наличието на конфликтни ситуации/реакции. 
о Проверка на складираните на място материали, инвентар и техника. Извършване 

на съпоставка с наличностите по документи.

S  Мерки/дейности за контрол върху изпълнението на предложените мерки за 
управление на всеки риск (касаят се за всички видове рискове поотделно и/или 
заедно в тяхната съвкупност) - включват:

о Прегледи, 
о Проверки.
о Последващи прегледите и проверките анализи с оценка на ефективността от 

предприетите дейностите по управление на рисковете, 
о Ежедневен оперативен контрол от техническия ръководител - той е 

централизирано звено, което прави анализира, обобщава и контролира 
информацията като по този начин се постига стегната и прозрачна организация 
на информацията/проекта.

о Ежедневно съгласуване с техническия ръководител, изпълнителския персонал и 
останалите участници в стр.процес на дневните задачи, необходими за започване 
на строителството в т.ч по комуникационната стратегия и предприетите мерки за 
управление на риска.

о Изискване и анализ на обратна връзка пряко от участниците/компетентните 
органи имащи отношение към потенциалното или възникнало рисково събитие, 

о Прилагане на вътрешнофирмените процедури по системата за управление на 
качеството - строга проверка на попълнените формуляри касаещи процедурите 
„Управление на несъответствията” , „Управление на проекти” и др. 

о Ежедневно съгласуване на дневните задачи, необходими за започване на 
строителството в т.ч по комуникационната стратегия, график на доставките, чек- 
листи и график на изпълнение.
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о Провеждане на седмично отчетно заседание фирмените ключови експерти, 
останалите участници в инв.процес и служители на компетентните органи, 

о Изискване на обратна връзка пряко от участниците/компетентните органи, 
о Създаване на електронно досие на обекта, в което незабавно ще се включва 

наличната информация/кореспонденция. До това досие ще имат достъп 
упълномощени лица както от работната площадка, така и от централния офис на 
дружеството.

о Пряка проверка за степента на информираност на заинтересованите страни, 
о Проследяване на отчети за наличните материали в складовата площадка и 

нужните такива. Проследяване на отчетите за аварирала и ангажирана техника и 
механизация.

о Контрол на работните взаимоотношения и спазване разпределението на труда и 
изпълнение на трудовите договори, осъществяван от служител в отдел „Личен 
състав”. Пряко допитване до работниците относно тяхната степен на 
удовлетвореност и мотивация за осъществяване на работата.

Други видове рискове, които фирмата ни е предвидила за качственото изпълне 
ние на поръчката, са:

1. Риск от забава на строителството вследствие от увренодане на материли и 
механизация предизвикано от инцидент с превозно средство, собственост на 
трето лице, нямащо отношение към обекта- обезопасяване на строителната 
площадка, недопускане на обекта на лица нямащи отношение към строителството, 
осигуряване на план за действие при аварийни ситуации;
2. Риск за ненавременна доставка на материали, необходими за 
изпълнението на обекта-, фирмата ни има изградено с номинирани доставчици, 
взаймноизгодно дълготрайно сътрудничество, както и коректни и високо оборотни 
партньорства, които гарантират навременна доставка на всички материали. 
Сроковете за доставка са предварително изчислени и съобразени с графика за 
изпълнение, като се предвижда и запасяване във временна складова база.
3. Риск от доставка на некачествени материали- влагане на 
високотехнологични, модерни и сертифицирани материали при извършване на 
строително-монтажните работи, предварително одобрени от Възложителя, 
предварителен контрол по качеството на материалите;
4. Риск от несъответствие на материала с този, който е заявен- на обекта ще 
има отговорник снабдяване, който стриктно ще следи за подобно несъответствие;
5. Риск от фалит на доставчик- фирмата ни има изградено с реноминирани 
доставчици, взаймноизгодно дълготрайно сътрудничество,както и коректни и високо 
оборотни партньорства. Фирмата ни работи с голям брой доставчици и е готова да 
смени доставчика при необходимост;
6. Риск от отказ за доставка на материали- фирмата ни има изградено с 
реноминирани доставчици, взаймноизгодно дълготрайно сътрудничество, както и 
коректни и високо оборотни партньорства. Фирмата ни работи с голям брой 
доставчици и е готова да смени доставчика при необходимост;
7. Риск от нараняване на тръбите при транспортиране- тръбите ще бъдат 
здраво завързани с въжета;
8. Риск от забава на строителството вследствие от смяна на предвидени за 
закупуване материали с по-качествени и по-изгодни - предварително ще бъдат 
осигурени и други варианти за покупка на материали от други доставчици,
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уведомяване на Възложителя и предприемане на съответните мерки за решаване на 
конкретната ситуация;
9. Риск от забава на строителството вследствие от установяване на 
несъответствие на изпитванията на материали и изпълнени СМР с дадени 
нормативни изисквания- СМР ще бъдат изпълнени качествено и в съответствие с 
проектите и текн.спецификации, добре ще се проучи строителната документация и 
проектите; уведомяване на Възложителя и предприемане на съответните мерки за 
решаване на проблема;
10. Риск от забава на строителството вследствие от констатирани 
нарушения при оценка на съответствието на строителни продукти от 
компетентни органи- предварително ще бъдат осигурени и други варианти за 
покупка на материали от други доставчици, уведомяване на Възложителя и 
предприемане на съответните мерки за решаване на конкретната ситуация;
11. Риск от поява на дефект в материалите, който е било невъзможно да се 
види в началото и се е установил в последствие- при установяване на дефекта, 
съответния материал ще се замени от производителя;
12. Риск от забава на строителството вследствие от прекъсване на 
движението по пътищата и затруднява доставката на материали- предварително 
ще бъдат закупени и екладирани голяма част от материалите, ще бъдат намерени 
обходни маршрути, уведомяване на Възложителя и предприемане на съответните 
мерки за решаване на конкретната ситуация;
13. Риск от закъснение при поръчката на материали- за изпълнението на 
обекта ще бъдат изготвени ресурсни таблици, с описани времето на доставката на 
материали и меканизация, които ще се следят от техническия
14. Риск от погиване на материали, в следствие от лошо съхранение- преди 

^започването на строителството ще бъде изграден и оборудван склад за съхранение
на материали, ще бъдат изпълнени всички изисквания на производителя за 
съхранението на материалите;
15. Риск от нарушаване на комуникацията и отговорността в системата за 
управление на качеството- при ръководенето на производствения процес ще има 
връзки между отделните екипи и ръководителите;
16. Риск от промяна в бюджета за обекта- преди започване на строителството 
Изпълнителя ще провери координацията и взаимоотношенията между основните 
институции. Изпълнителят редовно ще информира заинтересованите страни за хода 
на строителството, насгьпилите промени и възникнали рискове и др. необходима 
информация за успешното реализиране на Договора.

Дата : 26.05.2017 г. Подпис и печат :............ .

(Николай Гири^лией - Управител)
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