
Проект „.Ys BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабнлитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне .Ys BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура .Ys BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Образец № 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОРЪЧКАТА

От Участник: „БАКС 99“ АД

Седалище и адрес на управление: 1574, гр. София, ул. Кривина №5, ЕИК/БУЛСТАТ 121817095

представляван от Стефан Димитров Стефанов в качеството си на Изпълнителен Директор

Относно: открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт и 
рехабнлитация на улици и надлези за подобряване на градската среда на град Смолян 
по обособени позиции:”, обособена позиция 5 „Реконструкция на улица „Зорница“ от
о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в 

процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и 

потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията 

посочени в документацията за участие в процедурата.

2. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка посочени в 

документацията за участие, а именно:

Съгласно Приложение 5а
/Указание: В предложението за изпълнение на поръчката участникът следва да 

предложи организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходящи, в 

съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и следва да обхваща 

всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки 

спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни 

дейности. Всички строително-монтажни дейности, следва да се опишат в тяхната 

технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните 

дейности между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация^рргласуване на дейностите и други организационни аспекти,
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян**“

процедура за директно предоставянето BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян** 
част от процедура jYs BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020г.**, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж** 2014 -2020 г.,

които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство. 

Организацията за изпълнение следва да отговаря на изискванията на възложителя, 

посочени в техническата документация и спегщфикация, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е 

съобразена с предмета на поръчката и проектната документация. Освен това следва да се 

представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника 

ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката.

Участникът следва да представи линеен график за изпълнение на поръчката. 

Графикът следва да представя строителната програма на участника, като прецизира 

съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на 

строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на 

строителните работи и следва да отразява всички посочени в КСС дейности. Линейният 

календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка.

Линейният график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с 

Инвестиционният проект. В графика трябва да бъдат включени всички дейности по 

изпълнение на поръчката.

Организацията за изпълнение на поръчката и линейния календарен план следва да 

обосновават предложения от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен 

случай участникът ще бъде отстранен./

3. Срок за изпълнение в календарни дни:

46 календарни дни

4. Гаранционни срокове:

за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и 

съоръжения, включително и за земната основа под тях - 10 години; 
за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, 

претърпели аварии - 8 години;
за завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени 

обекти, контролно-измервателни системи и автоматика - 7 години;
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „jVs BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

- за преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на 

техническата инфраструктура - 10 години;

за пътища и улиците - при основни ремонти - 3 години;
- за съоръжения за автомагистрали, пътища и улици при основен ремонт и 

рехабилитация -  5 години;
за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и 

системи - 10 години;

I. Предложените гаранционни срокове от участниците не могат да бъдат по-малки от 

предвидените 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, съоръжнения и строителни обекти.

II. Участник, който е предложил гаранционен срок по-малък от предвидените в 

чл. 20 ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г., се предлага за отстраняване/^

Дата: .10.05.2017 г. ПОДП^Кл/...........................

Стефан Димитров Стефанов -  Изпълнителен Аректор

(трите имена, длъжност и подпис на 

декларатора-представляващ 

участника/лиие, включено в обединението- 

участник)

/•
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Л° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Приложение 5А

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПОРЪЧКАТА

НА "БАКС 99" АД
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

„ Ремонт и рехабилитация на улици и надлези за подобряване на градската 
среда на град Смолян по обособени позиции:

1. Обособена позиция 1. „Рехабилитация и ремонт на надлез над 
бул. „България“ /от МБАЛ „д-р Братан Шукеров“ до „ЛИДЛ“/ , 
гр.Смолян;

2. Обособена позиция 2. „Рехабилитация и ремонт на надлез над 
бул. „България“ /от Община Смолян до х-л „Смолян“/ , гр.Смолян;

3. Обособена позиция 3. „Реконструкция на улица „Беклийца“ от 
о.т.1876 до о.т.1772, гр.Смолян

4. Обособена позиция 4. „Реконструкция на улица „Евридика“ от 
о.т.4398 до о.т.2250, гр.Смолян“;

5. Обособена позиция 5. „Реконструкция на улица „Зорница“ от 
о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян“;

6. Обособена позиция 6. „Реконструкция на улица „Спортна“ от 
о.т.1997 до о.т.2412, гр.Смолян“.

)
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ,,.Y° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .><? BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

За Обособена позиция 5. „Реконструкция на улица 
„Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян“

СЪДЪРЖАНИЕ
I. Увод
1. Представяне на участника

2. Предмет на поръчката

II. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството
1. Описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката

2. Описание на СМР и тяхната последователност

3. Технология за изпълнението на строителството

III. Организация и подход за изпълнение
1. Подход за управление на изпълнението на договора от страна на участника;

2. Организация и ключов персонал
2.1. Подробна организационна схема на персонала, показваща организационната 

структура за управление на обекта.
2.2. Разпределение на отговорностите на експертите
2.3. Техническа обезпеченост на екипа
2.4.. Координация, взаимодействие с Възложителя, надзора и други страни

3. Инструменти за изпълнение на услугата
3.1. Методи за изпълнение на услугата;
3.2. Мерки по управление на качеството

3.2.1. Вътрешен контрол при изпъление на поръчката;
3.3.2. Нормативно законодателство

3.3.. Опазване на околната среда
3.4. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
3.5. Мерки за намаляване на затрудненията на местното население, при изпълнение

на СМР
IV. Управление на риска
1. Индентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат 

влияние върху изпълнен^^н^щоговора.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ,,.Х° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Mb BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

2. Мерки за предотвратяване и намаляване на всеки от идентифицираните 
рискове

3. Докладване на рисковете

V. Линеен график
1. Обяснителна записка
2. Графична част

_______ 1. УВОД_________________________________________________________________

Настоящото Техническо предложение, изготвено като неразделна част от 

предложението за изпълнение на поръчката за строителство, се представя от участника 

"БАКС 99" АД гр.София.
Фирмата е с дългогодишен опит в изпълнението на строителни и ремонтни дейности и 

поддръжка на улици и техническа инфраструктура, водоснабдителни, канализационни и 

отводнителни мрежи и съоръжения, промишлени сгради и др., включително вертикални 

планировки.
След обстоен преглед на документацията по настоящата обществена поръчка, по- 

конкретно Техническото задание,както и с документациите за избор на изпълнители на СМР, 

ние в качеството си на участник в процедурата, представяме на Вашето внимание, нашето 

експертно становище по всички залегнали в тръжната документация въпроси, за участие по 

настоящата оферта.

В настоящата Техническа оферта, „БАКС 99“ АД предлага своята стратегия, относно 

организацията на извършването на конкретните дейности в етапа на строителството на 

обекта, съгласно действащата нормативна уредба в Република България, както и с 

изискванията на Възложителя по настоящата обществена поръчка, посочени в 

документацията за участие.

Предложението е съставено на база опита на фирмата в областта на строителството при 

изпълнението на подобни и сравними проекти за строителство с конкретна насоченост за 

рехабилитация и реконструкция на пътища и улици и др.и след внимателното обсъждане на:

- Обявление за общесдзвща поръчка,/^
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ms BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставянеМг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Мг BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

- Документацията за участие в откритата процедура,

- Отличното познаване на Българските и европейски стандарти;

- Проект на договор за изпълнение на строителството;

- Опит в изпълнението на подобни строителни обекти и др.

Успешното приключване на проекта е в тясна взаимовръзка с квалификацията и опита 

на избраните ключови и неключови експерти. При избора си на екип сме се ръководили от 

професионалните умения и придобития опит в практиката, като сме взели под внимание и 

индивидуалните способности и умения за сътрудничество с публичната администрация по 

време изпълнението на строителни обекти на обществени институции съгласно Българското 

законодателство и нормите за строителство.

Предложението ни е основано на следните основни принципи:

- Успехът на проекта зависи от подбора на добре организиран професионален екип, 

състоящ се от експерти, които при необходимост ще получават незабавна техническа и 

методологическа помощ;

- Висока степен на сътрудничество с Възложителя, с регионалната и местна 

администрация и други институции, което е от изключително значение за успешното 

завършване на на договора.
- Екипът на „БАКС 99“ АД се състои от професионалисти със задълбочени познания 

относно изпълнението на проекти от подобен характер.

Стратегията (организация и методология) по изпълнение на поръчката ни има за цел 

съставянето на систематизирани стъпки за обширно разглеждане и планиране на дейностите 

и процесите, съобразени със сложността на задачата, включващо описания за всяка от тях, 

като са отчетени връзките между тях, което гарантира съответствието с целите на проекта и 

постигането на очакваните резултати.

2. Предмет на поръчката

Предмет на Обществената поръчка включва изпълнението на обект реконструкция 

на улица „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян“.

Възложител в тази Общеедвена поръчка е Община Смолян.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян"“

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян “ 
част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Финансирането на обекта, предмет на настоящата поръчка, се осигурява от бюджета 

на община Смолян, по проект № BG16RFOP001-1.001-39 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Общата цел на настоящата обществена поръчка е качественото реализиране на 

дейностите по „Реконструкция на улица „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян“.

Специфичната цел на поръчката е чрез цялостната реконструкция на улицата да бъдат 

подобрени транспортно експлоатационните качества и увеличаване на носимоспособността 

на настилката, осигуряване стабилност на конструкцията и условия за безопастност на 

движението, както и добро отводняване в разглежданите участъци.

Обхватът на работа по обществената поръчка е подробно описан в Техническата 

спецификация и включва всички елементи на строително-монтажните работи по 

рехабилитация и ремонт на улица Зорница на територията на гр. Смолян.

3. Описание на обекта на обществената поръчката 

Съществуващо положение;
Началото на ул.“Зорница“ е от кръстовището с ул.“Дичо Петров“ при о.т.130, а краят и 

е при о.т.241. Дължината на улицата е 324 м., а средната широчина на пътното платно е от 7м 

до 9м, тротоарите са с променлива широчина от 1м до 1,5м.

Улицата е стръмна, на места с наклони до 10.4% и е част от второстепенната улична 

мрежа, като служи да отвежда движението до отделните жилищни и обслужващи сгради.

От дългата експлоатация асфалтовата настилка е загубила качествата си за 

носимоспособност и в план и в профил. Поради износване на плътния асфалтобетон и 

многото частични ремонти, са се появили много линейни и мрежести пукнатини по 

настилката. Съществуващите тротоари са в лошо състояние. По улицата има изградена 

канализация смесен тип. Дъждоприемните шахти са недостатъчни и амортизирани.

Уличното осветление в голяма степен не работи или работи частично. Няма изградена 

кабелна канална мрежа, която да обслужва силнотокови и слаботокови инсталации.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Лк BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Предвиждани дейности

За Реконструкцията на улица „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян, в посочения 

по-горе обхват ще се включват следните основни дейности:

Предвижда се цялостна реконструкция на улицата, включваща следните видове СМР 

по съответните части:

По част „Пътна“:
Предвижда се фрезоване на асфалтови пластове от съществуващата асфалтова настилка 

и полагане на нова асфалтова настилка. Предвиждат се два пласта асфалтобетон - неплътна 

асфалтова смес за изравнителен пласт и плътна асфалтобетонова настилка. Предвижда се 

подмяна на съществуващите бетонови бордюри и тротоари с нови. За осигуряване на 

достъпна среда на хора с увреждания се предвиждат скосяване на тротоара до изравняване с 

нивото на пътното платно съгласно Наредба №4 от 2009г.

По част „ВиК“:
Оптимизиране на броя на уличните оттоци /дъждоприемни шахти/, подмяна на 

съществуващите такива и нови канални връзки до съществуващата РШ с PEHD DN 200 SN 8. 

Съществуващите улични ревизионни шахти се реконструират в горната им част в 

съответствие с вертикалната планировка и се предвиждат нови капаци, отговарящи на 

съвременните изисквания за градска среда. Отводнителните елементи се разполагат в 

съответствие с вертикалната планировка в ниските точки по дължината на улицата и в зоната 

на уличните кръстовища така, че да се осигури оттичането на повърхностните води преди 

пешеходните пътеки. Предвидените отводнителни елементи са два типа -  линейни (улеи от 

сглобяеми елементи) и единични и двойни, едноставни и двуставни ставни улични оттоци. 

Съществуващата улична канализация за смесени води се запазва.

По част “Електро“:
Предвижда се демонтаж на съществуващите стълбове за улично осветление и 

уличните осветители и монтаж на нови 11 бр. стоманено-тръбни стълбове за осветление с 

Н= 7,5 м , на които се монтират рогатки и улични светодиодни осветители 63-90W / 2700- 

3200К. Изгражда се нова канална мрежа от 4 броя тръби Ф110, като при всеки стълб ще има 

типова шахта /60x90/ за отклонение към него. Отклонението към стълба ще се изпълни с 

тръба HDPE Ф50. Предвищасс йщб^мяпа на окабеляването, което е компрометирано.
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставянеМ BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура JSs BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

По част “Видеонаблюдение“:

Предвижда се монтиране на 2 броя IP 4 Мрх камери за видеонаблюдение на 

стълбовете за улично осветление на височина не по-малко от 4 м , които ще бъдат 

централизирани в единен център за видеонаблюдение. Връзката между 

мрежозаписващото устройство и камерите ще се осъществена с оптичен или 

комуникационен кабел изтеглен в РУС тръба.

Предвидените за изпълнение СМР ще се извършват съгласно изискванията на чл.169, 

ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. 

Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за 

изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и 

единични цени. В строежа да се влагат само строителни продукти, в съответствие на 

съществените изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно 

Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 

5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република 

България.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
НА ПОРЪЧКАТА

1. ОПИСАНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА

Ако бъде избран за Изпълнител на поръчката „БАКС 99“ АД ще изпълни в 

съответствие с параметрите на подадената от нас и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, 

техническата спецификация, остойностени количествени сметки и в съответствие с 

изискванията на Възложителя, Закона за устройство на територията (ЗУТ) и свързаните с 

него подзаконови нормативни актове проектирането и строително-монтажните работи по 

проект: „Реконструкция на улица „ЗорщЩа“ от о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян“
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Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

При изпълнение на поръчката Изпълнителят „БАКС 99“ АД предвижда да изпълни

описаните по-горе дейности на следните етапи:

Ф ДЕЙНОСТ 1 - МОБИЛИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
> Мобилизация на екипите за работа

> Подготвителни работи

> Подписване на Протокол 2/2а за откриване на строителната площадка

Ф ДЕЙНОСТ 2 - СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Етапите на строително-монтажните работи за реконструкция на улицата са съгласно 

одобрените проекти по частите и дейностите описани по-горе .При изпълнение на отделните 

видове СМР ще се имат предвид и спазват следните основни изисквания:

> Всички видове СМР трябва да се изпълняват в съответствие с одобрения 

Технически проект, Нормативните актове и документи в строителството;

> При даването на строителна линия е задължително участие на проектантите на 
обекта;

У Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с проектантите 

по съответния ред;

> Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и 

монтажни работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели (асфалтови работи, пътни работи, 

земни работи, монтажни работи, бетонови работи и др.);

> Спазване на проектните изисквания /при наличие на такива/, стандарти и

изисквания на фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране,

хидравлично изпитване, фундиране, засипване и т.н. Да се изискват съответните 

сертификати за съответствие на влаганите материали;

> Необходимо е преди да започне строителството на обекта да се извърши 

уточняване и отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в 

обхвата му. Това следва да се реализира с участието на съответните специализирани 

ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването на СМР да се запазят 

експлоатационните характеристики на подземните комуникации;
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

X
О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

> Преди започване на строителството, Строителят следва да измести всички 

засегнати проводи и съоръжения;

> Земните работи следва да се извършват в съответствие с ПИПСМР -  Раздел I 

„Земни работи и земни съоръжения”;

> Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта трябва 

да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните 

стандартизационни документи. Не следва да се допуска използването на материали и 

изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им;

> Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се съгласува със 

съответните органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението 

по време на строителството при съблюдаване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. „За 

временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците“.

Ф ДЕЙНОСТ 3. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Ф ДЕЙНОСТ 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА, ОТЧИТАНЕ И 
ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА

Изпълнението на отделните дейности на проекта включва следните 
специфични дейности :

Ф ДЕЙНОСТ 1 - МОБИЛИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
1Л. Мобилизация на екипите за работа

„БАКС 99“ АД разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип. 

който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и отговаря на изискванията от 

Документацията за участие в обществената поръчка.

4  Ръководен персонал, отговорен за изпълнение на поръчката
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „.Уз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне Лв BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

За изпълнението на проекта „БАКС 99“ АД ще мобилизира ръководен персонал, 

който ще изпълни поръчката и ще отговарят на изискванията на възложителя, имат 

необходимото образование, професионален опит и квалификация.

За дейностите по извършване на СМР в обхвата на строителството ще бъде 

мобилизиран ръководен екип в състав:

❖  Технически ръководител на обекта, който отговаря на изискванията по 

члЛбЗа, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно да е 

строителен инженер, архитект или строителен техник; притежава 

професионален опит в сферата на пътното строителството не по-малко от 3 

/три/ години;

❖  Инженер, който притежава диплома за завършено виеше образование, 

образователна степен магистър, специалност пътно строителство, транспортно 

строителство или еквивалентна, квалификация инженер; притежава 

професионален опит в сферата на пътното строителство не по-малко от 5 /пет/ 

години;

❖  Геодезист, който притежава: диплома за завършено виеше образование, 

образователна степен магистър, специалност геодезия; или диплома за средно 

образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална 

квалификация в областите „Геодезия,фотограметрия и картография” или 

еквивалентна; притежава основен професионален опит в сферата на 

строителството: не по-малко от 5 /пет/ години;

❖  Специалист по контрола на качеството, който да отговаря на следните 

изисквания: има диплома за завършено виеше образование с квалификация 

„строителен инженер“ или еквивалетна и да притежава валидно удостоверение 

за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност или друг еквивалентен документ за 

упражняване на позицията; притежава най-малко 3 година стаж на длъжност, 

свързана с контрол на качеството при изпълнение на строителни работи.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне .Vs BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян11 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. ", 

който се осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

❖  Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно 

изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ 

и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да 

отговаря на следните изисквания: притежава необходимия валиден сертификат 

или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „Координатор 

по ЗБУТ“ или еквивалентна; има минимум 3 /три/ години трудов стаж на 

длъжност „Координатор по безопасност и здраве”;

„БАКС 99“ АД е предложил в ЕЕДОП списък на лицата, които участникът ще осигури 

за изпълнение на поръчката - инженерно - техническия персонал и други водещи 

специалисти, така че ще бъдат подсигурени е техническо ръководство всички дейности 

съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен 

график за изпълнение на поръчката.

> Екип технически изпълнители

„БАКС 99“ АД е предложил в графика необходимата за изпълнението квалифицирана 

и неквалифицирана работна ръка, необходима. При необходимост при спечелване на обекта 

ще се наемат още работници.

> Механизация

„БАКС 99“ АД разполага е достатъчно собствена механизация за изпълнението на 

обекта.
Съгласно изискванията на Възложителя на обекта трябва да има следната механизация:

Наименование Минимален брой
Пътна фреза 1 брой

Асфалтопологаща машина 1 брой

Двубандажен валяк - 10т 2 броя

Валяк е пневматични гуми - 11 т 1 броя

Комбиниран багер с хидро - чук 
__________________________ .—_______ —

1 броя
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

НА П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

- Челен товарач 1 броя

- Автогудронатор 1 брой

- Самосвали 3 брой

- Пневматичен къртач 2 брой

Маркировъчна машина за полагане 

на пътна маркировка

1 броя

Ще бъде мобилизирана посочената по-долу механизация за изпълнение на обекта.

„БАКС 99“ АД е предложил в ЕЕДОП списък за конкретното техническото 

оборудване, както и документите, доказващи наличността й.

Фирмата е коректен партньор с редица местни фирми , с които си сътрудничи при 

изпълнение на подобни обекти . При необходимост може да наеме допълнителна техника, 

необходима в процеса на работа.

Дейностите, които ще се изпълняват по време на етапа на мобилизация са:

• Организация по пристигане и настаняване;

• Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав;

• Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя;

•Подписване на договори за телефон, интернет, почистване на офисите;

• Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му 

със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната 

площадка и инструктаж по ЗБУТ;

1.2. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ/ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Етапът на подготовка на строителната площадка обхваща периода от Предаването 

на строителното разрешение и проектната документация от Възложителя на Изпълнителя с 

Протокол обр.1 до започването на фактическото изпълнение на СМР предмет на Договора.

едложение за изщ>лнение наСтраница i F ъчката



Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

Т  И в И А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Този етап е основен и от успешния старт, зависят крайните резултати и успешното постигане 

на основната цел на Възложителя.

Изискванията на Възложителя за дейностите в този период са:

Временна организация и безопасност на движението (ВОБД)

ВОБД да бъде съобразена с етапите на изпълнение на ремонта и засегнатите участъци. 

Организацията на движението по време на ремонтните дейности и необходимата 

сигнализация е за сметка на Изпълнителя, който при необходимост следва да актуализира 

част „Временна организация и безопасност на движението“, като за всеки конкретен случай 

се прилага съответната схема. ВОБД да се реализира по схеми съгласно Наредба № 3 „За 

временната организация и безопасност на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците“ (ВОБД). Пътните знаци следва да бъдат клас -1 I- 

ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006.

За целите на ВОБД полигона на ремонтните работи да бъде разделен на участъци, в 

които движението ще бъде отбивано последователно, съгласно предвижданията на проекта.

Временните знаци се поставят на преносими стойки, устойчиви срещу преобръщане от 

вятър. Те се поставят преди започване на ремонтните дейности и се отстраняват веднага след 

тяхното окончателно завършване.

Пътните знаци на постоянната сигнализация, които не съответстват на временната 

трябва да се отстранят или да се покрият с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив 

цвят.

Нощем надлъжното ограждане да се сигнализира с постоянни или мигащи светлини. 

Лицата, които извършват СМР в обхвата на улицата, трябва да носят отличителен знак 

(С12) „Облекло с ярък цвят и светлоотразителни ленти“.

Описание на мерките за опазване на околната среда
Изпълнителят е длъжен преди започване на строителството и по време на самото 

строителство да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на 

безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР.

Площадките за строителството трябва да се поддържат чисти и безопасни, като всички

се натоварват на камион и се извозват на определенотостроителни отпадъци, освен асфалта.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Лг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ms BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

за целта депо. Фрезованият асфалт ще се извозва на посочени от общината места. Останалите 

асфалтови отпадъци се извозват от фирмата изпълнител за тяхна сметка за рециклиране. При 

окончателно завършване на строително-ремонтните работи се прави основно почистване на 

обектите.

Основната причина за нарушаване на околната среда при изпълнение на обектите са 

изкопните работи, което неминуемо засяга терените, в които се извършва. Забранено е 

безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини -  

асфалтови изрезки, трошен камък, тръби, арматури, развалени строителни машини и др.

При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните 

мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:

> Избраният Изпълнител осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и 
твърди отпадъци;

> За зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко 

разположените автобази;

> При генериране на опасни отпадъци /асфалтови/ се сключва договор с фирма, 

която има лиценз за тяхното третиране;

> За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху 

населението е необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху 

техническото състояние на механизацията и транспорта;

> Вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски 

или бутилирана;

У Против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото 

състояние на машините;

У За битово-фекалните води се използват съществуващи или химически

тоалетни;

У За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на 

строителната механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на 

определените за тази цел места;

У Транспортните коли се покриват;

> Организацията на строите^тво да изключва активиране на срутища;
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ' X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян""

процедура за директно предоставяне N° BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян " 
част от процедура N° BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани танове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г.,

> В случай на необходимост - извършването на взривните работи става по 

специален проект, без разлет, за запазване на прилежащата растителност;

> Унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните 

минимални размери, след съгласуване с компетентния орган;

> Съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи 

за откриване на археологически находки се информира АИМ, строителството временно се 

спира и се взема съответното решение за тяхното съхранение;

> Използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние;

> Ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с 

шумозаглушители;

> Да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини; 

Всички действия по опазване на околната среда трябва стриктно да се контролират от

Възложителя и от Независимия строителен надзор на обекта.

За този период е предвидено:

1. Временни съоръжения
При изпълнението на поръчката „БАКС 99“ АД ще изгради временна приобектова 

площадка, необходима за извършване на строително-монтажните работи на обекта. След 

приключване на строителството всички временни съоръжения (огради, фургони и др.) трябва 

да бъдат демонтирани и отстранени.

2. Сигнализация за въвеяедане на временна организация на движението
Трябва да се създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна

организация на движението, в и около строителната площадка, при стриктно спазване на 

проекта и действащата нормативна уредба.

3. Предпазване на пътищата от замърсяване
„БАКС 99“ АД ще вземе всички мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и

други отпадъци на площите, намиращи се в страни от строителната площадка и използвани 

за движение на автомобили и техника, свързани със строително монтажните работи на 

обекта. Ще приложи ефективен контрбл върху движението на използваните от него 

автомобили и техника, к ^ р ^ $ ^ р х у /  складирането на материали, отпадъци и други по
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

пътищата, свързани с обслужването на строителството. „БАКС 99“ АД е длъжен да отстрани 

всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички 

участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително и измиването му с 

вода.

4. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА, ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И 

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

При изпълнението на обекта Изпълнителят трябва да съблюдават строго действащите 

нормативни документи по БХТПБ.

За осигуряване на необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд 

по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със 

специфичността на работите, които ще изпълняват. Задължително е провеждането на 

периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с 

изправни инструменти и специално работно облекло, което задължително да бъда в сигнален 

цвят. Строителните машини и инвентарни приспособления, които ще се използват за 

изпълнение на отделните видове работи, трябва да бъдат технически изправни. Превозът на 

работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

С оглед характера на строителния обект и предстоящите за изпълнение дейности и 

операции се налага осигуряването на лични предпазни средства и специално работно 

облекло. Допуснатите до работа на площадката на обекта строителни машини трябва да 

притежават паспорти и съответните инструкции по БХТПБ.

През този период от време се извършат някои основни работи от Възложителя и 

„БАКС 99“ АД, а именно:

■S Предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя;

•/ Извършване на действията по разчистване на Строителната площадка и 

извършване на други подготвителни дейности за започване на строителството, включително 

на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

•S Срещи предхождащи строителството

S  Временно строителство

•S Временно вддоснаб^яван^ел. захранване и санитарни възли
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .Уз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура .Уз BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 е  “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

■S Общи предпоставки и норми при същинското изпълнение на СМР 

•S Утвърждаване на съобразената е РП (работния проект) актуализирана 

технологично-строителната програма от Консултанта и Възложителя.

У Стратегията, която ще бъде приложена 

■S Условия на работа

У Правила за безопасност и общ правилник за обекта 

У Изисквания за сигурност 

S  Противопожарна защита

■S Подаване на заявление до Кмета на община Смолян за издаване на

разрешително за транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни маси 

■S Опазване на околна среда дърветата и зелените площи

След одобряване на подходящо място на обекта ще се постави и поддържа устойчива 

на атмосферните влияния означителна табела, с информация за името на обекта, източници 

на финансиране, вкл. логото и името на Въложителя.

Подготвителните работи, които „БАКС 99“ АД ще извърши, включват: 

Устройване на строителна площадка.
Временното строителство, което „БАКС 99“ АД планира и ще реализира, като носи 

цялата отговорност по изграждането му, е в съответствие с подписания договор и 

действащото българско законодателство .

Преди започване на строителството „БАКС 99“ АД ще създаде временната строителна 

база. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: хранене, преобличане, 

отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Във временната си строителна база ще осигурим най-малко следните складови площи 

и офиси:

временни складове за доставяните оборудване и материали, е оглед 

изискванията за съхранението им;

площадки за складиране на строителни отпадъци;

Офис на изпълнителя - „БАКС 99“ АД ще изгради офис за свои собствени
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне .Ys BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 —2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

нужди и този офис няма да се премества до края на изпълнението на обекта. Офисът ще е 

стабилен и устойчив на атмосферни влияния, ще е добре обзаведен и осветен.

Лаборатория за изпробване на материалите - „БАКС 99“ АД ще осигури 

акредитирана лаборатория за извършване на необходимите изпитвания, свързани с работата 

на обекта

офиси и битови помещения за персонала на обекта.

Място за хранене -  ще се осигури място с необходимата големина за столуване 

на работниците.

Санитарни възли -  ще се използват тоалетни от сградата на читалището за 

работниците, както и за Строителния надзор, като се сключи и договор с читалищното 

настоятелство за тяхното обслужване. Ще се организира тяхното редовно почистване, за 

осигуряване на необходимите хигиенни условия на строителната площадка и строителната 

база.

Други временни постройки и строителство:

Склад за дребен инвентар;

Склад за сглобяеми елементи;

Открит склад за материали;

Място за измиване на гумите на превозните средства;

Временно ел. табло;

Временна ограда;

Място за паркиране на техниката;

Изпълнителят ще достави временните средства необходими за ремонта. След 

приключването на периода на строителството те ще бъдат прибрани, площадката ще се 

евакуира и ще бъде оставена чиста и подредена.

Всички временни съоръжения по време на строителството -  временно водоснабдяване, 

временно ел. захранване и санитарни възли ще бъдат задължение на „БАКС 99“ АД, който 

ще ги координира и монтира в съответствие с местните власти или комунални фирми.

„БАКС 99“ АД ще ограничи своите дейности до определените граници на 

строителната площадка. При строителството и изграждането площадките ще се поддържат

чисти , подредени и в з С Т О Я нДеГ Изхвърлянето на всички неизползвани материали
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „.Vs BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура М  BG16RFOP001-L001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

и отпадъци, свързани със строителните работи е задължение на Строителя и ще се 

осъществява на специално отделеното за целта депо.

В случай че налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за изграждане 

на временната база ще ги наемем за своя сметка.

След приключване на работите по предмета на договора своевременно ще демонтираме 

от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови помещения), ще 

изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я разчисти.

Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли
Всички временни съоръжения по време на строителството ще бъдат задължение на

„БАКС 99“ АД . Ние ще координираме и монтираме всички временни съоръжения в 

съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички 

местни норми и правилници.

В продължение на цялата строителна работа ще бъдем отговорни за доставката на 

временно ел. захранване, ако такова му е необходимо.

Материалите, оборудването и инсталацията ще отговарят на наредбите, валидни към 

момента на изпълнение на Проекта в Република България. Спазването изискванията и 

детайли за обслужване на местната електрическа компания, ще бъде отговорност на „БАКС 

99“ АД.
При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, 

то те ще бъдат преместени и площадката ще се възстанови в първоначалното си състояние.

Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, 

преместване и изнасяне, ще се поемат от „БАКС 99“ АД.

Временно водоснабдяване
Захранването с вода Изпълнителя ще направи от водопровода на сградата. „БАКС 99“ 

АД ще предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, 

санитарните възли, полеви офиси.

Временно ел. захранване
За своя сметка „БАКС 99“ АД ще предостави, монтира, оперира и поддържа цялата 

система, нужна за време^^Щ ^ахранв^йе за строителни цели, офиси и извършване на
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Проект ,,jYs BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне j\s BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Лв BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. ", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

проби. Ще предприемем всички необходими мерки за предоставяне на временно ел. 

захранване , като се постави временен електромер за отделно отчитане на ел.енергията. При 

приключване на работата в сградата, „БАКС 99“ АД , ще изключи системата за временно ел. 

захранване.

Санитарни възли
Изпълнителят ще предостави и заплати всички разходи за ползване на тоалетни и 

умивалници за нуждите на своите служители. Предвидена е доставка на химически тоалетни, 

ако няма възможност за ползване на съществуващите в сградата. Съоръженията ще се 

поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

Временното захранване с електрически ток и вода ще бъде до временните офиси на 

Строителя и Надзора и за нуждите на строителството. След приключването на 

строителството ще бъдат отстранени. Материалите и оборудването на инсталациите ще 

отговарят на наредбите, валидни към момента на изпълнение.

Доставка на материали
Съгласно представения линеен график мобилизацията на строителната площадка 

включва доставка на необходимите материали на място.

Всички материали, вложени в работата по този Договор ще са нови.

След приключване на работите по предмета на договора, „БАКС 99“ АД своевременно 

ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови 

помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я почисти за 

своя сметка.

Ще се вземат всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън 

строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети 

и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум 

и други вредни последици от работите по предмета на договора.

Ф Част от Характеристка 2, надграждаща предложението за изпълнение: 

Срещи, предхождащи строителството
След датата за щщзацс в сила, нс^преди началото на действителното строителство, ще
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

се насрочат две отделни и различни срещи.

Първата среща ще включва Възложителя и „БАКС 99“ АД. Целта на тази среща е преди 

всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до дискутиране на 

изискванията, представяне на документа изисквани от Изпълнителя преди да започне работа, 

доставки на основно оборудване и приоритета, строителни процедури и всеки специфичен и 

уникален критерий, който ще се спазва или каквито и да са други въпроси, представени на 

строителния надзор в писмен вид две седмици преди срещата.

Втората среща ще включва Възложителя и други заинтересовани местни институции, 

представители на експлоатационни дружества, а също така Изпълнителя и Консултанта. 

Основната цел е да се запознаят местните власти с работите, да се създадат контакти, 

улесняващи бъдещата организация на изпълнението.

1.3. ПОДПИСВАНЕ НА ПРОТОКОЛ 2/2А ЗА ОТКРИВАНЕ НА ЛИНИЯ

Започването на строителните работи ще се извърши след съставяне и подписване на 

Протоколи Образец 2 и/или Образец 2а „за откриване на строителна площадка и определяне 

на строителна линия и ниво на строежа“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството.

*  ДЕЙНОСТ 2. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Дейността включва всички Строително-монтажни дейности по изпълнение на обект 

„Реконструкция на улица „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян“, описани по-долу и 

съобразени с Техническата спесификация и техническата документация на обекта.

Етапите на строително-монтажните работи за реконструкция на улицата са съгласно 

изискванията на Възложителя:

Видовете СМР, които ще се изпълняват са следните:
- По ЧАСТ ПЪТНА

Преустройството на уличната мрежа в съвременните населени места на България за 

поемане на нарастпалото^ШжЩгце при по добри експлоатационни показатели и повишена
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолянии

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

безопасност е една от най-актуалните и трудни задачи на транспортните мрежи.

Асфалтовите настилки на улиците търпят промени е времето и за поддържането им в 

добро експлоатационно състояние трябва да се провеждат ремонтни работи, рехабилитации 

и реконструкции.

Рехабилитацията включва ремонт на всички разрушения, фрезоване и отстраняване на 

деформации по настилката, полагане на изравнителни, усилващи и износващи пластове.

Реконструкцията обхваща изтребване и подмяна на цели участъци без 

носимоспособност е нова конструкция на настилката, изтребване на асфалтовите пластове и 

подмяна с нови, подмяна на бордюрите и подобряване на хоризонталните и вертикални 

криви и нивелетата. Подменят се и троарите е цел обезопасяване на пешеходното движение и 

се предвиждат подобряване на околното пространство. Реконструкцията обхваща улицата до 

кръстовището с бул."Дичо Петров" до края .

Проектът е с предназначение за подобряване на пътните настилки поради износване на 

плътния асфалтобетон, влошената равност, многото частични ремонти по настилката и много 

линейни и мрежести пукнатини по настилката. Съгласно чл.11 ал.1 Наредба № 04/2 за 

планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизирани 

територии в зависимост от функционалното им предназначение улицата е от 

второстепенната улична мрежа клас V и служи да отвежда движението до отделните 

жилищни и обслужващи сгради.

Габарита на улицата е приет по регулационния план на гр.Смолян. Транспортните 

характеристики по таблица 1.2 от Наредба № 04/2:

-режим на кръстовища- регулиране с пътни знаци

-средна разделителна ивица: не

-пешеходно преминаване :регулирано с пътни знаци

-обществен транспорт: не

-спирки на нерелсов транспорт: не

Технически характеристики:

-проектна скорост: 50км

-минимално разстояние между кръстовищата 200м -максимален надлъжен наклон: 

10,4%
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян “ 
част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

-минимален радиус на хоризонталните криви: 6м -минимален радиус на вертикалните

криви:

=изпъкнали ЗООм =вдлъбнати 200

-брой на пътните ленти: 2x3,50 ми 2x4,50м за двупосочно движение -приблизителна 

пропусквателна способност на една пътна лента E/h: под 300 Дължината на участъка от 

улицата е 324м.

Настилката на улицата е с изтекъл гаранционен срок. От дългата експлоатация 

настилката е загубила качествата си за носимоспособност и в план и профил. По програма 

„Воден цикъл" е разкопавана за подмяна на ВиК проводи. Избраните типове настилки по 

същество са свързани с рехабилитация и подмяна на съществуващите.

За цялостната реконструкция на улицата се предвижда изтребване с фреза 4- 8см от 

съществуващата асфалтова настилка и изваждане на съществуващите бордюри и замяната им 

с нови при запазване на съществуващата нивелета на улицата и нива на тротоарите.

За подобряване на равността и подобряване на техническите показатели на улицата 

избираме два пласта асфалтобетон - пласт от неплътна асфалтова смес с Е=1000МРа, който 

ще бъде и изравнителен с променлива дебелина Зсм-бсм и един пласт плътна асфалтобетонна 

настилка тип "А" марка II по БДС 4132-90 с дебелина от 4 см. с Е=1200 Мра.

За връзка между стара и нова настилка се предвижда и опресняване с битум 1,5кг/м2. 

При положение, че асфалтовите пластове са повече от 8 см, за да се осигури връзка между 

стария и новопоположения материал, преди полагане на асфалтобетона основата се наръсва с 

битумна емулсия до 1,5кг/м2.

Предвижда се подмяна и на конструкцията на тротоарите с нова с пластове със 

следните параметри: 4см бетонови плочи, Зсм цим.пясъчен разтвор 1:3 и 15см. несортиран 

трошен камък с D= /0 до 40мм/ и Е= 250МРа.

На всички пешеходни преминавания през улиците се предвижда скосяване на 

бордюрите и тактилни ивици за хора с увреждания.

Предвижда се метален парапет срещу групата гаражи в края на улицата. Осигуряване 

на достъпна среда на хора с увреждания:
Достъпни маршрути в пешеходните пространства за движение в хоризонтална посока 

отговарят на следните^щ е|^ния-над^жен наклон не повече от 5% и напречен наклон до
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Проект „.Ys BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

2,5%, широчина не по-малка от 180см за разминаване на две инвалидни колички, настилките 

да са равни и нехлъзгави. Когато не могат да бъдат спазени тези изисквания се изпълнява 

алтернативен достъпен маршрут.

По достъпните маршрути в улбанизираните територии тротоарите се скосяват в местата 

на пресичане на улици, на всяка пешеходна пътека от двете страни на улицата, при смяна на 

нивата пред входовете на сгради и между достъпен паркинг и тротоар. Преминаването от 

тротоара към пътното платно се осъществява чрез скосяване на тротоара с широчина не по- 

малка от 120см и наклон от 5% до изравняване с нивото на пътното платно. На регулирани и 

нерегулирани кръстовища, в които пътното платно и тротоарът са на едно ниво, се 

предвиждат тактилни ивици, контрастни на цвета на съседните настилки. Броят на 

достъпните места за паркиране на автомобили на хора с увреждания пред сгради за 

обществено обслужване е най-малко три места в паркинги до 50 места и до 10% от местата 

към сгради предназначени за лечебни, социални и спортни дейности. Местата за паркиране и 

подходите към тях се изпълняват с наклон не повече от 3% и широчина на паркомясто ЗбОсм 

и се означава с пътен знак Д21.

По изпълнение на строителството:

За да се осигури връзка между стария и новоположения материал, преди полагане на 

асфалтобетона задължително се почиства основата от прах и кал. При полагане на 

асфалтовата смес асфалторазстилачът се регулира за изпълнение на предписаните дълбочини 

и нива. Регулирането може да се изпълни чрез електронна система с височинен осезател на 

метална струна или с височинен осезател на металната греда. Участък от положен пласт е 

завършен когато е положен и уплътнен за един ден. Положеният асфалтобетон трябва да е 

изпълнен без прекъсване, с една и съща технология и едни и същи материали. Всеки 

завършен и положен участък трябва да бъде изпитан и приет в съответствие с изискванията.

=Вземане на проби:

Изпълнителят за своя сметка взема проби от положения асфалтобетон по време на 

работа и преди приемане на обекта. Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат със 

сонда на разстояние от ЗОсм от външния ръб на настилката.в съответствие с БДС EN 12697- 

27. Проби от асфалтовата смес трябва да се вземат за пълната дълбочина на пласт на 2000м2 

положена настилка.
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Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян“"

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура tfz BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

=Изисквание за уплътнение :

-степен на уплътнение за асфалтобетон на настилка тип "А" не по-малко от 98% 

=Изисквание за конструктивни дебелини и нива на настилките:

-за нива допустими отклонения при 90% от измерванията да не са повече от ±10мм 

-за най-голяма измерена стойност за нива - не повече от 15мм 

-за дебелини средно отклонение е не повече от 2 мм и най-голямо отклонение 

не повече от бмм.

Допустимо отклонение на напречния наклон не по - голямо от 0,3%.

- ЧАСТ ВиК

При изграждането по част В и К се предвижда оптимизиране на броя и местата на 

уличните оттоци /дъждоприемни шахти/, подмяна на съществуващите улични оттоци и нови 

канални връзки до съществуващата канализация.

Съществуващите улични ревизионни шахти се реконструират в горната им част в 

съответствие с вертикалната планировка и се предвиждат нови капаци, отговарящи на 

съвременните изисквания за градска среда.

Отводнителните елементи се разполагат в съответствие с вертикалната планировка в 

ниските точки по дължина на улицата и в зоната на уличните кръстовища така, че да се 

осигури оттичане на повърхностните води преди пешеходните пътеки.

Отводнителните елементи са два типа - линейни и точкови. Възприет е клас на 

натоварване С250 по БДС EN 124:2003 за улични оттоци в регулите и D400 за ревизионните 

шахти, улични оттоци и отводнителни улеи с решетки в зони с движение на МПС, което дава 

висока надеждност по отношение на якостно-механичните параметри.

Съществуващата улична канализация за смесени води се запазва.

При изграждането на отводнителната система няма опасност от активиране на 

свлачищни процеси поради късите дължини на линейните участъци и малката дълбочина на 

изкопите. По същество с този проект е направено регулиране на повърхностния отток и 

организирано отвеждане на повърхностните води към р.Черна, което е част от мерките за 

борба със евлачищата. ^
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Проект ,,.Уз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян"**

процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян" 
част от процедура Ms BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г.,

Точково отводняване:
Предвидени са модули за уличен оток, комплект с чугунена решетка:

за улични оттоци в регулите - клас на натоварване С250, съгл.БДС EN

124:2003;

за улични оттоци в зони с движение на МПС - D400, съгл. БДС EN 124:2003. 

Уличните оттоци (УО) се изпълнят от бетонови тръби Ф400 с утаителна част за пясъци и 

едри наноси и отводна тръба Ф200 РЕ - SN8, която отвежда повърхностните дъждовни води 

към основния уличен канал.

Препоръчително е решетката да бъде осигурена с безболтова заключваща система за 

сигурност при подръжката и ограничаване на вандалски посегателства.

В зависимост от водосборните площи, наклона на уличната нивелета и напречните 

наклони науличното платно са предвидени различни УО, както следва: 

единични оттоци - двуставни;

двойни оттоци - състоят се от 1 едноставен и 1 двуставен отток;

Спесификация на уличните оттоци е дадена в приложен типов детайл.

Линейно отводняване:
В участъците с наклон на нивелетата близък и по-голям от 8% и едностранен напречен 

наклон на уличното платно са предвидени 3 броя отводнителни улеи, разположени напречно 

на улицата, съгл. изискванията на Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, 

изграждане и експлоатация на канализационни системи - чл. 28, ал. 3.

Улеите са от готови модули - вибриран бетон с микроармировка от полимерни или 

стъклени влакна, с чугунени кантове за монтиране на решетки клас D400. Дъждоприемните 

решетки са със заключване, което не позволява инцидентно отваряне и ги обезопасява срещу 

кражба и вандализъм. Улеите са с ширина 30 см, която позволява ръчно почистване със 

стандартна лопата

Към всеки улей е предвидена събирателна шахта от същия материал, също 

комплектована с дъждоприемна решетка клас D 400.

Приложен е типов детайл.

Отводни тръби:
Всички отводнителни, елемент?Гсе пписъелиняват към канализацията с полиетиленови
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Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

тръби, двуслойни външно оребрени - PEHD DN200 (външен диаметър). Класът на якост на 

всички положени тръби за настоящия проект ще бъде SN8 или 8 kN/m2 е проводимост 

Qmax=

- 70,0 1/s при наклон i= 1 - 5%.

Диаметрите на каналните връзки са определени конструктивно, поради теренните 

особености и фиксираното заустване.

Уличните оттоци и дъждоприемните улеи се заустват в съществуващите ревизионни 

шахти на уличната канализация. На проектните места се правят отвори в тялото на шахтата. 

Замонолитването на тръбите в стените на шахтите трябва да осигурява водонепропускливост 

и независимост от слягането на шахтите и тръбопроводите.

За заустването на отводните тръби в РШ е даден типов детайл.

Ревизионни шахти:
При реновиране на съществуващите улични РШ всички капаци ще се подменят е нови, 

отговарящи на съвременните изисквания. За изравняване на шахтите с проектното ниво на 

уличното платно са предвидени готови бетонови сегменти с височина 5 см и 3 см.

Предвидените нови капаци за РШ са с клас на натоварване D400, съгл. EN 124:2003 и са 

окомплектовани със заключваща система. За участъците с наклон >8% са предвидени 

чугунени самонивелиращи се капаци със заключване.

Изпълнение, изпитване и приемане на канализацията
Дълготрайността на канализационните тръби от РЕ, положени в земята, зависи главно 

от качеството на подложката. Предвидена е подложка от пясък с дебелина 15 см. Дебелина 

на обратната засипка с пясък над тръбата е 20 см. Обратната засипка над пясъчния слой от 

дребен чакъл се уплътнява на пластове от 25 до 40 см. След всеки засипан пласт да се 

трамбова и уплътнява с леки до средни пневматични трамбовки до достигане клас на 

уплътняване W според скалата на Procter, с процент на уплътняване от 96 до 100 % според 

европейския стандарт за полагане на пластмасови тръбопроводи ENY 1046/ юли 2001 г. 

Класът на уплътняване да бъде доказан чрез вземане на проби от акредитирана лаборатория.

Строителството на канализационни участъци да започне от заустването към началото, 

като предварително се измери кота дъно канал в началото на участъка и се сравни с 

проектните параметри,. При съществени отклонения да се информира проектанта за даване на
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Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

техническо решение.

Преди започване на строителството да се извикат упълномощени представители на 

всички ведомства, които стопанисват подземни комуникации в района, за установяване и 

репериране на точното им местоположение.

Изкопите са предвидени с откос. Разполагането на изкопана почва и строителни 

материали да става извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, но на 

разстояние не по-малко от 1ш от горния ръб на изкопа

Изкопите да са оградени и сигнализирани, а през нощта да се включва и светлинна 

сигнализация за обезопасяване на изкопа.

В местата на пресичане на новопроектираните канализационни клонове със 

съществуващите улични водопроводи, телефони кабели, ел. кабели ниско и високо 

напрежение и кабели за улично осветление да се копае внимателно на ръка В мястото на 

пресичане се предвижда временно укрепване на засегнатите проводи с цел тяхното 

предпазване и защита.

Предвидените материали ще отговарят на хигиенните изисквания. Задължително ще се 

влагат само материали със сертификат!

При изпълнение на СМР в участък с констатирано развитие на свлячшпни процеси ще 

се следи особено внимателно за водонепропускливост на фугите на дъждоприемните 

съоръжения при хидравличните изпитания. Уплътненията на системата трябва да осигуряват 

херметичност на връзките между уличен отток, отводнителен канал с решетки, отводна 

тръба и ревизионна шахта (съществуващ канал), за да не се допуска вторично инфилтриране 

на дъждовни води в земната основа.

При монтажа на тръбите, уличните оттоци, отводнителните улеи и новите капаци на 

ревизионните шахти ще се спазват стриктно изискванията и указанията за монтаж на 

съответните производители! За всички отводнителни елементи трябва да бъде предоставена 

писмена инструкция от производителя с условията и изискванията за монтаж. Готовата 

система от тръби и отводнителни канали се изпитва на водоплътност. Фабричните елементи 

трябва да имат стандартна устойчивост на атмосферни въздействия и да бъдат устойчиви на 

обичайните методи за борба с обледеняване на настилките.

Преди засипване канализацията се изпитва на хидравлично налягане за установяване

^БАКС 99" АД Предложение за изпълнение на поръчкатаСтраница 66



Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура jYs  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “ , 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

водонепропускливост на връзките. За резултатите от изпитването се съставят протоколи.

По време на експлоатацията е необходимо да се извършва поне веднаж годишно 

почистване на дъждоприемните и ревизионните шахти, като се проверява количеството на 

задържаните отпадъци и при необходимост се отстраняват. По този начин ще се гарантира:

експлоатация без запушвания и ограничаване на честотата на хидравлично

претоварване

предпазване на околните сгради и съоръжения от наводняване е отпадъчни 

води от канализационната мрежа в следствие на подприщване;

осигуряване на естествена вентилация на мрежата през дъждоприемните шахти 

и отворите на капаците на ревизионните шахти, е което се предотвратява образуването на 

миризми, агресивни и токсични вещества

Изпълнението, изпитването и приемането на канализацията да се извършват в 

съответствие е изискванията на Наредба №РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, 

изграждане и експлоатация на канализационни системи.

- ЧАСТ ЕЛЕКТРО
Предвидените осветители са светодиодни тела и имат следните характеристики, за да 

може системата като цяло да бъде енергоефективна, управляема и позволяваща следене на 

консумацията без да се увеличават разходите по поддръжка, а да водят до реално 

намаляване. Характеристиките са следните:

Комплектността на модулите ще включва: алуминиев корпус на тялото е клас на 

защита IP65 придружено е протокол от независима лаборатория; закалено защитно стъкло; 

държач към корпуса за монтаж към рогатка с променлив ъгъл 0°-90°С; захранващ импулсен 

модул с висока ефективност и висок фактор на мощността минимум 0.95 придружен с 

протокол от независима лаборатория; светодиоден модул е полупроводникови елементи 

защищаващи всеки светодиод от повишаване на напрежението и шунтиращ го при 

дефектиране и е вградена вторична асиметрична оптика; интелигентен управляващ 

контролер оптимизиращ режима на работа на осветителя със следните функции:

Контрол на температурата щг светодиодния модул и намаляване на консумираната
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Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Аз BG16RFOP001-L022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Аз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

мощност при повишаването и над определена стойност;

Интегриран управляем по захранващата линия модем, позволяващ управление на 

интезитета на осветителя (респективно консумираната мощност);

Всяко от изброените осветителни тела да бъде придружено със сертификат за 

съответствие СЕ и ще има гаранция на системата минимум 3 (три) години.

Използваните досега улични осветители е натриева лампа високо налягане,могат да се 

заменят е четири вида примерни вида улични осветителни тела със светодиоди до 1x120, до 

lx70W, до lx50W и до lx30W.

Предвижда се изграждане на канална мрежа от четири броя тръби ф110, като при всеки 

стълб ще има типова шахта (60x90) за отклонение към стълба. Отклонението ще се прави е 

тръба HDPE ф50.

Ще се извърши подмяна на окабеляването, което е над 20 години и е компрометирано. 

Предимства на енергоефективното осветление.

Висока ефективност на системата - високоефективни лампи и оборудване, което в о д и  

до по-ниска консумация на енергия;

Оптична ефективност - подобрено оптично качество, което води до по- голямо 

междустълбие, съответно намаляване броя на стълбовете за улично осветление;

Намалено обслужване - по-дълък живот на лампата, почти без обслужване;

Димиране на осветлението - което води до по-ниска консумация, без да е необходимо 

допълнително оборудване за управление. Това е начин за регулиране на нивото на яркостта 

или осветеността на уличното осветление. Така се съобразява динамиката на ежедневното 

изменение на интензивността и състава на транспортния трафик и различните скорости на 

движение на МПС (фиг.4.1). С димиране на външното осветление се постига: 

значително намаляване на консумацията на електроенергия; 

намаляване на емисията на С02; 

ограничаване на светлинното замърсяване; 

по-ефективна експлоатация на осветителните уредби; 

по-икономично осветление;

удължаване на "живота" на светлинните източници и баласти; 

подобряване .нощната светлинна картина на града;

"БАКС 99” АД Предложение за изпълнение на поръчкатаСтраница 68



Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ля BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Ля BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 е  -  Смолян“ 
част от процедура Ля BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

координиране на безопасността по време и за различни улици

- ЧАСТ ЕЛЕКТРО-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Идеята е на възлови места на територията на гр.Смолян да бъдт монтирани камери за 

видеонаблюдение, които ще бъдет централизирани в единен център за видеонаблюдение. 

Според идеята това ще подобри сигурноста на гражданите и ще спомогне за ограничаване на 

престъпноста. На сегашния етап се предвижда монтиране на камери и цифрови записващи 

устройства по улици, надлези, детски и училищни площадки, които се реконстроират и 

благоустрояват. Централизирането им в единен център за видеонаблюдение ще се осъществи 

на последващ етап.

Техническа част

На определено място на ул.Зорница, в случая непосредствено до улична касета (УК) за 

уличното осветление се монтира влагозащитен метален щкаф, в който се монтира мрежово 

записващо устройство (NVR), 4 канално с твърд диск за запис от 4 ТВ , Swich и Media 

konverter. За осигуряване на непрекъснатост на захранването се предвижда един UPS 650VA.

Камерите се монтират на стълбовете за улично осветление, показани на чертежа, на 

височина не по-малко от 4 м. Предвидени са външни IP камери, 4 Мрх, с вариофокален 

обектив 2,8 - 12 мм. с инфраред осветление до 30 м. Непосредствено преди камерата на 

стълба се монтира влагозащитен шкаф е монтирани в него Media converter и Swich.

Връзката между NVR-a и IP камерата се осъществява с оптичен кабел или 

комуникационен кабел FTP кат.6 в зависимост от растоянията и захранващ кабел СВТ 3x4 

mm2. Кабелите се изтеглят в предвидената в проектите за улично осветление канална мрежа, 

разширена с една PYC тръба ф110 или по новоизградена канална мрежа с 5 бр. PVC тръби ф 

110. Оптичния кабел се изтегля в HDPE тръба ф 32 в каналната мрежа.

На местата където не е предвидено в проектите за улично осветление изграждането на 

канална мрежа, в случая от т.1 до т.2 се изгражда канална мрежа с 5 бр. РУС тръби ф 110.

Видеосигналите от камерите се записват върху твърдия диск, като прдвидения обем на 

диска е достатьчн да се пазят записи от порядъка на няколко седмици. Цифровото записващо 

устройство дава възможност да се гледат камерите в реално врема така и да се търсят записи 

за минал период.
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Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Всички инсталационни и монтажни работи по изграждането на видеонаблюдението да

се извършват от квалифицирани специалисти

Строителните материали ще отговарят на изискванията на действащите Български 

държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния проект, БДС, EN или, ако са внос, 

да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, 

отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали

„БАКС 99“ АД ще извърши строително-монтажни работи, включени в предмета на 

договора с обема, параметрите, качеството, последователността и сроковете, предвидени в 

настоящия договор и в съответствие със съгласувания и одобрен работен проект и при 

спазване на изискванията на Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3/31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи 

нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на 

договора.
Ние ще можем да започне изпълнението на строително-монтажните работи на строежа 

след представяне на застраховка по чл. 173 от ЗУТ и подписване на Протокол обр. 2 за 

откриване на строителната площадка.

Във връзка с изискванията за безопасност ние се задължаваме да спазваме НАРЕДБА 

№ 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на строителни и монтажни работи.

„БАКС 99“ АД ще организира и изпълнява строително-монтажните работи по 

предмета на договора в съответствие с приетия с офертата му Линеен график за изпълнение 

на дейностите.

Всички недостатъци и дефекти, констатирани по време на текущия контрол, се 

отстраняват своевременно от нас за наша сметка.

„БАКС 99“ АД ще извърши всички работи във връзка със строежите в съответствие с 

одобрените коли ческтцешг. сметки и/Гехническата спецификация, при точно спазване на

V
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№> BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смоляпии

процедура за директно предоставяне Х° BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

клаузите на договора и приложенията към него, съобразно Наредба №3 от 2003г. за

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и на всички други действащи

нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по предмета на

договора.
„БАКС 99“ АД ще доставя и ще влага в строежа висококачествени материали и 

строителни изделия, определени в съответния проект. Същите трябва да отговарят на 

техническите изисквания и на количествата, определени в инвестиционните проекти, както и 

на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са 

придружени със съответните сертификати за качество и произход, декларации за 

съответствие от производителя/от представителя му и други документи, съгласно 

изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и другите позаконови 

нормативни актове, отностно тези видове документи

*  ДЕЙНОСТ 3. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

След приключване на работите по предмета на договора „БАКС 99“ АД своевременно 

ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и битови 

помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я почисти за 

своя сметка.

„БАКС 99“ АД ще вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и 

извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на 

щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, 

шум и други вредни последици от работите по предмета на договора

„БАКС 99“ АД ОД ще възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от 

неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху 

собственост, в резултат на работата по този проект, ние ще носим отговорност за всички 

разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. Преди започване на 

работа, ще предприемем за своя сметка проучване на имотите в съседство на площадката, за 

да установи съществуващото състояние на тези обекти.

*  ДЕЙНОСТ 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА, ОТЧИТАНЕ И 
ПРЕДАВАНЕ НАОБЕКТЛ/
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Проект ,,.Уг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Етапът включва всички дейности по управление и отчитане на изпълнението на 

договора за обект „Реконструкция на улица „Зорница“ от о.т.130 до о.т.241, гр.Смолян“, 

описани в Документацията за участие в обществената поръчка и Проектодоговора.

При изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, „БАКС 99“ АД се 

задължава:

1. Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително 

опазване на околната среда и безопасността на строителните работи;

Ще извърши строителството на обекта, като спазва изискванията на проектантските, 

строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните 

дейности, като спазва инвестиционния проект. Ще изпълни договорените строително- 

монтажни работи качествено и в договорения срок при спазване на линейния график за 

изпълнение и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на 

труда, санитарните и противопожарни норми;

Ще съставя в 6 екземпляра на хартиен носител и 1 екземпляр на магнитен /електронен/ 

носител всички актове и протоколи по време на строителството и съгласно Наредба №3/2003 

г. на МРРБ съхранява всички необходими актове по изпълнението на обекта; Да подготви в 

два екземпляра техническо досие за Агенцията по кадастъра съгласно чл.54а ЗКИР;

Ще информира възложителя за всички пречки, възникващи в хода на изпълнение на 

договора и за предприетите мерки за тяхното решаване, като може да иска от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания за отстраняването им. Ще отстранява посочените от възложителя 

недостатъци и пропуски в изпълнението за своя сметка;

Изпълнителят по време на строителството ще извърши всички работи по отстраняване 

на допуснати от него грешки и недобре извършени работи, констатирани от Възложителя, 

както и да отстранява всички появили се дефекти през гаранционния срок, констатирани 

съвместно с възложителя след неговото писмено уведомление. Изпълнителят своевременно 

ще уведомява Възложителя за всички обстоятелства, които създават реални предпоставки за 

забавяне или спиране изпълнението на строително-монтажните работи и други дейности на 

обекта;
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Проект ,,.У° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура ЛЬ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Изпълнителят ще представя на Възложителя съответните документи за произхода и за 

качеството на вложените материали.

Изпълнителят ще уведоми писмено Възложителя за готовността да се състави протокол 

за приемане на извършените СМР и да предаде на извършващия инвеститорски контрол на 

обекта всички документи, съставени по време на строителството;

Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и 

дейности на обекта, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за 

безопасност и охрана на труда;

Ще изпълни строителството в сроковете, посочени в линейния план-график за

изпълнение на строителството, неразделна част от настоящия договор;

Ще охранява обекта до издаване разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/2003 г. 

за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти;

Ще участва в осигуряването на заповедна книга на строежа и предоставя на

контролните органи, проектанта, Възложителя и строителния надзор, заповедната книга на 

обекта за вписването на разпорежданията им, които са задължителни за Изпълнителя и се 

изпълняват в предписаните срокове;

Ще предаде обекта с Протокол-образец 16 съгласно Наредба № 3/2003 г. за

установяване годността за приемане на строежа в Република България и минималните 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти. Да въведе обекта в експлоатация съгласно Наредба № 2/2003 г.;

Ще изпълнява задълженията, посочени в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

СМР (Обн., ДВ, бр. 37 и попр. ДВ бр.98/2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.) и да спазва 

изискванията по охрана на труда при изпълнение на СМР;

Ще изпълни всички дейности по предмета на настоящият договор качествено, в 

обхвата, сроковете и при спазване на условията, посочени в договора, приложения от 

Изпълнителя на обществената поръчка линеен график, документацията за участие и 

законовите изисквания, строителните ппйвила и нормативи;
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Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Ще осигурява достъп до строежа на съответните контролни органи и на 

представителите на Възложителя и строителния надзор;

Ще изготвя платежните документи, да ги представя на Възложителя за проверка и 

подпис и го уведомява писмено за готовността си да състави протокол за предаване на етап 

или на цялостно изпълнения обект;

Ще влага качествени материали, оборудване и строителни изделия, съобразно 

предвижданията на работния проект, както и да извършва качествено СМР. Същите трябва 

да отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, 

както и на изискванията по приложимите стандарти. Изпълнителят носи отговорност, ако 

вложените материали не са с нужното качество;

Ще Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на 

строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни терени;

Ще Да отстранява своевременно всички недостатъци в изпълнението констатирани от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или строителния надзор;

Ще притежава и поддържа валидна за целия срок на договора застраховка за 

професионална отговорност за строителство по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и следващите от ЗУТ, 

покриваща минималната застрахователна сума за вида строеж-предмет на поръчката или 

еквивалентна за чуждестранните участници;

Няма да разгласява пред трети лица факти, обстоятелства, сведения и всяка друга 

информация, относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които е узнал във връзка или по повод 

изпълнението на договора, освен в предвидените случаи;

При заявени подизпълнители в офертата да отговаря за извършената от 

подизпълнителите си работа, когато е ангажирал такива, като за своя;

Заявеният от Изпълнителя ръководно-експертен екип ще бъде пряко ангажиран с 

изпълнението на обекта, както и да присъства при извършването на проверките и да оказват 

съдействие на проверяващите лица. При замяната на лице от ръководно-експертния екип на 

изпълнителя новият експерт трябва да притежава еквивалентна квалификация и 

професионален опит, не по-малки от указаните в документацията за обществената поръчка. 

При промяна в състава на ръководния си персонал изпълнителят следва да информира 

възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелството;
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда нагр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .Уз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г, -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 

докладите от проверки на място;

При изпълнение на строително-монтажните работи по чл. 1от Договора, 

Изпълнителят ще спазва изискванията на Закон за устройството на територията и всички 

законови и подзаконови нормативни актове свързани с предмета на настоящата поръчка;

Разходите, свързани с осигуряването на необходимите разрешителни документи, 

изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, 

дължими на съответните компетентни органи, разходите свързани с въвеждането на обекта в 

експлоатация, както и разходите за обезопасяване на обекта по време на работа, са за сметка 

на изпълнителя.

Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е 

допуснал отклонения от изискванията на Възложителя или задължения, съгласно 

нормативните актове. Изпълнителят ще спазва всички законови изисквания, свързани със 

строителството.

За вреди, причинени на лица, публично или частно имущество, при или по повод 

осъществяването на СМР, отговорност носи изцяло изпълнителят. Изпълнителят носи 

регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива 

вреди.

Всички санкции наложени от общински или държавни органи във връзка с 

осъществяваните СМР по този договор са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят се задължава да оказва съдействие на Възложителя (включително и на 

всяко лице, упълномощено от него), Управляващия орган на Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014 -2020 г., Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна 

палата, органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на 

Европейския съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи при 

изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното 

законодателство, за осигуряване достъп за извършване на проверки, включително и на 

местата, където се осъществяват дейности по проекта, инспекции, одити, изготвяне на копия 

от документи и др.. Изпълнителят, партньорите и подизпълнителите му осигуряват 

присъствието на свой представител и един или няколко служители с подходяща
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

ИА П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Лз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян1“1

процедура за директно предоставяне Лз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Лз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора, а също така достъп до 

помещенията и до всички документи, бази данни и всякаква друга информация, свързани е 

финансово-техническото управление и изпълнение на договора. Достъпът предоставен на 

служителите или представителите на съответните органи, трябва да бъде поверителен 

спрямо трети страни без ущърб на публичноправните им задължения. Документите трябва да 

се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, 

а Изпълнителят следва да уведоми Възложителя за точното им местонахождение.

Изпълнителят се задължава да осигурява и предоставя при поискване всички разходо- 

оправдателни документи и други документи е доказателствена стойност, свързани е 

изпълнението на дейностите по настоящия договор.

При проверка на място Изпълнителят по настоящия договор ще осигури присъствие на 

негов представител за преглед на документи, удостоверяващи направените разходи в 

рамките на настоящия договор, както и всякаква друга информация, свързана е изпълнението 

на договора. Всички препоръки, направени от страна на Управляващия орган на ОП 

„Региони в растеж” 2014 -  2020 г. в резултат на направена документална проверка или 

проверка на място, следва да бъдат изпълнени в указания срок.

Изпълнителят ще следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В 

случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови на Възложителя 

всички неправомерно изплатени суми, заедно е дължимите лихви.

Изпълнителят се задължава да уведоми е писмено известие Възложителя за спиране на 

изпълнението на този договор, поради непреодолима сила;

Изпълнителят ще предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на 

интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелството, което 

предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.

Изпълнителят няма да предприема или да допуска каквито и да са действия или 

бездействия, които могат да поставят собствените им интереси в конфликт на интереси. При 

възникване на такъв случай, Изпълнителят следва да се въздържи от тези действия или 

бездействия и да уведоми Възложителя. Налице е конфликт на интереси, когато 

безпристрастното и обективно изпълнение на Изпълнителя или членове на неговия персонал 

за изпълнение на договора се компрометират по причини, свързани със семейство, чувства,
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

политическа или национална принадлежност, стопански интерес или всякакъв друг интерес, 

който се споделя от получателя на средства.

Изпълнителят се задължава да съхранява (съгласно изискванията за съхранение на 

документация по проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на 

улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска 

среда на гр. Смолян““, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. -  

Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.), осигурява 

и предоставя при поискване от Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г., Сертифициращия орган, Одитния орган, Европейската сметна палата, 

органи на Европейската комисия, Дирекция „Защита на финансови интереси на Европейския 

съюз“, МВР (АФКОС) и други национални одитни и контролни органи всички документи по 

договора, за период от 3 /три/ години, считано от 31 декември след предаване към 

Европейската комисия на окончателните документи по приключването на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.. Този срок се прекъсва в случай на съдебни 

процедури или по надлежно обосновано искане от страна на Европейската комисия.

Изпълнителят ще предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, 

че проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, в съответствие със 

съответните правила за информиране, комуникация и реклама по проекта, при спазване на 

следните условия: Изпълнителят задължително посочва финансовия принос на Европейския 

фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020 г. във всякакъв вид документи и предоставяне на информация, свързани с 

изпълнението на проекта и при всички контакти с медиите; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва 

логото на Европейския съюз и логото на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 

г.; Всяка публикация, направена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в каквато и да било форма и в каквото 

и да е средство за масова информация, в това число и в Интернет, трябва да съдържа 

следното заявление: „Този документ е създаден в рамките на проект „№ BG16RFOP001- 

1.022-0001-С01 „Ремонт^5?р|щбилшация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “

детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян““, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. -  Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001- 

1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  

2020 г.“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 -2020 г„ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

<посочване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПРР 2014 -  2020 г.“; Всяка информация, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да 

конкретизира, че проектът е получил съфинансиране от Европейския фонд за регионално 

развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г..

Изпълнителят ще спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и 

публичност по проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на 

улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска 

среда на гр. Смолян““, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. -  

Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г..

Изпълнителят декларира своето съгласие Възложителят, компетентният орган по 

приходите и останалите национални одитни и контролни органи да предоставя информация 

за него на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г. 

и/или Сертифициращия орган.

При реализиране на своите правомощия Изпълнителят ще спазва изискванията за 

защита на личните данни, съобразно разпоредбите на приложимото европейско и 

национално законодателство.

Преди започване на СМР, Изпълнителят трябва да вземе всички необходими мерки за 

опазване на околната среда, както вътре така и извън територията на строителната площадка,

среда на гр. Смолян'

част от процедура М  BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. ", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

както и за отрицателно въздействие върху хора и имущество.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Лв BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда нагр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .X» BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Лв BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “ 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

вследствие на замърсяване, шум и други вредни последици от работите по предмета на 

договора.Тези мерки трябва да се прилагат през целия период на работа, до окончателното 

приключване и предаване на обекта от Изпълнителя на Възложителя.

При изпълнението Изпълнителят ще влага само висококачествени материали, 

оборудване и строителни продукти, определени в работния проект. Същите трябва да 

отговарят на техническите изисквания и на количествата, определени в работния проект, 

както и на изискванията по приложимите стандарти. Доставяните материали и оборудване 

трябва да са придружени със съответните сертификати за качество и произход, посочени в 

офертата му, декларации за съответствие от производителя или от представителя му и други 

документи, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и 

другите подзаконови нормативни актове, уреждащи тази материя. Възложителят може да 

прави проверка на доставените материали и оборудване, които ще се влагат в строежа, с 

оглед установяване дали съответстват на изискванията за качество, на одобрения проект, 

техническите спецификации и документация.

> Отчитане и предаване на обекта

Извършените СМР се приемат с подписването на констативен приемно - предавателен 

протокол и акт за установяване на действително извършени и приети СМР и доставки, респ. 

съответния Акт-образец, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. Възложителят извършва обстойна документална 

проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане 

СМР, базирана на техническата спецификация и условията на този договор. Всеки протокол 

се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, 

протоколи съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените 

изисквания към строителните продукти, налични недостатъци, срокове за тяхното 

отстраняване, както и дали е спазен срокът за изпълнение на настоящия договор. Приемане 

на изпълнението на СМР, за които изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, се 

извършва в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

Недостатъците ше-се отстоайяват от Изпълнителя за. негова сметка, като той дължи
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура .Ys BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

неустойка за забава, когато поради отстраняването им просрочва графика.

Преди да предаде окончателно изпълнената работа, Изпълнителят ще да извърши 

приемни измервания, да състави протоколи и извърши всички изпитвания, съгласно 

изискванията на нормативната уредба, приложими към дейностите по предмета на договора.

Разходите във връзка с изготвянето на екзекутивна документация, когато се налага 

изготвянето на такава, са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят има право да започне процедура по предаване на обекта едва след като са 

налице всички разрешителни от съответните власти за това. Резултатите от извършените 

проби, проверки, огледи, както и постигнатите параметри и технически данни се оформят с 

протоколи, които се подписват от страните по договора, съответните инстанции и 

строителния надзор. Обектът се предава от изпълнителя на възложителя съгласно 

нормативната уредба.

За краен срок на строителството се счита датата на протокол-образец № 15.

При установяване на некачествено изпълнение на СМР или влагане на некачествени 

материали или несъответствие на изпълненото с договорените условия, когато това 

некачествено изпълнение и/или тези отклонения съставляват скрити недостатъци, 

Възложителят има право да иска от Изпълнителя поправяне на работата в даден от него 

подходящ срок. Ако недостатъците не бъдат отстранени в този срок, Възложителят може да 

иска заплащане на разходите, необходими за поправката или съответно намаление на 

възнаграждението, съгласно гаранционните условия, описани по долу.

Дейностите, които „БАКС 99“ АД трябва да организира за етапа на въвеждане на 

строежа в експлоатация и постигане на проектните показатели са:

У Изготвяне на техническа документация съгласно ЗУТ по време на 

строителството (протоколи по Наредба 3, бетонов дневник, описи и др. съгласно ЗУТ, 

измервателни протоколи, помощни документи към АМП, снимки и други);

У Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите;

У Провеждане на изпитвания при завършване на обекта 

У Мерки по опазване на околната среда;
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и  детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Ml BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Техническа документация съгласно ЗУТ

След сключване на Договор за строителство Строителната документация се поверява 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхранение и пазене. „БАКС 99“ АД ще поддържа на строителната 

площадка един екземпляр за ползване от страна на инвеститорския контрол (ръководителя на 

проекта) и сътрудниците му, както и от съответните държавни и общински институции.

На основание на задълженията си съгласно Договора „БАКС 99“ АД ще представи 

следните актове, протоколи, сертификати, декларации и др.

ще подготвя , съгласува и подписва актовете, протоколите и другите 

документи, предвидени в ЗУТ и подзаконовите актове, и по-специално Наредба № 3 за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

При даване на строителна линия дава данните за нивелетните репери, посочени 

от отговорните органи;

Съставя актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и 

тестове отговарят на задължителните форми по Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. Ние ще осигурим квалифицирани 

специалисти по всички необходими части като геодезист, пътен инженер, инженер- 

конструктор и други, които да подготвят и да подписват протоколите за изпълнените 

строително -  монтажни работи;

Гарантира, че материалите, които се влагат на обекта, отговарят на Директива 

89/106/ЕИО относно сближаването на законовите, подзаконови и административни 

разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти, Закона за 

техническите изисквания към продуктите и ЗУТ, чл. 169. При нужда да инспектира и 

провеждането на заводски тестове за материалите и оборудването, планирани за доставка, с 

цел да се гарантира съответствието с изискванията на Възложителя;

Протоколите и Актовете , които трябва да изготвяме съгласно изпълнението на 

Концепцията са следните:

•S Актове за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения 

инвестиционен проект и даване на основен репер на строежите (приложение № 5 от Наредба 

№ 3 за съставяне на аж^еве^^протуволи по време на строителството);
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ,,.Y° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура .Vs BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

•S Актове за приемане на земната основа и действителните коти на извършените 

изкопни работи (приложение № 6 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството) за новото строителство;

■/ Констативни актове обр.З за установяване съответствието на строежите с 

издадените строителни книжа и затова, че подробният устройствен олан е приложен по 

отношение на застрояването (приложение № 3 от Наредба № 3 за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството)

К Актове за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и 

елементи на строителните конструкции (приложение № 7 от Наредба № 3 за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) за новото строителство;

■S Актове за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, 

подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта по части 

В и К; Конструкции; пътна и др. за всеки строеж поотделно(приложение № 12 от Наредба № 

3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)

Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, 

следва да бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, 

Техническите спецификации, утвърдения План за управление на качеството, както и всички 

приложими Законови разпоредби.

Качеството на изпълнените СМР, както и на доставените Строителните продукти и 

оборудване , се установява с:

1. Протоколи за изпълнено СМР / обр.19/,

2. актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.;

3. други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР;

4. протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната 

документация към Разрешението за строеж;

5. протоколи от проверки извършвани от органите на Възложителя.

Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва от 

Възложителя -  чрез екип за управление на проекта и/или упълномощен експерт, 

представител на Възложителя;

I1
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Мг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян<ш

процедура за директно предоставяне Мг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура jYs  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР 

или на вложените Строителни продукти, страните отнасят спора към лице, получило 

разрешение за оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което се 

отнася спора, трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, за 

които се води спора. Решението и/или резултатите от извършените изпитвания на качеството 

ще бъдат задължителни за Страните.

Предаване на строежа:
„БАКС 99“ АД ще доказва на Възложителя извършените и актувани СМР, с 

представени количествено-стойностна сметка, актове и протоколи по Наредба № 3/2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Обемът на текущо извършените СМР се удостоверява чрез подписване на протокол 

между Възложител и Изпълнител. Протокола за извършените от Изпълнителя работи ще се 

комплектова с подробна количествена сметка, актове за приемане на скрити работи, 

сертификати и фактури за закупените материали и с други документи, доказващи цените на 

работите и качеството на вложените материали.

Възложителят приема изпълнението на дейност по настоящия договор, за която 

изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на 

подизпълнителя.

Тези документи описват извършената работа: количеството на строителни работи, 

качеството на извършена работа и вложените материали, монтираните съоръжения, 

наличието на недостатъци и срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, както и 

дали е спазен срокът за изпълнение, към който констативен акт се прилагат протоколите за 

успешно проведени единични изпитвания на съоръженията, сертификати за качество на 

използваните материали, отчет за действително извършените разходи за изпълнение на 

строителните работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и „БАКС 99“ АД .

Когато за обекта или отделни негови части са предвидени изпитания, приемането се 

извършва след успешното им провеждане.

Количеството на изпълнените строителни работи и замерването им се извършва 

съгласно нормативните изисквания.

Некачествено извършените работи извън установените изисквания и нормативи се
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ,,.Уз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехаби.ттация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне jYs BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

поправят от Изпълнителя и за негова сметка след съставяне на протокол за некачествено

извършени работи, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на

недостатъците.

•4 ЕДИНИЧНИ И КОМПЛЕКСНИ ИЗПИТВАНИЯ НА СТРОЕЖА

За да се удостовери качественото извършване на отделните работи по обекта, се 

извършват единични, комплексни и приемни изпитвания, като за резултатите от тях и 

съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят документи, съгласно 

изискванията на приложимите за конкретния случай нормативни актове и стандарти.

Датите за провеждане на единични, комплексни и приемни изпитвания се съгласуват 

писмено между Изпълнителя и Възложителя не по-късно от 5 (петт) дни преди началото на 

всяко изпитване.

Всички изпитвания се извършват в присъствието на съответните представители на 

Изпълнителя, Възложителя и при необходимост -  на компетентните държавни контролни 

органи.

„БАКС 99“ АДсе задължава да оказва по всяко време необходимото съдействие за 

изпълнението на задачите на Възложителя, и държавни инспектиращи органи по контрол и 

надзор на строежа, свързани с единичните, комплексни и приемни изпитвания на обекта, 

включително предоставяне на необходимите контролни проби.

Изпитанията и пробите, които „БАКС 99“ АД ще извършват по време на 

строителството и след завършването му са описани в Подхода за изпълнение на поръчката.

2. ОПИСАНИЕ НА СМР И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 

2.1. ОПИСAJWJK НА СВДР
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабнлитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура М  BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

При изпълнение на строително-монтажните дейности на обекта „БАКС 99“ АД ще

изпълнява следните основни видове СМР със съответната последователност и

продължителност:

СМР мярк
а

количе
ство

Продълж
ителност
/раб.дни/

Начало Край

Обект : Реконструкция на 
ул.”Зорница”, гр.Смолян

33 дни 1.7.17 15.8.17

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И 
МОБИЛИЗАЦИЯ

2 дни 1.7.17 3.7.17

Мобилизация на екипите за работа 1 ден 1.7.17 1.7.17
Подготвителни работи 1 ден 1.7.17 3.7.17

Протокол 2а 1 ден 3.7.17 3.7.17
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ

ДЕЙНОСТИ
31 дни 3.7.17 14.8.17

ЧАСТ ПЪТНА 31 дни 3.7.17 14.8.17
Пътни работи m 2 29 дни 4.7.17 11.8.17

Фрезоване на съществуваща 
настилка до 3-8см и извозване на депо m 2 3 132,00 3 дни 4.7.17 6.7.17

Механично разкъртване на 
бетонови бордюри м 638 2 дни 7.7.17 10.7.17

Извозване на строителни отпадъци 
на 12км. на депо за рециклиране m3 36 5 дни 4.7.17 10.7.17

Доставка и полагане на видими 
бетонови бордюри 18/35 м 638 4 дни 11.7.17 14.7.17

Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и 
каменни фракции m 2 3 132,00 2 дни 2.8.17 3.8.17

Доставка и полагане на 
асфалтобетон неплътна смес за долен 
пласт 24кг/м2/1см /мазут/

тона 306
2 дни 3.8.17 7.8.17

Доставка и полагане на 
асфалтобетон плътна смес за горен пласт 
24кг/м2/1 см/мазут/

тона 301
2 дни 9.8.17 11.8.17

Повдигане и сваляне на решетки и 
шахти при асфалтова настилка бр. 6 1 ден 8.8.17 8.8.17

Повдигане и сваляне на уличен 
отток при асфалтова настилка бр. 2 1 ден 9.8.17 9.8.17

Вертикална планировка / * 28 дни 4.7.17 10.8.17
Разваляне на тротоар от базалтови

плочи m 2 528 2 дни 4.7.17 5.7.17

Тънък изкоп до 0,50м за ремонти 
20%_______________ /•________________

m3 16 2 дни 26.7.17 27.7.17
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне jYs  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура jYs  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Машинен изкоп до 15см 80% m 3 63 2 дни 26.7.17 27.7.17
Доставка и полагане на подосновен 

пласт от каменни фракции 15 см m 3 79 2 дни 28.7.17 31.7.17

Доставка и полагане на градински 
бордюри 8/20 по БДС 624 на бетонова 
основа

м 128
2 дни 1.8.17 2.8.17

Настилка от вибробетонни плочи 
на Зсм. циментопясъчен разтвор 1:3 m 2 528 5 дни 3.8.17 9.8.17

Извозване на строителни отпадъци 
на 12км. на депо за рециклиране m 3 99 1 ден 9.8.17 9.8.17

Заготовка и монтаж на стоманен 
парапет Н=1.15м м 38 1 ден 10.8.17 10.8.17

Облицовка е готови бичени и 
обрязани плочи по стени m 2 66 3 дни 3.8.17 7.8.17

Вертикална и хоризонтална пътна 
маркировка/*

3 дни 10.8.17 14.8.17

Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знаци клас -1 ,1- ви типоразмер 
съгл.БДС 1517-74 включително всички 
разходи Б2-4,БЗ,Ж13

бр. 6

1 ден 11.8.17 11.8.17

Укрепване на стандартни знаци с 
желязна стойка 3,0м за вертикална м-ка 
ф60 мм и скоби включващи всички 
свързани с това разходи

бр. 6

1 ден 10.8.17 10.8.17

Доставка и полагане на 
хоризонтална пътна маркировка / осови 
линии, стрелки, щриховки, зебри / от бяла 
боя,съгласно БДС 11925-80,включително 
всички свързани с това разходи -ръчно и 
машинно

m 2 49

1 ден 14.8.17 14.8.17

Временна организация / * 1 ден 3.7.17 3.7.17
Доставка и монтаж на стандартни 

рефлектиращи пътни знаци, клас -1 1-ви 
типоразмер, съгласно БДС 1517- 
74,включително всички свързани с това 
разходи

бр. 5

1 ден 3.7.17 3.7.17

ЧАСТ ВиК 24 дни 11.7.17 11.8.17
Строителни работи 24 дни 11.7.17 11.8.17

Изкоп с багер на транспорт земни 
почви по улици м3 56 2 дни 11.7.17 12.7.17

Извозване на земни почви със 
самосвал на 10 км. разст. на депо (Кр = 
1.27)

м3 71
2 дни 11.7.17 12.7.17

Разриване с бул дрз&р^емн n'nочви м3 71 1 ден 12.7.17 12.7.17
J
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Л® BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

на разст. до 40 м в депо
Изкоп до 1.20 м шир. и до 2 м дълб. 

скални почви - ръчно м3 14 4 дни 13.7.17 18.7.17

Натоварване и извозване на скални 
почви със самосвал (Кр = 1.38) м3 19 4 дни 13.7.17 18.7.17

Разриване на скални почви с 
булдозер на разст. до 40 м в депо м3 19 4 дни 13.7.17 18.7.17

Разваляне и възстановяване на 
пътна основа - битумизирана баластра 8 
см и трошено-каменна настилка 35 см (без 
асфалтовото покритие), вкл. извозване на 
строителни отпадъци

м3 38

2 дни 11.7.17 12.7.17

Разваляне и възстановяване на 
пътна основа - битумизирана баластра 8 
см и трошено-каменна настилка 35 см (без 
асфалтовото покритие), вкл. извозване на 
строителни отпадъци

м3 38

1 ден 8.8.17 8.8.17

Доставка на речен пясък за 
засипване около тръби м3 37 1 ден 18.7.17 18.7.17

Направа на пясъчна възглавница 
около тръби в изкоп (15 cm под тръбата и 
20ст над тръбата), вкл. ръчно трамбоване

м3 35
4 дни 18.7.17 21.7.17

Също под канали с решетки 2 3 дни 24.7.17 26.7.17
Доставка и транспорт каменна 

фракция (едрина 20 до 50 мм) за обратен 
насип

м3 32
4 дни 27.7.17 1.8.17

Засипване на тесни изкопи с 
каменна фракция, вкл. трамбоване м3 32 4 дни 27.7.17 1.8.17

Доставка и полагане бетон В15 - 
неармиран за подложка на улични оттоци м3 1 4 дни 14.7.17 19.7.17

Доставка и полагане бетон В20 - 
неармиран за легло на отводнителни улеи м3 4 3 дни 25.7.17 27.7.17

Кофраж за легло на отводнителни
улеи m 2 21 3 дни 20.7.17 24.7.17

Демонтаж на съществуващи 
улични оттоци - единични, вкл. 
отводнителни тръби до шахтите

бр. 2
1 ден 11.7.17 11.7.17

Реконструкция на ревизионни 
шахти за подравняване на капаци до 
проектното ниво на пътя

бр. 16
3 дни 7.8.17 10.8.17

Направа укрепване при пресичане 
на кабели бр. 3 4 дни 13.7.17 18.7.17

Натоварване и извозване на 
строителни отпадъци със самосва/ м3 3 1 ден 11.8.17 11.8.17
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян

процедура за директно предоставянеAsBG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове заградено възстановяване и развитие 2014-2020г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа па Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Натоварване и извозване на 
чугунени дъждоприемни решетки за скрап бр. 2 1 ден 11.8.17 11.8.17

Натоварване и извозване на 
чугунени капаци за РШ до склад 
инвеститор за повторна употреба

бр. 16
1 ден 11.8.17 11.8.17

Пробиване на отвори Ф250 мм в 
армирана бетонова стена с деб. 12 см на 
съществуваща РШ

бр. 11
4 дни 18.7.17 21.7.17

Машинно почистване на улична 
канализация до ФЗОО мм м 405 1 ден 10.8.17 10.8.17

Монтажни работи 19 дни 18.7.17 11.8.17
Доставка и полагане на тръби за 

външна канализация, двуслойни външно 
оребрени - PEHD DN 200 (външен 
диаметър) - SN8 в готов изкоп

м 55

4 дни 18.7.17 21.7.17

Доставка и монтаж на връзка РУС/ 
РЕ Ф200 бр. 8 4 дни 18.7.17 21.7.17

Доставка и монтаж на бетонов 
уличен отток единичен Ф400 - двуставен, 
комплект

бр. 4
2 дни 18.7.17 19.7.17

Доставка и монтаж на бетонов 
уличен отток двоен 2 х Ф400 - едноставен 
и двуставен, комплект

бр. 4
2 дни 20.7.17 21.7.17

Доставка и монтаж на тръби за 
външна канализация PVC Ф200 - SN8 (за 
връзка между едноставен и двуставен УО 
при двойни и тройни оттоци)

м 2

2 дни 20.7.17 21.7.17

Доставка и монтаж на чугунена 
дъждоприемна решетка за уличен отток 
45/40/8 , комплект с чугунена рамка - за 
клас на натоварване С250, съгл. EN 
124:2003

бр. 12

4 дни 19.7.17 24.7.17

Доставка и монтаж на улеи от 
сглобяеми елементи със защитен кант от 
чугун за дъждоприемен канал - L=1.0 м, 
В=0.30 м ,, комплект с чугунени решетки 
със заключване - за полагане напречно на 
пътното платно, клас на натоварване 
D400, съгл. EN 124:2003

бр. 21

3 дни 01.08.17 3.8.17

Доставка и монтаж на челни плочи 
към улеи от сглобяеми елементи на 
дъждоприемен канал (поз.9)

бр. 3
3 дни 7.8.17 9.8.17

Доставка и монтаж на 
водосъбирателна шахтадсъм. / бр. 3 3 дни 7.8.17 9.8.17

Предложение за изпълнение на поръчката
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

Т И 6Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ml BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

дъждоприемен канал поз.9 - двуставна със 
защитен кант от чугун, вкл. чугунена 
решетка и щутцер DN 200

Доставка и монтаж на дъги за 
външна канализация, двуслойни външно 
оребрени - PEHD DN 200/45° - SN8 към 
отводна тръба на водосъбирателни шахти 
поз.10

бр. 6

3 дни 7.8.17 9.8.17

Доставка и монтаж на сегмент 
бетонен за повдигане капаци на 
ревизионни шахти h=50 мм

бр- 10
1 ден 8.8.17 8.8.17

Също h=30 мм бр. 10 1 ден 8.8.17 8.8.17
Доставка и монтаж на чугунен 

капак за ревизионна шахта Ф600 с 
вентилационни отвори, вкл. рамка, гумено 
уплътнение и заключващо устройство - 
клас на натоварване D400, съгл. EN 
124:2003

бр. 10

2 дни 8.8.17 10.8.17

Също, но самонивелиращи се (за 
монтаж на участъци с наклон > 8%) бр. 6 1 ден 11.8.17 11.8.17

Хидравлично изпитване 
плътността на връзките на канализация от 
PEHD тръби до Ф200 мм

м 55
1 ден 4.8.17 4.8.17

ЧАСТ ЕЛЕКТРО 26 дни 4.7Л7 8.8.17
Демонтаж на стоманен стълб до 4м 

за улично осветление бр. 9 1 ден 4.7.17 4.7.17

Демонтаж на рогатка от 
съществуващ стоманено-тръбен стълб за 
осветление

бр. 9
1 ден 4.7.17 4.7.17

Демонтаж на осветител от 
съществуващ стоманено-тръбен стълб за 
осветление

бр. 9
1 ден 4.7.17 4.7.17

Доставка и монтаж на стоманено- 
тръбен стълб 7.5м за осветление бр. 11 4 дни 25.7.17 28.7.17

Направа на фундамент за стоманено- 
тръбен стълб 7.5м за осветление 
800x800x1500мм

бр. 11
5 дни 18.7.17 24.7.17

Доставка и монтаж на заземителна 
уредба бр. 4 4 дни 25.7.17 28.7.17

Доставка и изтегляне на кабел СВТ 
3x1.5 в уличен стълб м 137,5 4 дни 31.7.17 3.8.17

Трасиране на кабелна линия м 665 1 ден 5.7.17 5.7.17
Направа на изкоп със зариваване и 

трамбоване на кабелно трдсе по дет&йл м 641,25 14 дни 6.7.17 25.7.17

Щ К С  9 9 "  А Д
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне .Уз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура .Уз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

(4х PVC ф 110) под тротоар
Направа на изкоп със зариваване и 

трамбоване на кабелно трасе по детайл 
(4х стоман. ф110) под асфалтов път

м 23,75
1 ден 26.7.17 26.7.17

Подготовка подложка за полагане на 
4 тръби ф110 в изкоп м 665 4 дни 7.7.17 12.7.17

Доставка и полагане на PVC тръба
Ф110 м 2 470,00 5 дни 13.7.17 19.7.17

Доставка и полагане на стоманена 
тръба ф110 м 95 1 ден 20.7.17 20.7.17

Доставка и изтегляне на кабел САВТ 
4x16 в тръба ф110 м 2 587,00 4 дни 14.7.17 19.7.17

Доставка и полагане на сигнална 
лента м 665 4 дни 14.7.17 19.7.17

Направа и поставяне на релефни 
надписи бр. 10 1 ден 19.7.17 19.7.17

Доставка и изграждане на типова 
шахта 900х600мм с капак бр. 11 5 дни 17.7.17 21.7.17

Доставка и монтаж на HDPE ф50 към 
шахта по детайл (от шахта към уличен 
стълб)

м 27,5
5 дни 17.7.17 21.7.17

Извършване на тестове и изпитания к-т 1 1 ден 4.8.17 4.8.17
Извозване на земна маса m3 319,2 15 дни 6.7.17 26.7.17
Доставка и монтаж на уличен 

осветител светодиоден 63-90W / 2700- 
3200К

бр. 11
4 дни 31.7.17 3.8.17

Доставка и монтаж на рогатка за 
уличен осветител 1.5м бр. 11 4 дни 31.7.17 3.8.17

Доставка и монтаж на крепежна 
система и елементи бр. 11 4 дни 31.7.17 3.8.17

Доставка и монтаж на 
разпределителна кутия IP65 бр. 11 4 дни 31.7.17 3.8.17

Доставка и монтаж на проводници и 
ел. арматура НН бр. 11 4 дни 31.7.17 3.8.17

Опроводяване на осветителната част бр. 11 4 дни 31.7.17 3.8.17
Оживяване на осветителна част бр. 11 4 дни 31.7.17 3.8.17
Функционални проби бр. 11 1 ден 7.8.17 7.8.17
Изработка на екзекутивна 

документация бр. 1 1 ден 8.8.17 8.8.17

ЧАСТ ЕЛЕКТРО- 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

25 дни 6.7.17 9.8.17

Изграждане на канална мрежа 14 дни 6.7.17 28.7.17
ТРАСИРАНЕ КАДЩЩА ЛИНИЯ м 16 1 ден 6.7.17 65.7.17
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян" 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И 
ТРАМБОВАНЕ на кабелно трасе- под 
тротоар

м 8
1 ден 7.7.17 7.7.17

Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И 
ТРАМБОВАНЕ НА КАБЕЛНО ТРАСЕ- 
под асфалт

м 8
1 ден 7.7.17 7.7.17

РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ 
ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ. m 2 8 1 ден 28.7.17 28.7.2017

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ТРОТОАР m 2 8 1 ден 25.7.17 25.7.17

РАЗВАЛЯНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА 
(Т.Г.МАЗУТ)

m 2 8
1 ден 6.7.17 6.7.17

РАЗВАЛЯНЕ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)

m 2 8
1 ден 27.7.17 27.7.17

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА 
ПОЛАГАНЕ НА 5 ТРЪБИ Ф110 в изкоп м 80 1 ден 7.7.17 7.7.17

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В 
ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110 м 40 1 ден 10.7.17 10.7.17

ДОСТАВКА И МОНТАЖ 
СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф110 в изкоп м 40 1 ден 11.7.17 11.7.17

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В 
ИЗКОП СИГНАЛНА ЛЕНТА м 16 1 ден 12.7.17 12.7.17

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТИПОВА 
ШАХТА 90X60 С КАПАК бр. 1 1 ден 13.7.17 13.7.17

РЕПЕРНИ ЗНАЦИ бр. 2 1 ден 6.7.17 6.7.17
Разширяване на канална мрежа 23 дни 10.7.17 9.8.17

ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА 
ЗАПОЛАГАНЕ НА 1 ТРЪБА ф 110 в 
изкоп

м 172
3 дни 10.7.17 12.7.17

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В 
ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110 м 172 3 дни 10.7.17 12.7.17

ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В 
КАНАЛНА МРЕЖА НА ТРЪБА HDPE ф 
32

м 187
3 дни 13.7.17 17.7.17

ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В 
ТРЪБА ОПТИЧЕН КАБЕЛ 4 ВЛАКНА м 155 3 дни 18.7.17 20.7.17

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ 
В ТРЪБА ПВ 3 X 4 MM2 м 195 3 дни 21.7.17 25.7.17

ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В 
ТРЪБА НА КАБЕЛ FTP ат.6 м 55 1 ден 26.7.17 26.7.17

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА 
КАБЕЛ ДО 6 MM2 г бр. 6 3 дни 13.7.17 17.7.17
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “,

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ
FTP бр. 32 1 ден 26.7.17 26.7.17

Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА 
ОПТИЧЕН КАБЕЛ бр. 2 3 дни 18.7.17 20.7.17

СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ 
КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 6 MM2 бр. 6 3 дни 21.7.17 25.7.17

ПРОЗВЪНЯВАНЕ И 
ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ 
КАБЕЛИ ДО 1,5мм2

бр. 32
1 ден 26.7.17 26.7.17

СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧНИ 
ВЛАКНА КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ бр. 8 3 дни 18.7.17 20.7.17

ОТКЛОНЯВАНЕ НА ОПТИЧНО 
ВЛАКНО И НАПРАВА НА МУФА бр. 1 3 дни 18.7.17 20.7.17

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
БРОНИРАН ПАЧ КОРД С SC/PC 
конектори ЗОм

бр. 1
1 ден 27.7.17 27.7.17

ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН 
ШКАФ IP-65 ,600/400/200 бр. 1 2 дни 21.7.17 24.7.17

ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН 
ШКАФ IP-65, 400/300/200 бр. 1 2 дни 25.7.17 26.7.17

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА NVR 
,4 канала,HDD4TB, РоЕ бр. 1 1 ден 1.8.17 1.8.17

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
Swich бр. 1 1 ден 1.8.17 1.8.17

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
Media converter бр. 2 1 ден 1.8.17 1.8.17

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UPS,
650VA бр. 1 1 ден 2.8.17 2.8.17

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАЧ 
КАБЕЛ FTP - 1ш бр. 4 1 ден 2.8.17 2.8.17

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
ВЪНШНА IP КАМЕРА, 4 Мрх, 
вариофокална

бр. 2
1 ден 3.8.17 3.8.17

НАСТРОЙКА И ПУСК НА С-МА 
ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ бр. 1 1 ден 4.8.17 7.8.17

ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛНИ 
ИЗПИТАНИЯ бр. 2 3 дни 4.8.17 8.8.17

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ бр. 1 1 ден 9.8.17 9.8.17

ДЕЙНОСТ 3. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА 
СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

I ден 10.8.17 10.8.17

Почистване на строителната площадка 1 ден 10.8.17 10.8.17
ДЕЙНОСТ 4. УПРАВЛЕНИЕ НА 
ДОГОВОРА. ОТЧИТАНЕ FI /

31 дни 4.7.17 15.8.17
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Лг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура М° BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА
Управление 308 дни 4.7.17 14.8.17
Отчитане/Акт 15 1 ден 15.8.17 15.8.17

2.2.ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР

„БАКС 99“ АД е запознат с видовете работи, които следва да изпълни, познава терена 

и обстановката, в която ще работи, подходящите пътища и други съоръжения, които са 

разположени на терена или го обслужват.

Технологията на изпълнение е дадена по частите на проекта и по операции, които са 

обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието 

изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и 

измерими резултати

^  Почистване на строителната площадка
Обхват

Работата обхваща всички дейности свързани с премахването, почистването и/или 

преместването на съществуващи огради, стени, огради, съоръжения, настилки, дървета, 

пънове, храсти, растителност и всички други пречки, отпадъци или неподходящи земни 

почви.

Безопасност при работа

Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците при разчистването, 

както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на 

разрушителни операции трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго 

замърсяване в резултат на извършваните работи.

Изпълнение
Площите на пътните изкопи, насипи и заимствени изкопи трябва да бъдат почистени от 

дървета, храсти, пънове, корени, трева, друга растителност, както и от всички други 

предмети и отпадъци.

2.4. Възстановяване на повърхността
Всички дупки и загуби на материал в резултат на работите по почистването на
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне Аз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

строителната площадка, трябва да бъдат запълнени обратно е материал до нивото на

прилежащия терен и уплътнени до достигане на степен на уплътнение еднаква с тази на 

заобикалящия ги материал.

2.5. Материали
Материалите, които са годни за повторна употреба и са включени в проекта трябва да 

бъдат внимателно отстранени, почистени, запазени, сортирани, надписани, защитени и 

складирани на подходящи места или натоварени и транспортирани до подходящ склад, както 

е предписано в проекта. Повредените материали по вина на Изпълнителя трябва да бъдат 

заменени с нови за негова сметка.

^ПЪТНА ЧАСТ

1 Фрезоване на съществуваща настилка до 3-8см и извозване на депо/
1.1 Обхват на работите:
Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка с цел осигуряване на 

минимални технологични дебелини на изравнителните пластове. Извозване на материала на 

депо.

1.2 Условия за започване:
Очертаване границите на площите за фрезоване. Получаване на разрешение за 

започване от Възложителя / Консултанта.

1.3 Зависими работи
Изпълнение на оттоци и връзки със съществуващата канализация . Полагането на втори 

битумен разлив, на основните изравнителни, усилващи и износващи пластове. Изпълнение 

на бордюрите и довършителните работи.

1.4 Персонал
Работи___________________________________ Персонал
Фрезоване машинист на пътна фреза
Отстраняване на фрезования м-л работници

шофьор на самосвал
Техническият ръководител планира контролира и отчита изпълнението на фрезоването

Геодезистът определя границите на терена.

Координаторът по ЗБУТ следи за изпълнение на инструкциите за съответната 
операция
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Предвиденият персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и Договора.

1.5 Оборудване
Работи___________________________________Оборудване
Фрезоване пътна фреза
Отстраняване на фрезования м-л самосвали

2 Механично разкъртване на бетонови бордюри

2.1 Обхват на работите:
Включва разкъртване на бордюри и отстраняването им. Изпълнява се с подходяща 

механизация (комбиниран багер/минибагер) и от работници с ръчни инструменти 

(бензинов/електрически къртач; кирка лост). Натоварване с багер или товарачна машина на 

самосвал превоз до определеното депо и депониране.

2.2 Условия за започване:
Маркиране на границите. Получаване на разрешение за започване от възложителя / 

Консултанта.

2.3 Зависими работи
Изпълнение на всички останали работи по изграждане на обекта -  следващ вид работа 

полагане на нови бордюри

2.4 Персонал
Работи___________________________________ Персонал
Разкътване и премахване на бордюри работници
Механизирано разкъртване машинисти на комбиниран багер / минибагер
Натоварване машинист комбиниран багер

Техническият ръководител, ръководи, контролира и отчита изпълнението на работите 
Координаторът по ЗБУТ следи за изпълнение на инструкциите за съответната 

операция

3 Извозване на строителни отпадъци на 12км. на депо за рециклиране

3.1 Обхват на работите:
Включва превоз на строителнитедо определеното депо и депониране.

3.2 Условия за започване:
Изкопаният материал трябва да бъде превозен и складиран на депо на подходящо 

място или вложен по предназначение. При необходимост от промяна на местоположението 

на депото, разходите до транспор^ирането на материала са за сметка на Изпълнителя.
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Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехаби.ттация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне jYs BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

3.3 Зависими работи
Изпълнение на всички останали работи по изграждане на обекта -  следващ вид работа

полагане на нови бордюри

Персонал

Работи___________________________________ Персонал
Превоз на депо шофьор на самосвал

Техническият ръководител, ръководи, контролира и отчита изпълнението на работите 

Депата за стоителните отпадъци трябва да се съгласуват предварително от 

Изпълнителя с заинтерисованите служби и ведомства.

4 Поз.4 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35
Поз.14 Доставка и полагане на градински бордюри 8/20 по БДС 624 на бетонова 
основа

4.1 Обхват на работите
Включва всички работи по доставката на бордюрите, подравняване на основата за 

полагането им, полагането на бетон (подложен и за укрепване на бордюрите), полагане на 

бордюрите ситуационно и по нива съгласно проекта и замонолитване на фугите.

Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри се изпълнява с бордюри 

- бетонови изделия и бетонов разтвор в съответствие с БДС EN .

Бордюрите се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци. 

Фугите между тях се запълват с разтвор, след като се провери правилното им положение и 

тяхното ниво чрез нивелация.

Технологията за полагането им се състои в следната последователност на работните 

операции:

даване на геодезическа линия и ниво;

- поставяне на кофраж;

полагане на земновлажен подложен бетон с клас на якост на натиск съгласно 

изискванията на проекта; 

полагане на бетоновия бордюр; 

декофриране.

4.2 Условия за започване
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ,,.\о BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Изпълнението на бордюрите започва след завършването и приемането от Възложителя

/Консултанта на основните пластовете и /или демонтажа на старите бордюри.

4.3 Зависими работи
Изпълнение на тротоарни настилки, изпълнение на последен пласт от

трошеноикаменна настилка, полагане на асфалтовите пластове.

4.4 Персонал
Работи_________________________________________ Персонал
Подравняване на основата и работници
полагане на бордюри
Доставка на бордюрите шофьор на товарен автомобил

Техническият ръководител, планира, контролира и отчита изпълнението на работите.

Предвидения персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и Договора.

Текущия контрол по изпълнението на работите, влаганите материали и качеството на 

изпълнение на работите на обекта се извършва от:

- техническият ръководител -  следи за вида и количеството на доставените бордюри и 

бетон, контролира подравняването на основата, полагането на подложния и укрепващия 

бетон и замонолитването на фугите, наличието на сертификати и Декларации за 
съответствие за доставения бетон и бордюри.

- геодезическото звено -  указва и контролира нивата и ситуационното разположение на 

положените бордюри, определя обема на изпълнените работи.

- инженера -  цялата информация по изпълнението на бордюрите се докладва на него 

и той я представя на Възложителя/Консултанта за одобрение и приемане.

- Координаторът по ЗБУТ следи за изпълнение на инструкциите за съответната 
операция

- специалистът по качеството проверява съответствието на доставения материал е ТС и 

проекта.

- лабораторните специалисти -  извършват изпитвания на доставените бордюри и 

пробните тела от бетона и уплътнението на пластовете на насипа под бордюрите

4.5 Материали
Новите бетонови бордюри трябва да бъдат произведени във вибропресоващи 

инсталации за бетонови изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС 

EN 1340:2005/АС:2006 или следните минимални изисквания:
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Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолянаи

процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

- Сиви вибропресовани бордюри с размери 18/35/50;

- Клас по абсорбция на вода 2, маркировка В;

- Клас по устойчивост на размразяване с противообл е дяващи соли 3, маркировка D;

- Клас по устойчивост на изтриване 4, маркировка I;

- Клас по якост на огъване 2, маркировка Т;

- Устойчивост на плъзгане/приплъзване -  задоволителна;

Класът на подложния и укрепващия бетон ще бъде В 15.

Фугите между бордюрите ще се замонолитват с циментов разтвор 1:1.

4.6 Оборудване
Работи____________________________________ Оборудване

Доставка на бордюрите товарен автомобил

4.7. Технология на изпълнението
Използването на бетонови бордюри цели предпазване на пътното платно от пропадане, 

вследствие на натоварване от транспортни средства. Бордюрите, които са положени 

очертават контурите на транспортните зони.

Необходими инструменти:лопата, виброплоча е или без гумена подложка, канап, 

винкел, алумниев мастар, ъглошлайф за рязане на настилки 

Етапи на полагане на бетонови бордюри:

Подготвителен етап:

1. Подготовка на основата

Земната основа трябва да има необходимата стабилност, за да не се получат 

впоследствие пропадания. Основата за полагане на бордюри може да бъде подготвена чрез 

насип или изкоп.

2. Изчисляване дълбочината на изкопа:

Долна уплътнителна носеща основа от трошен камък -  фракция 0/63мм. -  20 -  ЗОсм. 

+ Горна уплътнена носеща основа от трошен камък -  фракция 0/18мм. -  20 -  ЗОсм.

+ Пясъчна възглавница -  фракция 2/5 мм. Или 4/7мм. -  3 -  5см.

+ Височина на настилката -  5 -14 см
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Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г.,

1см. (слягане при вибриране)

= Височина на готовата повърхност 47 -  79 см.

Изкопът трябва да бъде 30 см. По-широк от предвидената за настилане повърхност.

>5 Щириная̂  
j бордюра |

Височина к a t
бордю ра Д ъ л бочина  на 

вгр аж д ана

Ниво на н а « и « к а т а  след натоварвано  
—  ̂ Ф у ги : м с ь к ф р а к щ м  0 3 - 1 , 5  ямп

__i  3-5 стпясъчив възглавница -
— 1~| фракция 2{5 шш 4/7 mm

20 -  3 0 cm  горна  у ш ш н е и а  носещ а 
основа от "рсш о я  кам ъ к - ф ракция C / iS  mm

25 -  30 cm долна уплътнена носеща 
основа от трошен камък - фракция Q/бЗ mm

Почва

TO , j , 15 | Ширина | , 15
бордюра

Ширина на бордюра +40

3. Бетоново легло

Препоръчително е използването на сухи готови строителни смеси, за по-голяма 
устойчивост срещу замръзване.

Основен етап:
Повърхността на вече оформеното легло трябва да се натоварва равномерно. 

Повърхността на бордюрите, която ще бъде в контакт се навлажнява 

Бордюрите се полагат върху бетонен фундамент от земновлажен дренажен бетон. 

Приблизително 1/3 от височината на бордюрното блокче, трябва да се закрепи в дренажния 

бетон.

Трябва да се предвиди поява на фуги, вследствие разширение между съседни блокове. 

За целта при полагането на бордюрите те трябва да бъдат фугирани. Преди запълване, 

фугите трябва да бъдат поне 5 мм., а след запълване могат да стигнат до 10 мм.

Нивелиране и отвесиране
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Проект „Ле BG16RFOP00I-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ле BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

След полагането на бордюра страничната бетонна опора трябва да бъде възстановена, 

за постигане на добра връзка е основата на леглото. След полагането му, бетонът следва да 

бъде уплътнен.

Бордюрите, видими и скрити се поставят върху основа от бетон, Те се укрепват чрез 

запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата, върху която се полага бетона, 

трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се 

допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите 

се поставят върху пресния бетон ръчно или е помощта на кран, Те се нареждат в правите 

участъци по конец, а в кривите-по шаблон е фуги не по-широки от 15 мм, Фугите се 

запълват е разтвор, след като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното 

ниво чрез нивелация.

След. направата им се вземат мерки за предпазване от разместване до втвърдяването на 

бетона и разтвора.

5 Поз.5 Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и каменни фракции

5.1 Обхват на работите:
Преди полагане на асфалтовата смес, върху добре почистена и обезпрашена основа и 

запълнени пукнатини до Змм се нанася битумна емулсия за разлив при разход до 1,5 кг/м2. 

Включва:

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен 

материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността е 

механична четка от одобрен тип и/или компресор. Всички места, показващи отклонения над 

допустимите или места е вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, 

премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до 

предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на 

повърхността. Когато, повърхността върху която ще се полага първия битумен разлив е 

много суха и/или прашна, то тя ще се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено 

преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумния
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Проект „.Vs BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян“"

процедура за директно предоставяне jYs BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността. 

Измиване на асфалтовата настилка чрез водоноска.

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разреденият битум ще 

се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при температура от 60 °С до 85 

°С. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места. Разредения битум, 

сгъстяващ се тип отговарящ на изискванията на ТС за обекта, се нанася по пълната ширина 

на полагане на асфалтовите пластове. Количеството битумен материал, което ще се нанася, 

трябва да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2. Ако е необходимо се покрива с пясък. Пясъкът за 

покриване на разлива ще се състои от чист естествен пясък. Втори битумен разлив се 

изпълнява с битумна емулсия по пълната ширина на полагане на асфалтовите пластове. 

Одобрената емулсия трябва да бъде разредена с приблизително равно количество вода и 

напълно хомогенизирана. Разредената емулсия трябва да бъде положена в количество от 0,25 

до 0,70 kg/m2. Битумените разливи ще полагат толкова време преди полагането на 

следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване. След 

полагането, повърхността ще бъде оставена да изсъхне до момента, в който ще бъде в по- 

добро състояние за връзка със следващия пласт.

Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда е 

по-ниска от 5 ОС, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични 

условия.

Оборудването, използвано от Изпълнителя трябва да включва гудронатор, работещ под 

налягане, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на 

самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с 

диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm.

Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на 

дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. Когато е необходимо, 

за по-добра подготовка на повърхността, също така трябва да бъдат предвиждани 

автогрейдери, валяци и автоцистерни и др.

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността, битумния материал 

трябва да се нанесе от гудронатор, работещ под налягане и при съответната температура и 

количество. Ръчно пръскане це се ^бпуска, освен за трудно достъпно места..
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Проект ,,.У° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян“**

процедура за директно предоставяне Х° BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Xs BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които 

ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по 

време на нанасянето на битумния разлив.

Първият разлив обикновено се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на пътя на две 

или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на 

прилежащия край на лентите. Би трябвало да се отбележи, че застъпване не се разрешава при 

напречните връзки, където с помощта на дебела хартия се предпазва от повторно пръскане 

края на изпълнената вече лента. Връзката на новата със старата лента трябва да започне 

върху хартията. След нанасяне на битумния разлив, хартията трябва да се отстрани и 

изхвърли от Изпълнителя. Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички 

точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на 

връзките. В случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва да бъде 

премахнат от повърхността.
След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и 

изсъхне, не се разрешава движение. Ако се налага да се допусне движение преди 

необходимото за изсъхване време, но не по-рано от 24 h след нанасянето на битумния 

материал, то трябва да се положи покриващ материал (пясък), и движението на превозните 

средства да бъде разрешено по така обработените ленти.

Покриващият материал се разпръсква от камион, движейки се назад, така че гумите му 

да не се движат върху непокрита (неопесъчена) повърхност. Когато се полага покриващ 

материал (пясък) върху обработена с битум лента и съседната на нея не е обработена с 

битум, то трябва да се остави ивица с широчина поне 20 cm по дължина на прилежащия край 

на обработената с битум лента, непокрита с пясък, което ще позволи застъпването на 

битумния материал на двете ленти.

Изпълнителят трябва да поддържа обработената с битум повърхност в добро и чисто 

състояние и преди полагането на следващият пласт от настилката да бъдат коригирани 

всякакви неравности по повърхността и отстранен излишният покриващ материал, прах или 

други замърсявания.

5.2 Условия за започване^’
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Мг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .Уз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура .Уз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Изпълнява се след полагане и валиране на трошокаменната настилка и приети работите

по основните пластове на настилката..

5.3 Зависими работи
Изпълнение на всички останали работи по изграждане на обекта -  следващ вид 

полагане на неплътен асфалтобетон.

5.4 Персонал
Работи______________
Транспорт до обекта 
Подготовка на основата 
Полагане

Покриване с пясък 
Полагане

________ Персонал
шофьор на автогудронатор 
машинист на компресор; работници 
шофьор на автогудронатор

работник
шофьор на камион 

автогудонатор

Техническият ръководител, ръководи, контролира и отчита изпълнението на работите 

Инженерът документира цялата информация по изпълнението на СМР докладва на 

него и той я представя на Възложителя/Консултанта за одобрение и приемане.

Координаторът по ЗБУТ следи за изпълнение на инструкциите за съответната операция 

Специалистът по качеството проверява съответствието на доставения материал с ТС и 

проекта.

5.5 Оборудване
Работи___________________________

Транспорт до обекта 
Подготовка на основата 

водоноска и
Компресор

Полагане
Покриване с пясък

Оборудване 
Автогудронатор 
Механична четка,

Автогудронатор
Камион

5.6 Материали

Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна 

или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да 

бъде клас С60В1, C40BF1, С60ВР1 или анионната в съответствие е БДС EN и „Техническа 

спецификация 2014г. ’’ на АПИ. /
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Производство на емулсия за битумни разливи

Фирмата ще доставя битумна емулсия от инсталация за производство на битумна 

емулсия, където ще се произвеждат необходимите емулсии за битумни разлив, разположени 

на територията на гр.Смолян.

Натоварване на емулсия за битумни разливи

Натоварването се извършва от инсталацията за производство на битумна емулсия 

директно в атогодрунатора чрез маркуч.

Транспорт на емулсия за битумни разливи

Транспорта на емулсиите за битумни разливи ще се извършва от автогодрунаторите на 

собствен ход.

6 Поз. 6 Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт 
24кг/м2/1см /мазут/

Поз.7 Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт 
24кг/м2/1см/мазут/

6.1 Обхват на работата
Включва машинно полагане и уплътняване на доставени асфалтови смеси по вид, 

дебелина, размери и нива на пластовете съгласно одобрения проект.

Транспортиране на асфалтовите смеси

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, 

достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че 

необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато 

полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно 

почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от 

замърсяване и десортиране.

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по 

такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна 

светлина.

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, 

съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа 

от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване 

(покриване).

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в 

температурните граници 14 0 С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част 

от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва 

да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на 

изискванията в Спесификацията.

Транспортирането на сместа за дрениращо пътно покритие до обекта се извършва с 

покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не 

трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата 

смес за дрениращо покритие не трябва да превишава 60 минути

Полагане на асфалтови смеси:
Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде в съответствие с 

„ Техническа спецификация 2014г. ” на АПИ. Сместа трябва да бъде полагана върху 

предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и в 

съответствие със Спесификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията, 

трябва да бъде изхвърлена.

Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на 

надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена, но се допуска 

включването и на втора асфалтополагаща машина.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради 

недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. 

(независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със 

Спесификацията. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще 

продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства 

на работната площадка.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и 

осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и 

изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ,,.\г BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с 

изискванията на Спесификацията. Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт 

налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне 

веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва 

почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.

Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 ш. 

Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 mm.

Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява 

с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината 

на пласта и нейната хомогенност.
Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина 9 m или с 

предварително опъната и нивелирана стоманена корда.

При полагане на асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие полагането трябва да 

се извършва по цялата ширина на пътното платно без надлъжна фуга. При големи ширини 

полагането може да се извърши с няколко едновременно работещи асфалторазстилача 

(полагане горещо на горещо). Когато това не е възможно, поради наличие на движение, 

постигането на добра връзка между двете ленти на полагане се постига чрез нагряване на 

граничната зона на положената вече лента. Площите на надлъжните и напречните фуги не 

трябва да се мажат с битум, тъй като това би възпрепятствало отвеждането на водата, 

проникнала в дрениращия асфалтов пласт.

Уплътняване на асфалтови смеси:
Оборудването използувано за уплътняване на асфалтовите смеси трябва да отговаря на 

изискванията на „ Техническа спецификация 2014г. ” на АПИ. Поне три валяка ще бъдат 

необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен 

и два бандажни валяка. Допълнителни валяци могат да се използуват от Изпълнителя 

толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия 

пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците трябва да бъде 

непрекъсната и ефективна.
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Преди започване работа на обекта, Изпълнителят трябва да изпълни пробни участъци 

за всеки асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на оптимални резултати при 

уплътняване, които след това ще бъдат използувани като минимум изисквания за 

уплътняването. Пробните участъци трябва да включват всички необходими дейности, 

включително и изпитванията съгласно Спесификацията за асфалтовите пластове или даден 

вид оборудване или вид работа, предложени от Изпълнителя, но не фигуриращи в разделите 

на тази Спесификация.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена 

и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва 

да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. След 

уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне 

надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. 

При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската 

страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината 

от широчината на бандажа на валяка.

Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело 

напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да 

надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.

Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя 

внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да 

бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди 

материала да бъде отново уплътнен.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и 

изстинал асфалтов пласт.

Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в 

следния ред:

а) Напречни фуги

б) Надлъжни фуги

в) Външни ръбове
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Проект ,,.Ys BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян“ 
част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

г) Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна

д) Второ основно валиране

е) Окончателно валиране

Когато се полага в еталон, една ивица е широчина от 50 до 100 mm от ръба, до който 

полага втората асфалтополагаща машина, трябва да бъде оставен неуплътнен. Крайните 

ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание 

трябва да се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички 
участъци.

а) Напречни фуги

Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се 

осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани с лата, за да се 

гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в права линия и е 

вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, трябва да се 

възстанови вертикалността на челата и те да се намажат е битумна емулсия, преди 

полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, 

положената асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде здраво притисната към 

вертикалния ръб е бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената вече 

настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 mm от 

новоположената смес при напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази 

линия, премествайки се постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни е 

пълната широчина на бандажа на валяка.

б) Надлъжни фуги

Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на 

напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по проектната линия и наклон и да 

има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде плътно 

притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от 

асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени е гребло и отстранени. 

Уплътняването трябва да се извършва е бандажен валяк.
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Проект „Ms BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Бандажът на валяка трябва да минава върху предишно изпълнената лента, като 

застъпва не повече от 150 ш  от прясно положената смес. След това валяците трябва да 

работят за уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга.

Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването на добре 

оформена фуга.

Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и 

други средства през деня, ръба на лентата трябва да бъде изрязан вертикално, почистен и 

намазан е битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните линии на 
настилката.

в) Външни ръбове

Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или веднага 

след валирането на надлъжните фуги.

Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на 

ръбовете.

Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, трябва да 

бъде леко повдигната е помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на 

бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.

г) Първоначално уплътняване

Първоначалното уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните 

фуги и ръбовете. Валяците трябва да работят колкото е възможно по-близо до 

асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне 

нежелано разместване на сместа. Не трябва да се допуска температурата на сместа да падне 

под 110 С преди приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране 

се извършва е бандажен валяк, той трябва да работи с двигателното колело към полагащата 

машина. Пневматични валяци също могат да бъдат използвани.

д) Второ (основно) уплътняване

Пневматични валяци или бандажни валяци, описани в тази Спесификация, трябва да 

бъдат използвани за основното уплътняване. Основното уплътняване трябва да следва 

първоначалното, колкощ-^.възможно по-скоро и докато положената смес е все още с
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т  И е  Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .Vs BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура №> BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

температура, която ще осигури необходимата плътност. Валяците трябва да работят 

непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната 

посоката на движение на валяците върху още горещата смес е забранено.

е) Окончателно уплътняване

Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с бандажен или пневматичен 

валяк в зависимост от приетата схема на пробния участък.

Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още 

достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.

Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка 

последователност.

На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде 

извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата 

плътност.

След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, 

плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи 

допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да 

бъдат коригирани.

Уплътняването на дрениращ асфалтов пласт се извършва с тежки стоманено-бандажни 

валяци, работещи без вибрации.

ж) Контрол на движението при дрениращо пътно покритие

Трябва да се вземат мерки за отстраняване на всякакъв вид транспорт до пълното 

охлаждане на новоположения пласт, като движението се пуска най-рано 24 часа след 

полагане

Лабораторен контрол на качеството
Контролът на качеството ще се извършва според изискваните стандарти.

Контролът на продукцията включва следното:

S  Контрол на материалите, смесването и контрол на температурата на асфалта.

S  Контрол на произведения асфалт чрез вземане на проби от пресния асфалт на 

всеки 500 тона -  1 проби минимум.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XО П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Лз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабнлитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

S  Контрол на разпръскване на битумната емулсия;

С Контрола на полагането и температурата на асфалта;

Температурата ще се измерва в базата (температура на смесване) и често контролирана 

на място по време на полагането.

Контрол на плътността и дебелината ще се извършва като се вземат дълбочинни проби.

6.2 Условия за започване
Подготвена основа за полагане на асфалтобетон. При полагане върху стара асфалтова 

настилка същата да е почистена и измита и при проетирани изкърпвания същите да са 

изпълнени. При полагане върху трошенокаменна настилка същата да е почистена и 

уплътнена съгласно нормативните изисквания. Изпълнен битумен разлив за връзка. 

Изпълнен опитен участък за доказване възможността на Изпълнителя да изпълни саответния 

пласт съобразно изискванията на ТС.

Да са изпълнени и приети работите по основните пластове на настилката и битумния 

разлив.

6.3 Зависими работи
Съгласно възлагането и проекта. След биндер полагане на износващ плат 

повдигане на шахти и оттоци, и довършителни работи съгласно проекта (възлагането) -  

пътна маркировка.

6.4 Персонал
Работи___________________________________ Персонал
Полагане машинист на асфалторазстилач
оператор на асфалторазстилач 
работници по полагане на асфалтови настилки 
уплътняване машинисти на валяци

Геодезист заснема терена и предоставя координати и нива на оператора на

асфалтополагача.

Техническият ръководител, отговарящ за изпълнението на асфалтовите пластове 

планира, контролира и отчита изпълнението на работите.

Инженерът документира цялата информация по изпълнението на СМР докладва на 

него и той я представя на Възложителя/Консултанта за одобрение и приемане.

Координаторът щ д л е ^ и  за изпълнение на инструкциите за съответната операция
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Проект ,,.Ys BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура Л'° BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Специалистът по качеството проверява съответствието на доставения материал с ТС и

проекта.

Предвидения персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и Договора.

6.5 Материали
Асфалтобетон АС 12,5 износващ Тип А 50/70 / плътна Е = 1200 МРа/ по БДС 4132-90; 

Асфалтобетон АС 20 биндер 50/70 / неплътна смес Е = 1000 МРа;

6.6 Оборудване
Работи_______________________ Оборудване
Полагане асфалторазстилач с електронно управление на
операциите
Уплътняване валяк със стоманени бандажи, вибрационен до 10 т. 
валяк със стоманени бандажи, вибрационен над 10 т. 
валяк пневмоколесен до 22 т.

7 Поз.8. Повдигане и сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка 
По част ВиК
Поз.13 Доставка и монтаж на сегмент бетонен за повдигане капаци на ревизионни
шахти h=50 мм
Поз.14 Също h=30 мм
Поз.15 Доставка и монтаж на чугунен капак за ревизионна шахта Ф600 е 
вентилационни отвори, вкл. рамка, гумено уплътнение и заключващо устройство - 
клас на натоварване D400, съгл. EN 124:2003
Поз.16 Също, но самонивелиращи се (за монтаж на участъци с наклон > 8%) 
Поз.17 Реконструкция на ревизионни шахти за подравняване на капаци до 

проектното ниво на пътя

7.1 Обхват на работите 
Включва всички работи по:

У Демонтаж на капака и гривната

■S Фиксиране на ново ниво на капака на РШ

■S Направа на кофраж;

У Полагане на бетон,

У Полагане на гривната и капака на новото ниво 

У декофрирапд.-.:
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ms BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

■/ Полагане на пясъчен асфалтобетон в случай че повдигането се изпълнява

след положена асфалтова настилка последен (износващ) пласт, или полагане на 

асфалтови пластове с случай че повдигането е направено преди полагането 

на асфалтовите пластове

7.2 Условия за започване
Съгласно организацията на изпълнение (преди положен износващ пласт)

7.3 Зависими работи
Съгласно организацията на изпълнение (преди или след положен износващ пласт).

7.4 Персонал
Работи__________________________________

Демонтаж капака и гривна 
Кофраж, бетониране, монтаж на капак и гривна 
Декофриране
Полагане на пясъчен асфалтобетон 
Доставка на бетон 

Доставка на пясъчен асфалтобетон

____________Персонал
работници 
работници 
работници 

работници 
шофьор бетоновоз 
шофьор самосвал

Техническият ръководител, планира, контролира и отчита изпълнението на работите.

Инженерът документира цялата информация по изпълнението на СМР докладва на 

него и той я представя на Възложителя/Консултанта за одобрение и приемане.

Геодезист заснема терена и предоставя координати и нива на техническия ръководител.

Координаторът по ЗБУТ следи за изпълнение на инструкциите за съответната операция

Специалистът по качеството проверява съответствието на доставения материал с ТС и 

проекта.

Предвиденият персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и Договора.

7.5 Материали
Класът на подложния и укрепващия бетон ще бъде В 25.

Пясъчен асфалтобетон.

При реновирането на съществуващите улични РШ, всички капаци се заменят с нови 

Ф600 с вентилационни отвори, вкл. рамка, гумено уплътнение с клас на натоварване D400 

съгласно БДС EN 124:2003 или еквивалент и окомплектовани със заключваща система.За 

участъците с наклон по голям от 8% се монтират чугунени, самонивелиращи се капаци със 

заключване. За изравняване на шахтите с проектното ниво на уличното платно се монтират 
готови бетонови сегмент)щ^взщ.очи^1а 5 и 3 см.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ле BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

7.6 Оборудване
Работи___________________________________

_____ Оборудване
Доставка на бетон бетоновоз

Доставка на пясъчен асфалтобетон самосвал

8 Поз.9 Повдигане и сваляне на уличен отток при асфалтова настилка
8.1 Обхват на работите

Включва всички работи по:
S  Демонтаж на решетката и основата

■S Фиксиране на ново ниво на капака на ДШ

S  Направа на кофраж;

S  Полагане на бетон,

■S Полагане на основата (гривната) и решетката на новото ниво

S  декофриране.

■S Полагане на пясъчен асфалтобетон в случай че повдигането се изпълнява 

след положена асфалтова настилка последен (износващ) пласт, или полагане на 

асфалтови пластове с случай че повдигането е направено преди полагането 

на асфалтовите пластове

Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и 

напречни фуги и всички части на съоръжения - бордюри, шахти и др., които ще имат контакт 

с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се 

осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

Изпълнението може да се направи с устройство за повдигане на шахти. То може да 

бъде прикачено на минитоварач, трактор, багер-товарач или челен товарач.

Системата включва изрязване на асфалта около старата шахта, повдигането и 

нивелирането й на новото ниво. По този начин се получава напълно изравнен с пътната 

настилка краен резултат.

Всички капаци и решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и 

водосъбирателни шахти трябва да бъдат монтирани на проектното си ниво и със съответния 

наклон преди започване на полагането.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Лг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура J\s BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

8.2 Условия за започване
Съгласно организацията на изпълнение (преди или след положен износващ пласт)

8.3 Зависими работи
Съгласно организацията на изпълнение (преди или след положен износващ пласт).

8.4 Персонал
Работи___________________________________
Демонтаж капака и гривна
Кофраж, бетониране, монтаж на капак и гривна
Декофриране
Полагане на пясъчен асфалтобетон 

Доставка на бетон
Доставка на пясъчен асфалтобетон

____________Персонал
работници 
работници 
работници 

работници 
шофьор бетоновоз 
шофьор самосвал

Инженерът документира цялата информация по изпълнението на СМР докладва на 

него и той я представя на Възложителя/Консултанта за одобрение и приемане.

Геодезист заснема терена и предоставя координати и нива на техническия ръководител. 

Координаторът по ЗБУТ следи за изпълнение на инструкциите за съответната операция 

Специалистът по качеството проверява съответствието на доставения материал е ТС и 

проекта.

Предвиденият персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и Договора.

8.5 Материали
Класът на подложния и укрепващия бетон ще бъде В 15 Бетон В15 (С 12/15) и В20 (С 

16/20) -  съгласно БДС EN 206-1;

Пясъчен асфалтобетон.

8.6 Оборудване
Работи________________________________________Оборудване
Доставка на бетон бетоновоз
Доставка на пясъчен асфалтобетон самосвал

*4 По част Вертикална планировка

9 Поз.10 Разваляне на тротоар от базалтови плочи 
По Част видеонаблюдение
Поз.4 Разваляне на тротоар от циментови и базалтови плочи.

9.1 Обхват на работзеее^
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Л'° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне jYs  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Включва разкъртване на тротоарна настилка и отстраняването й. Изпълнява се с

подходяща механизация (комбинирани багери, минибагер) и от работници с ръчни

инструменти (кирка, лост). Плочките се третират като строители отпадък.

9.2 Условия за започване:
Маркиране на границите. Получаване на разрешение за започване от Възложителя

/Консултанта.

9.3 Зависими работи
Изпълнение на всички останали работи по изграждане на обекта. Следващ вид работа 

разкъртване на бордюри,

9.4 Персонал
Работи_____________________________________ Персонал
Разкътване и премахване на тротоарна настилка работници
Механизирано разкъртване машинист комбиниран багер

Техническият ръководител, ръководи, контролира и отчита изпълнението на работите 

Инженерът документира цялата информация по изпълнението на СМР докладва на 

него и той я представя на Възложителя/Консултанта за одобрение и приемане.

Координаторът по ЗБУТ следи за изпълнение на инструкциите за съответната операция 

Специалистът по качеството проверява съответствието на доставения материал с ТС и 

проекта.

9.5 Оборудване
Работи_____________________________________ Оборудване
разкъртване комбиниран багер (минибагер)
Натоварване комбиниран багер-товарач

10 Поз.11 Тънък изкоп до 0,50м за ремонти 20%
Поз.12 Машинен изкоп до 15см 80%
По част ВиК
Поз.1 Изкоп с багер на транспорт земни почви по улици
Поз.2 Извозване на земни почви със самосвал на 10 км. разст. на депо (Кр = 1.27) 
Поз.З Разриване с булдозер земни почви на разст. до 40 м в депо

Поз.4 Изкоп до 1.20 м шир. и до 2 м дълб. скални почви -  ръчно
Поз.5 Натоварване и извозване на скални почви със самосвал (Кр = 1.38)
Поз.6 Разриване на скални почви с булдозер на разст. до 40 м в депо 
По част Електро
Поз.9 Направа на изкоп със зариваване и трамбоване на кабелно трасе по детайл (4х 
PVC chi 101 пол тпй?гй&@с^
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Мг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Мг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Мг BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Поз.10 Направа на изкоп със зариваване и трамбоване на кабелно трасе по детайл 
(4х стоман. ф110) под асфалтов път

По част Електро - видеонаблюдение
Поз.2 Н-ва изкоп с зариване и трамбоване на кабелно трасе- под тротоар 
Поз.З Н-ва изкоп с зариване и трамбоване на кабелно трасе- под асфалт

10.1 Обхват на работите:
Тези предписания се прилагат при изпълнението на всички земни работи, свързани с 

разчистване на строителната площадка, временното строителство и изграждането на пътното 

тяло и пътните съоръжения.

Това са всички траншейни, скатни и заимствени изкопи, изкопи за основи и строителни 

ями, насипи, обратни засипки и др.

Изпълнение на изкопите до размерите и нивата посочени в чертежите, или до тези нива 

и размери, които Консултанта може да нареди, в зависимост от конкретните условия. 

Изкопите ще бъдат направени с комбиниран багер. След направата на изкопа, същият следва 

да бъде приет от Консултанта, за да бъде разрешено изпълнението на следващия вид 

работа.
Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава 

механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, 

подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите 

материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в 

съответствие с изискванията на необходимите стандарти.

Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за 

работа от всички свободно течащи води.

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното 

отводняване на изкоп по всяко време.

Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които 

да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т  И В М А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ,,.Уз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .Уз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура .Уз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране 

трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, 

разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат 

складирани на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с 

неподходящ материал.
Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира 

целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, машини и 

оборудване са за негова сметка.

Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на 

изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при 

напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено 

те да останат на място.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия 

минимален период.

Изпълнението на изкопите включва:

Изкопаване на материала в рамките на чистите линии на напречните профили на 

изкопа.

4.2. Изкоп на подходящ материал

Материал, получен от изкоп и пренадлежащ към групите А-1, А-2 и А-3 е подходящ 

материал за изграждане на насипното тяло на автомобилни пътища.

При изкоп на материали от групите А-4, А-5, А-6 и А-7, трябва за всеки отделен случай 

да се прецени дали материала да бъде извозен на депо, или чрез подходяща корекция, да 

бъде вложен в някоя от зоните на насипа.

4.3. Изкоп на неподходящ материал

Материалите неотговарящи на изискванията за годност при употребата им в 

постоянните земни работи са:

1) почви от групата А-8 на груповата спесификация;

2) материали в замръзнало състояние;
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е в р о п е й с к и  с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура №> BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

3) глини с граница на протичане не по-малко от 45%, или с индекс на пластичност не 

по-малко от 27 %;
4) несвързани почви с водно съдържание, превишаващо с повече от 10% оптималното 

водно съдържание;

5) свързани почви с водно съдържание, превишаващо с повече от 5% оптималното 

водно съдържание;

6) материали, склонни към самозапалване (с изключение на негорими каменни 

въглища, съгласно БДС 5795 или еквивалент);

7) материали с опасни физични и химични качества, изискващи специални мерки за 

изкопаване, обработка, складиране, транспортиране и депониране.

Изкопаният неподходящ материал трябва да бъде извозен и заменен с подходящ 

материал, уплътнен в съответствие с изискванията на спесификацията..

4.4. Технология на изкопните работи

Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава 

механизация и такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, 

подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите 

материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в 

съответствие с изискванята на тази спецификация.

Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за 

работа от всички свободно течащи води.

Съществуващите напоителни канали трябва или да се спрат със съгласието на 

заинтересованите власти или да се вкарат в отвеждащи тръби, или да се изолират по друг 

начин.

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното 

отводняване на изкоп по всяко време.

Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които 

да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране 

трябва да продължи докато на това място има достатъчно работеща, разстилаща и 

уплътняваща механизация
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Лй BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Излишният Подходящ материал, и всичкият Неподходящ материал трябва да бъде 

складиран на депа, осигурени от Изпълнителя.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на Подходящ с 

Неподходящ материал.

Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира 

целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети в хора, машини и 

оборудване са за негова сметка.

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия 

минимален период.
Изкопът може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури най- 

малко 0,3 ш дебелина на пласта, оставен над котата на земното легло на настилката, като 

защита срещу атмосферни влияния.

Изпълнените изкопи трябва да отговарят на напречните профили, дадени в Проекта.

Когато бъде достигнато конструктивното ниво на изкопа, трябва да бъде оформено и 

подготвено земното легло на пътната настилка.

Подготовката на земното легло, при материали от групите А-1, А-2 и А-3, се състои в 

уплътняване на пласта, върху който ще лежи пътната настилка на дълбочина не по-малка от 

0,3 m до плътност не по-малка от 95 % от максималната суха плътност.

Ако неподходящите материали се отстранят на определена дълбочина, те ще се 

заменят от материали от групите А-1, А-2 и А-3 на такава дълбочина, която да гарантира 

добро разпределение на товарите от движението.

Замяната на материала е задължителна при почви от група А-8 (торф или торфени 

наноси).

Разходите направени вследствие на различията между проектните и действителните 

материали, водещи до необходимост от стабилизиране на земната основа, ще бъдат 

заплатени на Изпълнителя.

4.5 Конструктивни отклонения

Не се допуска приемането на изкопни работи, когато при проверка на трасировъчните 

елементи на съоръженията се констатират отклонения по-големи от дадените в таблицата.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ,,.Y° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Вид на отклоненията Еди Гран
по ница мярка ични

отклонения
ред

Отклонение от проектната ос или от 
ръба в основата на изкопа cm ±5

Отклонение от проектния надлъжен
наклон по дъното на изкопа за канали, траншеи 
дренажи и др.

% ±0,05

Отклонение в размерите на напречното
сечение на изкопите за канали, траншеи, 
дренажи и др.

cm +5

Отклонение от проекта за вертикална
планировка:

а) по отношение нивата на планираните
площи cm +0,1

б) по отношениео на наклона на 
водоотвеждащи окопи % ±0,05

в) по отношение дебелината на 
хумосния пласт % ±10

10.2 Условия за започване:
Очертаване границите на изкопа. Разчистване на площите от несвойствени материали. 

Получаване на разрешение за започване от Консултанта.

Изпълнението на Земните работи може да започне:

1) подписан документ за предаване на строителната площадка;

2) при направен опис на дървета, сгради и съоръжени на строителната площадка и 

около нея, които ще трябва да бъдат защитени от работещите и преминаващите строителни 

машини, с указания за съответните защитни мероприятия;

3) при трайно геодезично очертаване на осите и геометричните контури, зоните на 

изкопните и насипните работи, трасетата на временните пътища, рампите и други 

съоръжения предвидени в проекта;

4) при изградени предпазни заграждения и изпълнена временна сигнализация на 

строителството;
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолянии

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

5) след отстраняване и извозване по предназначение на хумусния слой или неговото 

депониране и съхраняване;

6) при изпълнени временни и постоянни отводнителни съоръжения, разположени в 

насипните зони;

7) при почистена строителната площадка от храсти, дървета, пънове и едри камъни;

8) при изградени временни пътища и предвидените в Проекта рампи.

3.6. Приемане на геодезическите работи

Трайните геодезични маркировъчни знаци няма да бъдат приети, когато:

1) получените геодезични отклонения са по-големи от предвидените в проекта;

2) същите са поставени в зоната на предстоящи земни работи, изпълнявани със 

земекопни машини, както и на места в които се очаква слягане или хлъзгане на почвите.

3.7. Изграждане на временни пътища

При изграждането на временните пътища не трябва да се допуска:

1) изграждането на временни еднолентови пътища без уширения за разминаване, 

разположени в границите на видимост от двете посоки и отстоящи едно от друго на 

разстояние не по-голямо от 300 т ;

3.8. Спиране на земните работи

Изпълнението на земните работи трябва да се спира при:

1) разрушаване на обозначителните знаци;

2) откриване на археологични обекти и подземни съоръжения, които не са отразени в 

документа за предаване на площадката, до пълното изясняване на характера и 

предназначението на съоръжението;

3) настъпили неблагоприятно инженерно геоложки и хидрогеоложки условия, 

вследствие на природни бедствия.

Изпълнението на земните работи може да продължи: по точка 1 след възстановяването 

на обозначителните знаци, по точка 2 след получено писмено съгласие от съответните 

заинтересовани ведомства и по точка 3 след нормализиране на хидро-геоложките условия.

Нанесените щети вследствие спиране на изпълнението на земните работи по точки 1 и 

3 са за сметка на Изпълнителя.

3.9. Оформяне Ha'aeMHOTgoHeiyio на пътната настилка
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

За земно легло на пътната настилката се приемат, 0,5 m от горната част на насипа, а 

при изкоп, 0,5 m под котата на завършеното конструктивно ниво на изкопа.

Земното легло се приема за изградено, когато във всяко едно сечение, котите отговарят 

на предвидените в напречните профили нива на кота земно легло на пътната настилка.

Движение на пътно строителни машини и приобектов транспорт по завършеното земно 

легло, ще бъде допуснато при взимане на необходимите предпазни мерки.

Нанесените щети трябва да бъдат за сметка на Изпълнителя.

10.3 Зависими работи
Изпълнение на всички останали работи по изграждане на обекта съгласно проекта

10.4 Персонал
Работи____________________________________ Персонал
Изкоп изкопния

Машинист на багер
Геодезист очертава границите и посочва нива.

Техническият ръководител, ръководи, контролира и отчита изпълнението на работите 

Инженерът документира цялата информация по изпълнението на СМР докладва на 

него и той я представя на Възложителя/Консултанта за одобрение и приемане.

Координаторът по ЗБУТ следи за изпълнение на инструкциите за съответната 

операция
Специалистът по качеството проверява съответствието на доставения материал с ТС и 

проекта.

10.5 Оборудване
Работи____________________________________ Оборудване
Изкоп комбиниран багер
Разриване булдозер

10.6 Материали

Материалите, добивани и впоследствие използвани при изпълнението на земните 

работи и земните съоръжения трябва да бъдат класифицирани, съгласно долупосочената 

таблица 1.
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Н е в р о п е й с к и  с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И 6 М А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ms BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ms BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Всички материали, влагани при изпълнение на земните работи и земните съоръжения 

трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и предписанията на 

тази спесификация.

Няма да се допуска използването на материали без документ, определящ неговите 

качества и без технология за приложението му.

Вземане на проби и изпитвания

Видовете изпитвания на материалите, необходими за тяхното класифициране

11 Поз.13 Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции 15см

11.1 Обхват на работите
Обхваща изпълнението на основни пластове, необработени със свързващи вещества, 

включени в конструкцията на пътната настилка по нива и размери съгласно проекта.

Материалът за основата се доставя с автосамосвали и се разтоварва на мястото на 

полагане, разстила се равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер. 

Уплътняването се извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при 

оптимално водно съдържание, до достигане на проектната плътност съгласно ТС.

Няма да се изпълнява полагането тротоарната основа, докато не бъдат одобрени 

материалите, методите и установените в опитните участъци технологии,

Основата от каменни фракции ще се изгражда само тогава, когато атмосферните 

условия не увреждат качеството на завършените пластове. Всички участъци, които са 

увредени от неблагоприятни атмосферни влияния през която и да е фаза на строителството 

ще бъдат напълно разрохкани, наново профилирани, оформени и уплътнени.

Материала ще се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително 

уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката равномерно по цялата 

широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването се извършва със статични или със 

статични и вибрационни валяци при оптимално водно съдържание, до достигане на 

проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98 % от максималната суха плътност, 

определена в лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор, съгласно 

БДС EN 13286-2.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Уплътняването на положената основа се извършва с необходимия брой вибрационни 

плочи. Схемата на уплътняване и броя на минаванията на плочите ще бъде уточнен на 

пробен участък.

Уплътняването се извършва по следната схема :

- уплътняването на положената ивица започва от крайните зони. Първите две 

минавания са без вибрации и се извършват на 20 см навътре от двата края на ивицата. При 

следващите минавания на валяка се уплътняват и тази зона, като бандажа на валяка не 

трябва да се изнася с повече от 10 см извън ивицата.

Всяко следващо минаване на валяка застъпва с половин ширина предишната си

следа.

В процеса на уплътнението, след първите 4 до 5 минавания на трамбовката, се 

проверяват нивото, равността и напречния наклон на пласта. Установените недопустими 

отклонения се поправят веднага преди окончателното уплътнение на сместа.При 

необходимост от допълнително навлажняване на материала, водата се разлива дозирано в 

необходимите количества с водоноска.

Овлажняване не трябва да се извършва, докато материала не се е уплътнил достатъчно 

от уплътнителната техника, така че да се избегне отмиване и отделяне на фините частици от 

повърхността на пласта.

Изпълнителят ще предпазва и поддържа изпълнения пласт за своя сметка, докато се 

положи следващия. Поддържането ще включва незабавни ремонти на повреда или дефекти, 

които могат да се получат на пласта, и това ще се извършва толкова често, колкото е 

необходимо, с оглед запазването му в добро състояние. Ремонтите ще се правят по начин, 

който да осигури възстановяването на повърхността. В случаите, когато полагането на 

следващия пласт не се предвижда веднага след изпълнението на основния пласт, той ще бъде 

подходящо обработен с битумна емулсия, в количество до 1,5 kg/m2. Няма да се допуска 

движение по необработен пласт, освен ако така е наредено или разрешено от 

Инвеститорския контрол.

11.2 Условия за започване
Съгласно проекта. Да са изпълнени и приети работите до кота земно легло.

Одобряване на материала за изпълнение на основа от трошен камък.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 'X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ,,.Y° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне JSs BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

11.3 Зависими работи 
Съгласно проекта

11.4 Персонал
Работи __________________________ Персонал
Доставка
Полагане и уплътняване

шофьори на самосвали 
работник настилки 
машинист на трамбовка 
шофьор на цистерна за вода 

Геодезист измерва и контролира граници и нива.
Техническият ръководител, планира, контролира и отчита изпълнението на основните 

пластове.
Инженерът документира цялата информация по изпълнението на СМР докладва на 

него и той я представя на Възложителя/Консултанта за одобрение и приемане.

Координаторът по ЗБУТ следи за изпълнение на инструкциите за съответната 

операция

Специалистът по качеството проверява съответствието на доставения материал с ТС и

проекта.

11.5 Материали
Трошен камък отговарящ на изискванията на ТС.

Материалът ще бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици 

и други неподходящи материали.

Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със 

свързващи вещества трябва да бъдат: трошен камък с непрекъсната зърнометрия и речна или 

кариерна баластра.

Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани 

частици и други неподходящи материали.

Фракцията с размери с размери на зърната над 12,5 mm трябва да съдържа не по- 

малко от 40 % частици с ръбести, неправилни и натрошени повърхности.

Общи технически изисквания към материалите за основни пластове, необработени 

със свързващи вещества :

Наименование на Нормативе Стойност
по показателя зм. ед. н документ,

___________________________________
съгласно който
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т  И в Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян“ 
част от процедура Ле BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

ед трябва да се 
проведе 

изпитването
Мразоустойчивост след 5 
цикъла третиране с натриев 
сулфат, стойност на 
допустимата загуба по маса 
на материала

AASHTO Т 104 
или еквивалент

не по-голяма от 
12

Съпротивление на износване 
в апарат “Лос Анжелос”или 
еквивалентен, допустима 
загуба по маса на материала

AASHTO Т 96 или 
еквивалент

не по-голяма от 
40

Граница на протичане AASHTO Т 89 или 
еквивалент

не по-голяма от 
25

Показател на пластичност AASHTO Т 90 или 
еквивалент не по-голям от 6

Пясъчен еквивалент AASHTO Т 176 
или еквивалент не по-малка от 30

Съдържание на пръчковидни 
и плочковидни зърна

BS 812 или 
еквивалент

не по-голямо от 
18

Калифорнийски показател за 
носимоспособност CBR след 
4-дневно киснене на почвени 
проби, уплътнени до 
плътност, равна на 98 % от 
максималната суха плътност, 
съгласно AASHTO Т 180 
или еквивалент ( CBR min)

AASHTO Т 193 
или еквивалент не по-малък от 80

Специфични изисквания към трошения камък, използван за изпълнение на основни 

пластове, необработени със свързващи вещества

Трошеният камък, използван за изпълнение на основни пластове, необработени със 

свързващи вещества трябва да бъде с непрекъсната зърнометрия и да притежава висока 

плътност и добра носимоспособност.

Избор на източник на материал
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ms BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“
част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Изпълнителят трябва да изследва и да избере източник на материал, който да 

използва за направа на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени 

със свързващи вещества.

Трябва да се извърши опитно смесване и изпитване на получената смес по показатели 

за да се провери дали материала за пътната основа от избрания източник отговаря на тази 

спесификация.

Оптимизацията на състава( зърнометрията) на сместа трябва да стане чрез изпитване 

на проби от смеси с различен максимален размер на зърната. От получените проектни смеси, 

трябва да се изпълнят опитни участъци.

Разходите, свързани е избора на източника на материал са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнение на опитен участък

Преди да започне изграждането на основните пластове от зърнести минерални 

материали, необработени със свързващи вещества, Изпълнителят трябва да изпълни 

опитен участък с избраната смес.

Всеки опитен участък трябва да бъде изпълнен като се използват същите материали, 

пропорции и начин на смесване, разстилане, уплътняваща техника и технологии на 

изпълнение, както посочените в Проекта.

Целта на тези опитни участъци е да се определи проектната дебелина на пластовете в 

неуплътнено състояние, полевото съдържание на влага при уплътняването, отношението 

между броя на преминаванията на уплътняващата техника и достигнатата плътност на 

избраната смес от зърнести минерални материали за изпълнение на основни пластове, 

необработени със свързващи вещества.

Складиране и съхранение на материалите

Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания 

материал , както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината.

Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините 

трябва да са не по-високи от 5 т .

11.6 Оборудване
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Мг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне Мг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Мг BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Работи__________________________________ Оборудване
Транспорт на материалите Автосамосвали
Уплътняване вибрационна плоча
Овлажняване Автоцистерна за вода

12 Поз. 15 Настилка от вибробетонни плочи на Зсм. циментопясъчен разтвор 1:3 
По Част Видеонаблюдение 
Поз.5 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР

12.1 Обхват на работите
Включва всички работи по доставката на тротоарни плочи съгласно ТС подравняване 

и уплътняване на основата за полагането им.

Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се 

изпълнява е тротоарни плочи с дебелина 4 см, отговарящи на стандарт БДС EN, на полусух 

цименто-пясъчен разтвор 1:3 и 15 см трамбован трошен камък с D до 40 мм и Е = 250 МРа.

Почвената основа и земното легло на тротоарите ще бъде подготвено както за 

пътищата, е изключение на това, че няма да се изисква изпробване на валирането. Основа на 

тротоарите ще бъде уплътнена с одобрено оборудване.

Тротоарите ще се изпълнят върху пясъчна основа. При нареждането на плочите 

между тях ще се оставят фуги 5 шш, като фугата ще се запълва с циментов разтвор.

Материалите ще отговарят по БДС 625 за плочите, БДС 9340 за разтвора. Преди това 

ще се провери трасировката им, както и нивата, на които трябва да се изпълнят. Нивелацията 

ще се осъществява с лазерна техника.

Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават 

равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите,

При нареждането на плочите между тях се остават фуга с ширина 5 мм» които се 

запълват с цименто-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 4,5м се оставят и 

напречи разширителни фуги с ширина 15мм., които се запълват с асфалтова паста след 

свързването на цименто-пясъчния разтвор

За постигане на съответствие с изискванията на проекта и на това ръководство при 

изпълнението на настилки се извършва контрол, който включва:
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАС ТЕЖ

Проект „№> BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Лз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

контрол на условията, при които започва изпълнението на тротоарната 

настилка, всеки един от междинните пластовете и подовото покритие;

проверка (входящ контрол) на предвидените за влагане продукти и материали; 

контрол по време на изпълнението. Преди полагането на всеки пласт на 

тротоарната настилка или подовото покритие се извършва подготовка на основата, в 

съответствие с изискванията на проекта и технологията за изпълнение.

Повърхността на основата и на междинните пластове съгласно чл.9 т.2, върху които 

ще се полага последващ пласт на тротоарната настилка, трябва да е чиста, без прах, 

строителни отпадъци, маслени петна, циментово мляко, ронещи се и замръзнали места, 

както и без каквито и да други замърсители и да отговаря на изискванията на проекта, 

технологичните указания по смисъла на чл.8 ал.4 и ал.5 и/или изискванията, предписани от 

производителя на материалите.

При теренни подове земната основа трябва да е здрава, е ненарушена структура, 

добре уплътнена и да притежава характеристиките, предписани в проекта. Не се допуска 

полагането на настилки върху растителни почвени пластове, торф и водонаситени глинести 

почви.

Не се допуска уплътняване на замръзнали и примесени е лед и сняг почви.

Температурата и влажността на въздуха по време на изпълнението, температурата и 

влажността на основата и на всеки един от пластове, който се явява основа за последващ 

пласт на подовата настилка и/или покритие, трябва да съответства на предписанието на 

проекта, технологията за изпълнение на съответния пласт на настилката по смисъла на чл.8 

ал.4 и ал.5, както и на предписанията на производителя на материала и съответните 

нормативни документи.

Не се допуска изпълнението на външни настилки и покрития при роса, слана, валежи 

от сняг и дъжд.

При изпълнението на подовата настилка и подовото покритие се извършва контрол 

на съответствието на продуктите е изискванията на проекта и на техническите 

спецификации.

Контрол за спазване на изискванията по време на изпълнението на тротоарните 

настилки
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Всеки един от пластовете на настилката се изпълняват в съответствие с изискванията 

на проекта, техническите спесификации, технологията за изпъление съгласно чл.8 ал.4 и ал.5 

и указанията на производителя на материала.

Основата и всеки междинен пласт на настилката се приемат с акт (образец 12) 

съгласно приложение 1 за установяване на строителните и монтажните работи, подлежащи 

на закриване, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. С акта (образец 12) се удостоверява, че са постигнати изискванията на 

проекта, и се посочват условията, при които са извършени работите. Актът се подписва от 

проектанта, проектирал съответния пласт на подовата настилка.

Земната основа за настилки при теренни подове се приема с акт (образец 6) за 

приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи, 

съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството.

При констатиране на недостатъци или несъответствия с проекта, основата или 

съответният пласт на настилката не се приемат до пълното им отстраняване.

Настилки могат да се изпълняват само от работници, преминали обучение и 

притежаващи необходимата специалност и професионална квалификация, съгласно

изискванията на Националната класификация на професиите и длъжностите в Република 

България.

При констатиране на недостатъци или несъответствия с проекта, основата или 

съответният пласт на настилката не се приемат до пълното им отстраняване.

Настилки могат да се изпълняват само от работници, преминали обучение и 

притежаващи необходимата специалност и професионална квалификация, съгласно

изискванията на Националната класификация на професиите и длъжностите в Република 

България.

При изпълнението на настилките се контролира съответствието с проекта на основата 

за изпълнението на настилките, проверка на всеки един от междинните пластове и проверка 

на подовото покритие за:

отклонение отд^оедтната равнина;
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „.Ye BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване наградена
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

наклони към сифони, канали, улами и събирателни шахти;

дебелина на изравнителните, заглаждащите, хидроизолиращите, пароизолиращите, 

звукоизолиращите, топлоизолиращите и др. пластове и подовото покритие;

равномерност, непрекъснатост и адхезия на грунда върху основата, когато такъв се 

изисква с инвестиционния проект;

спазване на предписаната технология за изпълнение по смисъла на чл.8, ал.4 и ал.5; 

предписаната в проекта и/или в технологията за изпълнение подготовка на основата 

(награпяване, почистване и др.), когато такава се изисква;

радиусът на закръгление на подовото покритие в местата на пресичане с вертикални и 

наклонени повърхности (стени, колони, фундаменти под технологични съоръжения, улами, 

открити канали, шахти и др.);

физико-механичните характеристики на вложените материали (с изпитване по 

безразрушителни методи или по лабораторни протоколи);

наличието на пукнатини, отслоявания, слаби и ронещи се участъци; 

чистотата на повърхността и наличието на слоеве, възпрепятстващи адхезията; 

изпълнението на привидни, изолационни, деформационни, периферни и др. фуги; 

Изисквания към завършените тротоарни настилки и покрития

Допустимите отклонения на завършените тротоарни настилки и покрития трябва да са 

в границите, регламентирани в инвестиционния проект, действащите български държавни и 

хармонизирани европейски стандарти, хармонизираните технически спесификации, 

проектното задание или техническите изисквания, предписани към изпълнението.

При тротоарни покрития на база циментови смеси (бетонови настилки, мозайки и др.) 

се изисква:

по повърхността да не се наблюдават пукнатини, отслоявания, очукани, 

ронещи се и замръзнали учасъци;

фугите в бетоновите покрития да са изпълнени, съгласно изискванията на 

проекта и/или технологията за изпълнение;

видът на мозаечния финишен пласт, марката и класът на мозаечната смес, 

размерът на мозаечните камъчета, цветът и подреждането на фигурите да съответстват на 

изискванията на проекта.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян“
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

При тротоарни покрития на база полимер-циментови смеси не се допускат:

пукнатини, отслоявания, повърхностни дефекти от технологичната обработка; 

участъци без адхезия към долулежащата основа; 

дефекти по повърхността от технологичната обработка;

Приемане и измерване на завършените тротоарни настилки и тротоарни покрития

Приемането на тротоарните настилки се извършва както по време на изпълнението 

(междинно приемане), така и след окончателното изпълнение на тротоарните покрития. При 

приемането се оценява съответствието с изискванията на проекта и изискванията на 

съответните нормативни актове и технически спесификации.

Съставените записи, документиращи резулатите от оценката и приемането, са 

съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството.

На междинно приемане със съставяне на акт за скрити работи подлежат:

носещата конструкция на терена, когато същата се явява основа за полагане на 

тротоарните настилки и/или покрития;

подготвените повърхности за полагане на тротоарните настилки, пластове на 

тротоарните настилки и/или покрития ;

всеки пласт на подовата настилка преди полагането на последващ пласт или 

подовото покритие;
участъците, които подлежат на закриване при изпълнението на следващи 

видове строителни и монтажни работи.

При приемането на завършените тротоарни настилки и покрития се проверяват:

документите за оценяване на съответствието и качеството на вложените 

продукти и съответствието им с изискванията на проекта;

актовете за приемане на основата и на строителните и монтажни работи, 

подлежащи на закриване;

протоколи от лабораторни изпитвания за използваните материали и/или 

продукти, в случай, че такива се изискват;

актове и протоколи за окончателно приемане на завършеното подово покритие;
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Х° BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

съответствието на изпълнение на детайлите с проекта (изпълнение на первази, 

канали, улами и шахти, холкери, заустването на откритите канали, изпълнението около 

преминаващите през подовата конструкция и подовото покритие отвори, инсталации, тръби 

и други съоръжения, снажданията на пластовете и др.);

съотвествието на изпълнените тротоарни настилки и покрития с изискванията 

на Раздел III и с допустимите отклонения от проекта по смисъла на чл.21;

протоколите от изпитване на антистатичните и електропроводими качества на 

подовото покритие, когато в проекта се предвижда изпълнението на такъв тип покрития.

12.2 Условия за започване
Направата на тротоарите започва след изпълнението на бордюрите и получаване на 

разрешение от Възложителя /Инженера.

12.3 Зависими работи
Довършителни работи съгласно проекта. Въвеждане на обекта в експлоатация.

12.4 Персонал
Работи_____________________________________Персонал
Подравняване на основата, полагане работници - настикаджии
на тротоарни плочи, замонолитване на фугите
Доставка на тротоарни плочи шофьор на товарен автомобил

Техническият ръководител, планира, контролира и отчита изпълнението на работите.

Предвидения персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и Договора.

Текущия контрол по изпълнението на работите, влаганите материали и качеството на 

изпълнение на работите на обекта се извършва от:

- техническият ръководител — следи за вида и количеството на доставените 

материали, контролира подравняването на основата, полагането на трошения камък, 

подложния пясък и тротоарните плочи и замонолитването на фугите, наличието на 

сертификати и Декларации за съответствие за доставените материали.

- геодезическото звено -  контролира нивата и ситуационното разположение на 

положените тротоари, определя обема на изпълнените работи.

- лабораторните специалисти -  извършват изпитвания на материали за изпълнение на 

тротоарната настилка и уплътнението на пластовете ,
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Мг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Мг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян“ 
част от процедура Мг BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

- ръководителя на обекта -  цялата информация по изпълнението на тротоара се 

докладва на него и той я представя на Консултанта за одобрение и приемане.

12.5 Материали
Ще се използуват тротоарни плочи по вид и размери съгласно проекта от 

Вибропресован бетон, със следните минимални характеристики по БДС EN 1338, БДС EN 

1339 или еквивалентен Клас по якост 2, марка Т; Клас по абсорбция на вода 2 , марка В ; 

Клас по устойчивост на замразяване / размразяване със соли 3, марка D;

Трошения камък и пясъчната подложка ще се изпълнят с материал съгласно ТС.

Не се допуска влагането на продукти, които не отговарят на изискванията и за които в 

проектната документация не е разработена технология за изпълнението им.

Не се допуска промяна на техническите характеристики на продуктите или на самите 

продукти, предвидени в проекта, без съгласието на проектанта, което се установява с 

протокол.

12.6 Оборудване
Работи________________________________________Оборудване
Доставка на тротоарни плочи товарен автомобил

'к По част Вертикална и хоризонтална пътна маркировка

13 Поз. 19 Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци клас -1 ,1- ви типоразмер 
съгл.БДС 1517-74 включително всички разходи Б2-4,БЗ,Ж13
Поз.20 Укрепване на стандартни знаци с желязна стойка 3,0м за вертикална м-ка 
ф60 мм и скоби включващи всички свързани с това разходи

13.1. Общо
Изпълнението на сигнализацията на пътищата с пътни знаци трябва да се извърши 

при строго спазване на проекта.

Надписите на указателните табели за основните направления трябва да бъдат 

изписани на български език и с латински букви веднага под българския еквивалент.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне jYs  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура jYs BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

13.2. Носещи стълбове и основи за пътни знаци
Единичните стълбове за пътни знаци се монтират в кръгла дупка е размер 300 mm,

запълнена с бетон е клас по якост на натиск В15 на дълбочина не по-малка от 150 mm под

терена.

Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, трябва да бъдат 

поставени отвесно, добре укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона. Обратната 

засипка трябва да се извърши не по рано от 48 часа след бетонирането. При монтиране на 

табела на няколко стълба, челата им трябва да са подравнени по линия и височина.

При монтиране на знаци и табели на два стълба, разстоянието от края на знака или 

табелата до оста на стълба трябва да бъде 300 mm.

При пътни знаци и указателни табели, носени от портални рамки и конзоли, 

монтирани към анкерни плочи или други скрепителни елементи да се спазват точно 

предписанията на проекта.

Стълбчета, портални рамки и конзоли, и скрепителни елементи за пътните знаци 

трябва да бъдат изработени от стомана S 235 JR или еквивалент или е по-добро качество в 

съответствие е EN 10025 или еквивалент.
Всички стоманени части трябва да са защитени срещу корозия чрез PVC-покритие е 

дебелина не по-малка от 0,04 mm или е два пласта грунд и два пласта сива боя. Вътрешната 

повърхнина на стълбчетата и външния долен край на височина 150 mm над земята трябва да 

са покрити е боя на битумна основа. На стълбчетата трябва да се предвидят подходящи тапи, 

монтирани в горния край, така че да се предотврати проникването на вода във вътрешността 

им.

13.3. Допълнителни изисквания
Закрепването, допълнителното укрепване и усилване на пътните знаци и табели 

трябва да е в съответствие е изискванията на БДС 1517 или еквивалент.

14 поз. 21 Доставка и полагане на хоризонтална пътна маркировка / осови линии, 
стрелки, щриховки, зебри / от бяла боя,съгласно БДС 11925-80,включително всички 
свързани с това шйхблйЧпъчш) и машинно
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Слюляпии

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 е 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

14.1. Цвят
Постоянната пътна маркировка трябва да бъде с бял цвят, а временната маркировка 

за сигнализиране на строителните и ремонтни работи с жълт цвят.

14.2. Изисквания към материалите за пътна маркировка
Боята за пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията на БДС 11925. или 

еквивалент. Съхливостта на боята при 200 С до степен 5 трябва да бъде не повече от 20 min. 

Изпитването се извършва съгласно изискванията на БДС 8663 или еквивалент.

14.3. Подготовка на боята
Боята за пътна маркировка трябва да бъде подготвена за работа съгласно 

изискванията на БДС 13636 или еквивалент и инструкциите на производителя.

Не се допуска използуването на боя, която е образувала трудно разбъркващи се 

утайки и кожи по повърхността.

14.4. Подготовка на пътното покритие
Пътното покритие трябва да бъде сухо и чисто.

Осите на отделните линии на пътната маркировка трябва предварително да бъдат 

очертани чрез точкуване през 1 -  2 т .  Точкуването трябва да се извършва върху опъната 

корда в остта на маркировачната линия.

14.5. Полагане
Полагането на пътната маркировка трябва да се извърши при спазване на 

инструкциите на позводителя на използваниая материал.

Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии трябва да бъдат 

положени с помоща на маркировачни машини, а другата маркировка - с помощта на 

шаблони.

Изпълнението на светлоотразителна пътна маркировка с разделено полагане на боята 

и стъклените перли трябва да се извършва с помоща на маркировачна машина, снабдена с 

устройство за автоматично дозиране и разпръскване на стъклените перли.

Стъклените перли се полагат едновременно с полагането на маркировката в 

количество не по-голямо от 20% оц масата на полагания материал. Скоростта на нанасяне
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ,,.Ys BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян1*“

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

трябва да се регулира, така че да се осигури задържането на стъклените перли на

повърхността на маркираната линия върху асфалта.

4i По част Временна организация
15 Поз.22 Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, клас -1 1-ви 

типоразмер, съгласно БДС 1517-74,включително всички свързани с това разходи

„БАКС 99“ АД предвижда дейностите по изпълнение на рехабилитацията да се 

извършват без спирането на движението по пътя.

Изкопните работи ще се извършват на участъци, като едното платно за движение ще 

бъде свободно.

При строителството на водостоците също ще се работи без трайно спиране на 

движението.

Асфалтовите работи ще се изпълняват поотделно на всяка лента и спирането ще 

може да бъде временно, за което ще бъде уведомено община Смолян за съответните 

процедури по разрешаване и уведомяване на населението.

Ще има екип по сигнализацията - 2 работника, които ще сигнализират и ще 

организират преминаването на автомобилите в участъците с намалена видимост.

За временната организацията на движението /ВОД/ ще се изготви проект и план , 

които ще бъдат съгласувани със съответните служби.

Лицата, извършващи строителните работи съгласуват дейността си по 

строителството в пътните участъци с Районното управление на МВР-КАТ или със 

съответната Общинска служба, съгласно чл. 72 от същата наредба.

Прави се писмено искане за промяна организацията на движението е указани дати на 

започване и времетраене на строителните работи.

Дейността по сигнализацията и маркировката на обекта ще се извършва от „БАКС 

99“ АД .

Прилага се и проекта за ВОД.

Преди започване на строителството да се поставят всички временни пътни знаци 

указателни табели и знаци за безопасност на труда дадени в ПБЗ.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Доставка и полагане на материал за основа /трошенокаменна основа/ Доставка и

полагане на материал за основа /трошенокаменна основа/съседните улици и подходи.

Изпълнение на ВОД
1. Поставяне
• Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на пътищата се закрепват 

на специално предназначени метални и други конструкции, в т.ч. стълбчета, конзоли, 

портални рамки, въжени конструкции и др., или на съществуващите в обхвата на пътя пътни 

принадлежности и съоръжения.

• Където изискванията позволяват, е разрешена свобода на действие относно 

мястото, ориентацията и монтажа на знака, като се отчита видимостта, безопасността и 

особеностите на мястото съгласно Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци 

на МРРБ.

• Пътните знаци се поставят съгласно Приложение №12 от Наредба №18.

2. Сглобяване

• Подготовка за работа

• Всички изделия и съоръжения, предназначени за монтаж се монтират съгласно 

инструкциите на производителя, като се използват фиксиращи и скрепителни елементи, 

предназначени за съответното изделие или съоръжение.

• Монтажът на изделията върху съществуващи или новодоставени носещи 

конструкции (тръбни стойки) се извършва от минимум двама работници, при използването 

на подходящи и стабилни при работа съоръжения (стълби, скелета, платформи, автовишки и 

др. подобни).

• Монтаж на вертикална пътна сигнализация

• При нови тръбни С Т О Й К И

• Когато за монтирането на съответните пътни знаци или табели не съществуват

тръбни стойки, преди започване на монтажа се пристъпва към изграждането /на такива чрез

изкопаване на изкопи за фундиране, бетониране и отвесиране на Стойките. Размерите на

изкопите се изпълняват в съответствие е изготвена монтажна схема или проектна разработка.

Преди пристъпване към монтажа на изделията се изчаква до достигане на подходяща якост
г

на положения в изкоп^^рЗ^
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

• Преди монтажа на съответния пътен знак или табела през предвидените за 

целта отвори се прекарват съответните болтове (е по-малка дължина на стеблото). Ако 

отворите към лицето на изделието са покрити е апликирания материал, последните 

внимателно се освобождават посредством пробиване, е помощта на заострена, тънка дървена 

или пластмасова пръчка, като при това се вземат мерки за предпазване на антикорозионното 

покритие в зоната на отвора. Под главата на всеки болт задължително се поставя подложна 

шайба от набора. След прокарване на скрепителните елементи, изделието се поставя в 

легнало положение на лицевата си страна, върху мека и равна повърхност. Основната част на 

скобата се надява върху болтовете, поставят се метални, подложни шайби и съединенията се 

затягат е помощта на гаечни ключове, като при затягане се контрира от лицевата страна на 

изделието.
• Забележка: При наличие на заварен или занитен захват на скоба от задната страна 

на изделието тази операция не се изпълнява.
• Изделието заедно е монтираната на него посредством скобата/те/ основа се

поднася и установява в изискваното спрямо тръбните стойки положение. Същото се 

извършва ръчно или е помощта на съответната техника за повдигане. След това изделието се 

закрепва към поддържащата конструкция чрез предвидените за целта скрепителни елементи: 

полускоба, резбови съединения болт-гайка, шпилка-гайка и др. При извършване на монтажа 

изделието се поддържа неподвижно до момента на осигуряване на необходимия натяг във 

винтовите съединения.

• Последователността на монтаж на съставни указателни табели и билд-бордове, 

състоящи се от два или повече хоризонтални елемента, трябва да се осъществява отдолу 

нагоре. След монтирането на долния елемент следващият се поставя да стъпи върху него, 

монтират се предвидените междинни, центроващи болтови връзки и се затягат скобите към 

тръбните стойки.

• При съществуващи тръбни стойки и над съществуваща сигнализация 

Монтажът на изделие върху съществуващи тръбни стойки и над съществуващи табели се 

осъществява чрез използване на междинни удьлжителни елементи е външен диаметър по- 

малък от вътрешния на съществуващите стълбове.Същите елементи са предварително 

заварени към тръбните стойки на новите знаци или табели.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И 6 М А П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

• Отстраняват се капачките на съществуващите тръбни стойки. Монтират се 

скобите към новите изделия, като болтовите съединения на горните скоби се затягат, а 

долните се оставят хлабави, за да могат да се движат по шлица и да се напасват новите 

удължени тръбни стойки към съществуващите.

• Табелата /за сигнализация или реклама/ се изправя заедно с новите тръби, 

последните, със заварените междинни елементи, се вкарват в отвора на 

съществуващите.Изделието се спуска внимателно, докато опре във вече съществуващата 

табела. Затягат се всички болтови връзки.

• Новите тръби се заваряват към съществуващите, като се работи бавно и 

внимателно, без да се допуска загряване на изделието, което да доведе до Повреждане на 

светлоотразителния материал.

• Местата с нарушено антикорозионно покритие в следствие на заваряването се 

почистват с телена четка и се нанася сива боя или цинков спрей (в зависимост от вида на 

покритието).

-4 По част ВиК
16 Поз.7 Разваляне и възстановяване на пътна основа - битумизирана баластра 8 см 

и трошено-каменна настилка 35 см (без асфалтовото покритие), вкл. извозване на 
строителни отпадъци

17 Поз.8 Доставка на речен пясък за засипване около тръби
Поз.9Направа на пясъчна възглавница около тръби в изкоп (15 cm под тръбата 

и 20ст над тръбата), вкл. ръчно трамбоване
Поз.10 Също под канали е решетки

17.1 Обхват на работите
Включва доставка и полагане и уплътняване на пясък за подложка

17.2 Условия за започване
Положени бордюри и подготвена основа на тротоара.

17.3 Зависими работи
Полагане на тротоарни плочки и асфалт.

17.4 Персонал
Работи________________________________________ Персонал

Полагане и уплътняване на пясъчна подложка работници
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда па гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Л° BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Техническият ръководител планира, организира, ръководи и отчита изпълнението

на работите.
Предвиденият персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и 

Договора.

17.5 Материали
Пясък 0-4.

17.6 Оборудване
Работи__________________________________Оборудване

доставка на пясъка самосвал
разтилане комбиниран багер, работници
уплътнение виброплоча, валяк до 1 т

18 Поз.11 Доставка и транспорт каменна фракция (едрина 20 до 50 мм) за обратен 
насип

Поз.12 Засипване на тесни изкопи с каменна фракция, вкл. трамбоване

19 Поз.13 Доставка и полагане бетон В15 - неармиран за подложка на улични оттоци
Поз.14 Доставка и полагане бетон В20 - неармиран за легло на отводнителни улеи

19.1 Обхват на работите
Включва всички работи по почистването и подготовката на основата, и полагането 

на бетон.
Бетонът ще бъде приготвян в автоматичен бетонов център с тегловно дозиране на 

материалите, съгласно одобрените от Консултанта рецепти. Доставката на бетона да 

мястото на полагане ще се извършва с автобетоновози от ротационен тип. Бетонът 

превозван от бетоновози ще бъде положен на площадката в рамките на 90 мин след 

прибавяне на водата към цимента и инертния материал. През горещо време или други 

условия ускоряващи свързването и втвърдяването на бетона, максималното разрешено време 

може да бъде намалено. За подаване на бетонната смес от бетоновоза до кофража ще се 

използуват метални улеи и/или ПВЦ тръби, при необходимост бетонпомпа. Конструктивни 

фуги ще се правят съгласно Чертежите и инструкциите на Консултанта.Уплътняването на 

бетона ще се извършва с иглени вибратори. Вибрирането ще се приложи в участъка на 

прясно положения бетон. Вибрирането ще се извършва по цялото протежение на положения 

пласт толкова дълго .и~с такава ^ктензивност, че да се получи слягане на бетона без
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Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. ", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

причиняване на напластяване на сместа и изтичане на циментов разтвор. Вибрирането на 

бетона ще се изпълни ръчно в ъглите и местата недостъпни за вибраторите, за да се получи 

плътен бетон.

- престояване на бетона -  полагане на грижи (овлажняване при горещо и сухо

време)

19.2 Условия за започване
Преди изпълнението ще се направи изпитване на материалите за производство на 

бетона (едър добавъчен материал, пясък, вода, цимент). Ще се изготвят и изпитат рецепти за 

производствата на необходимите класове бетон. На Възложителя / Консултанта ще бъдат

предствени декларации за производствени показатели.

Материалите и рецептите за производство на бетон ще бъдат сертифицирани и 

одобрени от Консултанта.

Изпълнението на бетоновите работи започва след завършването и приемането от 

Консултанта на кофража и армировката(в случай че е предвидена по проект) .

19.3 Зависими работи
Конструктивно изграждане на отводнителния улей съгласно проекта.

19.4 Персонал
Работи___________________________________ Персонал
Производство на бетон Екип на бетонов възел:
Транспорт на бетонната смес шофьори на бетоновоз
Полагане и уплътняване бетонджии
на бетонната смес

Техническия ръководител планира, ръководи и контролира и отчита полагането на 

бетона. Координира производството и доставката му производството на бетонните смеси, 

съгласно одобрените рецепти. Организира вземането на проби от обекта и изпитването им, 

следи за качеството на бетона, съпровождащите резултати от изпитванията наличието на

декларации за експлотационни показтели.

Предвидения персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и 

Договора.

19.5 Материали
Бетона ще бъде С15/20 произведен по сертифицирана рецепта и утвърден от 

Възложителя/ Консултанта.

19.6 Оборудване
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян"*1

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Работи___________________________________ Оборудване
Производство на бетон Бет. Възел
Транспорт на бетонната смес Бетоновози
Полагане на бетонната смес и Вибратори с ел. агрегати 5,6 kW
уплътняване на бетонната смес

20 Поз.15 Кофраж за легло на отводнителни улеи
20.1 Обхват на работите

Включва всички работи по почистването, подготовката, направа и укрепване на 

кофраж, съгласно изискванията на ТС. Кофражът ще бъде така подреден и укрепен, че да не 

изтича циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на бетониране, и да осигури 

проектните геометрични размери на кофрирания елемент. Преди повторна употреба 

кофражът ще се почисти цялостно. Непосредствено преди бетониране всички форми ще 

бъдат напълно почистени и третирани с кофражно масло.

- декофриране : кофражът ще се демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, 

разрушаване или увреждане. След свалянето същият ще се почисти от остатъци от бетон, 

пирони и други и ще се подреди за повторна употреба. Времето за декофриране ще се 

определи, съгласно ТС.

Кофражът се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да 

бъде с необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да имат огъвания и 

изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли 

да бъдат прави, вертикални и точни.

Съединения на кофража:

Кофража се изпълнява така, че включително и при съединенията на плоскостите му 

и в цялата готова конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като ако е необходимо 

се поставят уплътнители. Плътността на кофража спрямо съседни бетонови повърхности 

трябва да е такава, че да се избегне образуването на прагове.

Вложки, отвори и жлебове:

Проверяват се позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в 

размерите и местоположението, които не могат да се правят без знанието и одобрението на 

Инженера
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ля BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне Ля BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ля BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Вложките се закрепват или забиват, в зависимост от изискванията, на необходимите 

позиции преди полагане на бетона. Оформят се всички отвори и жлебове; не се изрязва вече 

втвърден бетон без одобрение.

Оформяне на връзки:

В бетоновото покритие не трябва да останат метални части от каквито и да е 

закрепващи приспособления за кофража.

Обмазка за отделяне на кофража:

Вида обмазка следва да бъде подбран за използвания вид кофраж. За цялата площ се 

използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по повърхността на кофража, 

отгоре надолу, последно по хоризонталните повърхности. Използва се минималното 

необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се избегне излишно събиране на 

отделни места. Обмазката не трябва да влиза в контакт е армировката.

Сваляне на кофража:
Кофража се сваля без да се повреди, накърни или претовари конструкцията, и без да 

се повредят подпорите. Независимо от изискванията в другите клаузи на тази спецификация 

и проверки и одобрения от Инженера, отговорността за безаварийното сваляне на всички 

части от кофража и подпорите, без да се накърни конструкцията, е изцяло на Изпълнителя.

Кофражни повърхности:

Равна и гладка повърхност:

Гладка повърхност на листов материал (например шперплат), като отделните 

плоскости са наредени равно и образуват равна повърхност.

Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени 

като максимално допустимо отклонение от права линия 1м не трябва да са над 5 мм.

Поправяне на неизправности: Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат с 

карборунд, но иначе повърхността се оставя каквато е след сваляне на кофража. Дребните 

дефекти могат да се отстранят след инспектиране от Инженера.

Отворите от връзките на кофража трябва да са еднакви, от подходящ вид, запълнени 

с подходящ разтвор по одобрен образец.

Фина и гладка повърхност:
S '
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне .Y° BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж‘( 2014 -2020 г.,

Гладка фина повърхност от непроницаем листов материал (например шперплат, 

покрит със смола), от колкото е възможно по-големи платна подредени равно спрямо 

повърхнината. Не се допуска подмяна на части от плоскостите, тъй като това може да доведе 

до изменения в цвета на бетона.

Грубите неравности не трябва да изпъкват над 3 мм. Плавните неравности, изразени 

като максимално допустимо отклонение от права линия 1м, не трябва да са над 3 мм..

Допускат се шупли с диаметър до 5 мм, но повърхността трябва да няма 

вдлъбнатини, бразди, неравности и други големи дефекти.

Поправяне на неизправности: Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат с 

карборунд, но иначе повърхността се оставя каквато е след сваляне на кофража. Не се 

допуска да се поправят дефекти.

Ръбовете се изглаждат с радиус 25 мм. При необходимост се прави справка с 

чертежите.

Отворите от връзките на кофража трябва да са еднакви, от подходящ вид, запълнени 

с подходящ разтвор по одобрен образец.

Стриктно да се спазват изискванията за безопасен труд.

20.2 Условия за започване
За монтаж на кофража следва се проекта и конструктивно изпълнение на стените. 

При демонтажа времето се определя в зависимост от сторъжението и съгласно ТС

20.3 Зависими работи
Полагане на бетон след монтиран кофраж. Хидроизолация след демонтаж ба 

кофража.

20.4 Персонал
Работи___________________________________ Персонал
Гофриране и декофриране Кофражисти

Техническия ръководител, ръководи, контролира и отчита изпълнението на 

работите. Следи за нива форми и размери.

Предвидения персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и 

Договора.

20.5 Матери^щ/
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолянии

процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян11 
част от процедура J)'s BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

За изпълнението на кофража ще се използуват кофражни дъски, кофражни платна и 

бичени греди. Преди бетониране кофража ще се третира с кафражно масло 

20.6 Оборудване
Работи___________________________________ Оборудване
Кофриране Моторна резачка

21 Поз.16 Демонтаж на съществуващи улични оттоци - единични, вкл. отводнителни 
тръби до шахтите

22 Поз.18 Направа укрепване при пресичане на кабели
Укрепването на кабелите, които могат да се срещнат при направа на изкопите ще се

изпълнява съгласно детайла от инвестиционния проект част пътна.

Ще се използват дървени траверси за подложка 5/30/150 см под кабелите , 

стоманена траверса Т профил № 16 с дължина около 4,70 м, подпряна на дървени траверси 

15/30/100 см от двете страни на изкопа, поставени на терена. Предвидено е за се монтират 

хамути -примки между долната траверса и металната греда - 3 бр. ост стоманено въже ф8.

23 Поз.19 Натоварване и извозване на строителни отпадъци със самосвал
Поз.20 Натоварване и извозване на чугунени дъждоприемни решетки за скрап 
Поз.21 Натоварване и извозване на чугунени капаци за РШ до склад инвеститор 
за повторна употреба

24 Поз.22 Пробиване на отвори Ф250 мм в армирана бетонова стена с деб. 12 см на 
съществуваща РШ

25 Поз.23 Машинно почистване на улична канализация до Ф300 мм
Б Монтажни работи

26 Поз.1 Доставка и полагане на тръби за външна канализация, двуслойни външно 
оребрени - PEHD DN 200 (външен диаметър) - SN8 в готов изкоп

Поз.2Доставка и монтаж на връзка PVC/ РЕ Ф200

26.1 Обхват на работите
Включва подравняване на леглото за полагане на тръбите, полагане на баластра или 

пясък (при замръзващи почви) й поддожен пясък под тръбите (бетон ако е указан в проекта),
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .Уз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура .Уз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

доставка и монтаж на тръбите, укрепване на тръбите, замонолитване на фугите между

тръбите.

26.2 Условия за започване
Полагането на тръбите се изпълнява след приемане на изкопа от Възложителя/

Консултанта, получаване на разрешение за започване.

26.3 Зависими работи
Съгласно възлагането (проекта). Изграждане на връзката на оттока със

съществуващата канализация, изпълнението на насипа и направата на настилките.

26.4 Персонал
Работи___________________________ Персонал
подравняване на основата, работници по изграждане на съоръжения 
полагане на подложния бетон работници по изграждане на съоръжения
полагане на тръбите работници по изграждане на

съоръжения
машинист на автокран (комбиниран багер -пригоден за повдигане на тръби) 
укрепване на тръбите работници по изграждане на съоръжения
доставка на тръбите шофьор на товарен автомобил

Техническият ръководител планира, организира, ръководи и отчита изпълнението 

на работите.

Предвиденият персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и 

Договора.

Текущия контрол по изпълнението на работите, влаганите материали и качеството 

на изпълнение на работите на обекта се извършва от:

- техническият ръководител -  следи за вида и количеството на доставените бетони и 

тръби, контролира размерите на изкопите и бетонираните елементи и укрепването на 

кофража, наличието на сертификати и декларации експлотационни показатели за доставения 

бетон и тръби, контролира вземането на проби от доставения бетон, дебелината на 

пластовете при засипване и уплътняване на насипи над водостока.

- геодезическото звено -  контролира точните размери и нива на изкопите, 

бетонираните елементи, полаганите тръби, определя обема на изпълнените работи.

- лабораторните специалисти -  извършват изпитвания на пробните тела от бетона и 

уплътнението на пластовете на насипа над водостока,
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ms BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян“"

процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

- ръководителя на обекта -  цялата информация по изпълнението на бетоновите 

работи се докладва на него и той я представя на Консултанта за одобрение и приемане.

26.5 Материали
Ще се използуват Тръби за битова канализация -  PEHD DN 200 SN 8 съгласно БДС 

EN 124:2003 или еквивалентно, които отговарят на изискванията на ТС.

26.6 Оборудване
Работи__________________________________Оборудване

доставка на тръбите товарен автомобил
доставка на пясък самосвал
полагане на тръбите автокран (комбиниран багер)

Всички отводнителни елементи се присъединяват към канализацията с 

полиетиленови тръби, двуслойни външно оребрени PEHD DN 200/ външен диаметър/, клас 

на якост SN 8 с проводимост Qmax = 30,0-70,0 1/s

При изграждането на канализационните отклонения се предвижда подложка от 

пясък с дебелина 15 см и обратна засипка с пясък над тръбата 20 см .Обратната засипка над 

пясъчния слой е от дребен чакъл, на пластове от 25-40 см. След всеки засипан се уплътнява 

с пневматична трамбовка до достигане на клас на уплътняване W според скалата на Procter с 

процент на уплътняване минимум 96 %. Класът на уплътняване да бъде доказан чрез вземане 

на проби от акредитирана лаборатория.

27 Поз.З Доставка и монтаж на бетонов уличен отток единичен Ф400 - двуставен, 
комплект

Поз.4Доставка и монтаж на бетонов уличен отток двоен 2 х Ф400 - едноставен и 
двуставен, комплект

Поз.бДоставка и монтаж на тръби за външна канализация PVC Ф200 - SN8 (за 
връзка между едноставен и двуставен УО при двойни и тройни оттоци)

• Улични оттоци
Уличните оттоци се изпълняват от бетонови тръби Ф 400 с утаителна част за пясъци и 

едри наноси и отводнителна тръба Ф 200 РЕ -  SN 8, която отвежда повърхностните 

дъждовни води към основния уличен канал.

Решетката е от чугун 45/40/8 с клас на натоварване С 250 или С 400 съгласно БДС 

EN124:2003 или еквивалент. Решетката да бъде осигурена с безболтова заключваща система 

за сигурност при поддръжката и ограничаване от вандалски посегателства.,като в 

зависимост от водосборните плоттш*. наклона на уличната нивелета и напречните наклони на
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

уличното платно са предвидени различни улични оттоци -  единични оттоци /двуставни и

двойни оттоци / състоят се от 1 едноставен и 1 двуставен отток/

28 Поз.7 Доставка и монтаж на чугунена дъждоприемна решетка за уличен отток 
45/40/8 , комплект с чугунена рамка - за клас на натоварване С250, съгл. EN 
124:2003

Поз.9Доставка и монтаж на улеи от сглобяеми елементи със защитен кант от 
чугун за дъждоприемен канал - L=1.0 м, В=0.30 м ,, комплект с чугунени решетки със 
заключване - за полагане напречно на пътното платно, клас на натоварване D400, съгл. 
EN 124:2003

Поз.10 Доставка и монтаж на челни плочи към улеи от сглобяеми елементи 
на дъждоприемен канал (поз.9)

Поз.11 Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта към дъждоприемен 
канал поз.9 - двуставна със защитен кант от чугун, вкл. чугунена решетка и щутцер 
DN 200

Поз.12 Доставка и монтаж на дъги за външна канализация, двуслойни 
външно оребрени - PEHD DN 200/45° - SN8 към отводна тръба на водосъбирателни 
шахти поз.10

28.1 Обхват на работите:
Линейно отодняване
Изпълнява се с отводнителни улеи от готови модули от вибриран бетон с

микроармировка от полимерни или стъклени влакна , с чугунени кантове за монтиране на

решетки клас D400. Дъждоприемните решетки са със заключване, което не позволява

отварянето им. Улеите са с ширина 30 см. Към всеки улей е предвидета събирателна шахта

от същия материал, също окомплектована с дъждоприемна решетка клас D400

■S Изпълнен изкопите до размерите и нивата посочени в чертежите, или до тези 
нива и размери, които Консултанта може да нареди, в зависимост от 
конкретните условия.

У Направа на кофраж и армировка на основата на бетоновото корито съгласно 
детайла от проекта 

S  Полагане на бетон 
S  Декофриране
S  Полатане на готови стоманобетонови улеи, шахти и челни плочи 
■S Обратно засипване 
■S монтаж на рамка и решетка
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставянеМ BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 е  -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

28.2 Условия за започване:
Съгласно възлагането и създаената организация за изпълнение.

28.3 Зависими работи
Съгласно възлагането и създаената организация за изпълнение
28.4 Материали
Бетон - съгласно проекъта; метална рамка и решетка, битим, кофраж
28.5 Персонал
Работи___________________________________ Персонал
Направа отводнителна решетка -ДШ работник, бетонжия, заварчик

машинист на багер
Изкопния, шофьор на бетоновоз

Геодезист очертава границите и посочва нива.
Техническият ръководител, планира и контролира изпълнението на работите. 

Предвидения персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и Договора.
28.6 Оборудване
Работи_____________________________ Оборудване
Изкоп и обратно засипване комбиниран багер

Доставка на бетон бетоновоз

29 Поз.17 Хидравлично изпитване плътността на връзките на канализация от 
PEHD тръби до Ф200 мм

41 По ЧАСТ ЕЛЕКТРО
30 Поз.1 Демонтаж на стоманен стълб до 4м за улично осветление

Поз.2 Демонтаж на рогатка от съществуващ стоманено-тръбен стълб за 
осветление

Поз.З Демонтаж на осветител от съществуващ стоманено-тръбен стълб за 
осветление

31 Поз.4 Доставка и монтаж на стоманено-тръбен стълб 7.5м за осветление
Поз.5 Направа на фундамент за стоманено-тръбен стълб 7.5м за осветление 

800х800х1500мм
Поз.6 Доставка и монтаж на заземителна уредба
Поз.7 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1.5 в уличен стълб
Поз.8 Трасиране на кабелна линия
Поз.1 Шодготовка подложка за полагане на 4 тръби ф110 в изкоп 
Поз.12Доставка и полагане на PVC тръба ф110 
Поз.13Доставка и полагане на стоманена тръба ф110 
Поз.14Доставк^^Е^щтегляне на кабел САВТ 4x16 в тръба ф110
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж112014 -2020 г.,

Поз.15Доставка и полагане на сигнална лента 
Поз.16Направа и поставяне на релефни надписи 
Поз.17Доставка и изграждане на типова шахта 900х600мм е капак 
Поз.18Доставка и монтаж на HDPE ф50 към шахта по детайл (от шахта към 

уличен стълб)
Поз.19Извършване на тестове и изпитания 
Поз.20Извозване на земна маса
Поз.21Доставка и монтаж на уличен осветител светодиоден 63-90W / 2700-3200К
Поз.22Доставка и монтаж на рогатка за уличен осветител 1.5м
Поз.23Доставка и монтаж на крепежна система и елементи
Поз.24Доставка и монтаж на разпределителна кутия IP65
Поз.25Доставка и монтаж на проводници и ел. арматура НН
Поз.260проводяване на осветителната част
Поз.270живяване на осветителна част
Поз.28Функционални проби
Поз.29Изработка на екзекутивна документация

Електроснабдяване и осветление:

Работата по електрическата инсталация трябва да бъде осъществена в съответствие с 

изискванията на БДС, наредби, правилници и закони на Република България, касаещи 

електрическите уредби и съоръжения.

Улични стълбове да отговарят на стандарт БДС EN 40-5:2003 или еквивалент. 

Изграждането на стоманотръбните стълбове трябва да отговарят на техническите 

изискванята, съгласно Отраслова норма ОН 14 68902-77.

Раменна конзола да отговаря на стандарт БДС EN 40-5:2003 или еквивалент.

Шина заземителна поцинкована да отговаря на стандарт БДС 6561-77 или еквивалент. 

Вертикален заземител да отговаря на стандарт БДС 6561 или еквивалент.

При приемане на новоизградено улично осветление да се предоставят:

• декларации за съответствие на вложените материали

• гаранционни срокове на осветителни тела и светлинни източници, стълбове, 

кабелни мрежи и консумативи

• протоколи за заземление;

• протоколи за изпитване кабели Н.Н.;

• протоколи за 72-ч. изпитания, подписани и от представител на ОП „ОКТ";

• протоколи за измерване на осветеност и яркост;
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Проект „.Ys BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда па гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура .Ys BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

> Тръбни мрежи
Изграждането на новата тръбна мрежа ще започне е трасирането и върху терена. В 

момента има съществуваща тръбна мрежа и стълбове за улично осветление. С цел 

обезопасяване на работата по електро мрежите, демонтажа на съществуващата тръбна мрежа 

и стълбове за улично осветление ще се извърши преди изпълнението на новата мрежа. 

Спирането на захранването по мрежата ще се извършва на етапи съгласувано с 

експлоататора на електропреносната мрежа в района. Захранването ще бъде преустановено 

преди започването на работи по демонтажа на съществуващата мрежа. Всички демонтирани 

материали ще се предадат с протокол на експлоатиращото дружество.

Последователност на изграждане на новите тръбни мрежи

Направа на необходимите изкопи по нива и размери, предвидени в проекта. При 

изграждането на тръбните мрежи, дъната на кабелните шахти трябва да бъдат изпълнени 

преди полагането на тръбите.

Полага се предвидената по проект подложка под тръбите.

Монтаж на залепените по описаната технология PVC тръби. Монтажа на тръбите се 

извършва с подемна техника, като се използват шаблони поставени на определени 

разстояния, за да се гарантират предвидените по проект разстояния между тръбите.

Замонолитване около и над тръбите без уплътнение.

Полагане на сигнална лента

Изпълнение на обратен насип, включително уплътнението му.

Монтажа на тръбите ще се извършва на участъци. За да се избегне запушване и 

замърсяване на тръбите ще се използват изолационни ленти за запушването на отворите до 

монтажа на следващия участък от тръбите.

Краищата на всяка тръба, самостоятелна или елемент от съставна тръба, се обработват 

така, че не представляват опасност за нараняване на външната обвивка на изтегляния кабел.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

С оглед предотвратяването на евентуално изплуване на PVC тръбите, тръбите трябва

да се завързват с мека тел със сечение минимум 2,5 mm2, в близост до местата на

залепването им и на разстояние 3 m от тях.

Не се допуска поотделно изтегляне на едножилни кабели в стоманена тръба или през 

затворен контур от магнитен материал.

Фундаменти

Размерите на изкопите за монтажните фундаменти ще бъдат не по повече от 150 мм по 

големи от самите фундаменти.

При дълбочина на изкопите, по голяма от допустимата, съгласно изискванията на 

техническата безопасност, последните трябва да се изпълняват с откоси или с укрепване.

При направа на изкопа с изкопна машина, за да не се напушава структурата на почвата 

в основата им, дълбочината на изкопа се прави с 100 -200 мм по малка от проектната.

Недоизкопания слой от машините се отстранява непосредствено преди полагането на 

фундаментите. Отделните изкопи се изравняват до необходимото ниво посредством 

доизкопаване надъната им.
Изкопаната пръст се насипва, без да пречи на следващите операции: бетониране на 

основи, полагане на фундаментите, монтаж на стълбове и др. Пръстта се насипва най-малко 

на 0,5 м отхкрая на изкопа за да се избегне излишно натоварване на стените му и събарянето 

им.
Изкопите се подготвят за полагане на монтажни елементи или изливане на бетон на 

основите, съгласно проекта, като, ако се есъбрала вода, се отводняват, след което дънат им 

се почистват до здрава почва.

Изкопните работи на места със сзществуващи съоръжения ще се извършват ръчно в 

присъствието на представител на експлоатационните дружества.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне.Х° BG16RFOP001-L022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 —2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

> Монтаж на нови стълбове за улично осветление

Изправянето на стълбовете ще се извърши с кран.

Извършва се отвесиране на стълба с теодолит.

След изправянета ня стълба, той се поставя в окончателното си положение, след което 

се връзват с обтяжки до фиксирането на крайното му положение.

Окончателното укрепване над фундамента се прави с обратна засипка и се трамбова, а 

ако стълба е разположен на съществуващ тротоар, се възстановява тротоарната настилка 

около стълба.

След монтаж грундираните метало-тръбни стълбове се минизират и боядисват.

Монтажа на изолаторите, конзолите и подпорите към тях се извършва преди 

изправянето на стълбовете.

При монтаж на стоманено-тръбни стълбове разположението на отвора, предназначен за 

в х о д я щ и т е  и изходящите линии към електромерното табло трябва да е разположен отпред 

под таблото.

> Заземяване на стълбове

Предвижда се защитно заземление-заземителен кол от горещо поцинкована профилна 

стомана L 63/63/6 мм.Връзката между кола и долната планка на стълба се изпълнява от 

горещо поцинкавана стоманена шина. Шината се заварява към планката и кола/след 

набиването му/.Заземителния кол се набива в изкоп 0,5 м под нивото на терена, след което 

изкопа се зарива и трамбова.

Нулевия проводник на всеки усукан кабелен сноп се свързва към заземителите на 

всички заземени стоманобетонни стълбове.

Заземителите се присъединяват към долната планка на стълба, а нулевия проводник 

чрез гъвкав алуминиев проводник и кабелни обувки, отговарящи на свързващи болтове към 

горната заземителна планка на стълба.
Преходното съпротивление на заземителите, съществуващи и нови такива, не трябва да 

бъде по-голямо от 30 Ома.

> Вътрешно опроводя^не на електромерните табла

Предложение за итщълиение на поръчката
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Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Вътрешното опроводяване на таблата трябва да бъде изпълнено в съответствие с 

изискванията на БДС EN 60439-1:2002.

Електромерите, тарифните превключватели, спомагателните елементи и 

комутационните апарати трябва да бъдат закрепени с винтове, които се поставят и свалят от 

лицевата страна. Всички апарати в таблото трябва да имат възможност да се демонтират и 

заменят свободно откъм лицевата страна.

На всички отвори в конструктивните части през които преминават проводници или 

кабели, трябва да се монтират накрайници от електроизолационен материал.

Към шината за неутралните проводници се присъединяват: защитното неутрално жило 

на захранващия проводник или кабел и изходящите защитни неутрални проводници на 

потребителите.

Не се допуска свързване на защитния неутрален проводник на потребителите към 

електромера. Шината на неутралните проводници трябва да бъде съединен електрически със 

заземителната шина посредством гъвкав меден проводник, кабелна обувка и биметална 

клема. Шината на заземителя е необходимо да достига до долната страна на таблото като 

прехода от външната до вътрешната страна става чрез болтова връзка.

При свързване на проводниците към и от електромера се оставя резерв от около 120

mm.

Не се допускат снаждания на присъединителните проводници на електромерите.

При използване на проводници с гъвкави Си жила и PCV изолация (еквивалентно на 

ПВ-А2) за главните вериги, на краищата им за свързване към клеми се използват кабелни 

накрайници, галванично покалаени, а към шини - кабелни обувки, галванично покалаени. 

Съединяването на кабелните накрайници и кабелните обувки към проводниците се 

изпълнява чрез пресоване.

Дължината на кабелните накрайници е:

при свързване към клемите на електромер -15-^18 mm;

при свързване към клемите на автоматичните и товарови прекъсвачи -  10 12
mm.

> Изграждане на кабелна шахта -  единична:

/БАКС 9^~ЯД Предложение за изрълнение на поръчката
Ст раница 156



Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Аз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян “ 
част от процедура Аз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Кабелните шахти се изграждат по протежение на кабелната канална система и се 

използват за отклонения към разпределителни уредби, кабелни разпределителни шкафове, 

направа на кабелни муфи и изтегляне на кабели.

Кабелните шахти се изграждат винаги с четири стени. В случаите, когато шахтата се 

използва за отклонение към кабелен разпределителен шкаф стената към шкафа (касетката) се 

изгражда по следният начин. В долната част на стената, перпендикулярно на нея, между 

тухлите се поставят PVC тръби 110 х 3.2 mm, с дължина колкото широчината на стената, 

които се използват за изтегляне на кабелите от шахтата към вътрешността на кабелният 

разпределителен шкаф. Над PVC тръбите стената се доизгражда с тухли до необходимото 

ниво.

> Направа на кабелна глава

Закрепване на кабелните краища и подготовка на кабела

Краищата на кабелите се поставят в подходящо положение, изправят се на разстояние, 

съответстващо на дължината на главата и се закрепват на 500 -  600 от краища та им. От 

края на кабела се отмерва разстояние, равно на А + дължината на цилиндричната част на 

кабелния накрайник. В мястото на маркирането обвивката се зарязва и снема. Медната 

контактна лента от екрана се отрязва до ръба на кабелната обвивка и се отстранява, а 

медните телове внимателно се развиват и плавно се огъват над ръба на обвивката в посока, 

обратна на кабелния накрайник, като се прихваща с лента или парче тел.

Сваляне на полупроводящия слой

На 20 от ръба на кабелната обвивка полупроводящия слой се оставя, а другата част до 

края на жилото се снема със специален нож. Ако при зачистването са останали ивици от 

черния полупроводящ слой или други неравности върху изолацията на кабела, същите 

отстраняват допълнително с парче стъкло, след което се заглаждат първоначално с

9 9 "  А Д Предложение за изпълнение на поръчката
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Лг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

неметална шкурка № 200, а след това с № 400. Изглаждането се завършва докато се получи

гладкост на повърхнината, равностойна на фабричната изолация.

Отстраняване на изолацията и вътрешния полупроводим слой от страна на кабелния 
накрайник

Сваля се полиетиленовата изолация и полупроводимия слой от края на кабела на 

разстояние равно на цилиндричната част на кабелния накрайник +10. Да се обърне внимание 

за запазване на проводника (да не се нарани) и за гладката повърхност за отрязания край на 

изолацията.

Поставяне на кабелния накрайник

Върху така подготвения проводник се поставя кабелен накрайник и се пресова, а с 

помощта на пила се свалят всички остри ръбове, издатини и грапавини. Необходимо е 

повторно основно почистване на повърхността на изолацията с чист бензин или спирт до 

полупроводящия слой, който е останал върху изолацията. Критерий за чистота: върху чиста 

бяла кърпа или хартия да няма замърсявания.

Херметизация на проводника

Обвива се оголения проводник с запълваща и уплътнителна маса. С тази лента след 

като се запълни плътно разстоянието между изолацията и кабелния накрайник, да се 

продължи да се навива докато покрие около половината от цилиндричната част на кабелния 

накрайник.

Поставяне на заземителния проводник

За кабели е екран от концентрично положени медни телове

В този случай не е необходимо поставяне на заземителен проводник, тъй като от 

подвитите при заделката медни телове се сплита заземително въже и на края му се поставя 

чрез пресоване кабелен накрайник.

За кабели с екран от ленти

’ЙАКС 99" АД Предложение за изпълнение на поръчката
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ms BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Ms BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Когато кабелът е с такъв екран е необходимо към него да бъде съединен калайдисан 

меден заземителен проводник. Последният е гъвкъв и се съединява към екрана или чрез 

навиване с калайдисана медна тел с диаметър 1-1,5 на ширина или чрез запояване с поялник, 

като се вземат предварително мерки да не се повреди изолацията.

Използване на лента stress-wrap-srt за изравняване на 
електрическото поле и мястото на прекъсване на екрана.

Лента с индекс SRT се състои от компаунд материал и е снабдена с разделително 

фолио.

Съществуват различни дължини на лентите. Изборът им става съгласто таблици за 

определени сечения

Започва се навиване на лентата както е показано на фиг.З на разстояние 75 от наличния 

полупроводим слой над политиленовата изолация в посока към кабелната обвивка. При 

навиването се отсранява разделителното фолио.

Сивата компаудна лента трябва да покрива цялата полиетиленова изолация на 75 като 

обхваща полупроводящия слой и 10 от кабелната обвивка. По този начин заземяващия 

проводник се обхваща от компаудния слой.

Навиването става със 100% опън и 50% застъпване,

При всички кабели, което ще рече със всякакви сечения и напрежения е необходимо 

съобразно фиг.З да се навива втори слой, но този път в обратна посока на кабелния 

накрайник. Навивката завършва точно при началото на първия слой на лентата.

Възстановяване на изолацията

Възстановяване на изолацията се осъществява от високоволтова изолационна лента. 

Лентата се навива със 100% опън и 50% застъпване, като се премахва разделителното фолио. 

Навиването е на три слоя.

I

32 Поз. 1
Поз.6
Поз.7

По ЧАСТ ЕЛЕКТРО-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
Изграждане на канална мрежа 
ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ) 
ПОДГОТОВКАДГОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА 5 ТРЪБИ Ф110 в изкоп

КС 99" AI Предложение за изпълнение на поръчката
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Поз.8 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110 
Поз.9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф110 в изкоп 
ПозЛОДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП СИГНАЛНА ЛЕНТА 
ПозЛШЗГРАЖДАНЕ НА ТИПОВА ШАХТА 90X60 С КАПАК 
ПозЛ2РЕПЕРНИ ЗНАЦИ

Разширяване на канална мрежа
ПозЛ ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗАПОЛАГАНЕ НА 1 ТРЪБА ф 110 в изкоп
Поз.2 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110
Поз.З ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В КАНАЛНА МРЕЖА НА ТРЪБА HDPE ф

ПозЛ ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА ОПТИЧЕН КАБЕЛ 4 ВЛАКНА 
Поз.5 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 X 4 MM2 
Поз.6 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА НА КАБЕЛ FTP ат.6 
ПозЛ Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 MM2 
ПозЛ Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ FTP 
ПозЛ Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ 
ПозЛОСВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 6 MM2 
ПозЛ 1ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ КАБЕЛИ 

ДО 1,5мм2
ПозЛ2СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ 
ПозЛЗОТКЛОНЯВАНЕ НА ОПТИЧНО ВЛАКНО И НАПРАВА НА МУФА 
ПозЛ4ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БРОНИРАН ПАЧ КОРД С SC/PC конектори

ЗОм
ПозЛ5ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛНИ ШКАФ IP-65 ,600/400/200 
ПозЛбДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН ШКАФ IP-65, 400/300/200 
ПозЛ 7ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА NVR ,4 канала,HDD4TB, РоЕ 
ПозЛ8ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Swich 
ПозЛ9ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Media converter 
ПозЛОДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UPS, 650VA 
Поз.21ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАЧ КАБЕЛ FTP - lm  
Поз.22ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА IP КАМЕРА, 4 Мрх, 

вариофокална
Поз.23НАСТРОЙКА И ПУСК НА С-МА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
Поз.24ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛНИ ИЗПИТАНИЯ 
Поз.25ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

На определено място, в случая непосредствено до укична касета (УК) за уличното 

осветление се монтира влагозащитен метален щкаф, в който се монтира мрежово записващо 

устройство (NVR), 4 канално е твърд диск за запис от 4 ТВ , Swich и Media konverter. За 

осигуряване на непрекъснатост на захранването се предвижда еди UPS 650VA.

Камерите се монтират на стълбовете за улично осветление, показани на чертежа, на 

височина не по-малко от 4 м. Предвидени са външни IP камери, 4 Мрх, с вариофокален

/Б А К С  99" АД Предложение за изпълнение на поръчката
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Проект ,,.Y° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж112014 -2020 г.,

обектив 2,8 - 12 мм. с инфраред осветление до 30 м. Непосредствено преди камерата на 

стълба се монтира влагозащитен шкаф е монтирани в него Media converter и Swich.

Връзката между NVR-a и IP камерата се осъществява е оптичен кабел или 

комуникационен кабел FTP кат.6 в зависимост от растоянията и захранващ кабел СВТ 3x4 

mm2. Кабелите се изтеглят в предвидената в проектите за улично осветление канална мрежа, 

разширена е една PVC тръба ф110 или по новоизградена канална мрежа е 5 бр. PVC тръби ф 

110. Оптичния кабел се изтегля в HDPE тръба ф 32 в каналната мрежа.

На местата където не е предвидено в проектите за улично осветление изграждането 

на канална мрежа, в случая от т.1 до т.2 се изгражда канална мрежа с 5 бр. РУС тръби ф 110.

Видеосигналите от камерите се записват върху твърдия диск, като прдвидения обем 

на диска е достатьчн да се пазят записи от порядъка на няколко седмици. Цифровото 

записващо устройство дава възможност да се гледат камерите в реално врема така и да се 

търсят записи за минал период.

Всички инсталационни и монтажни работи по изграждането на видеонаблюдението 

да се извършват от квалифицирани специалисти.

_______ 1. ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА_______

След отчитане спецификите на обекта, характеристиките и местоположението на 

терена, „БАКС 99“ АД е предвидил поетапно и паралелно изпълнение на СМР по отделните 

части на проекта и внедряване на иновативни методи и техника на работа. Ще се работи на 

отделни работни участъци и условно разделени подобекти, което да позволи паралелното 

започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите за това работни участъци.

Общи положения

Строителните и монтажни работи следва да бъдат извършени в съответствие е 

изработените и утвърдени количествено-стойностни сметки и Техническа спецификация.

Предложение за изпълнение на поръчката
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Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване наградена
среда на гр. Смолянаи

процедура за директно предоставяне Аз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Аз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще 

бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други 

разпоредби, на които следва да отговарят.

При изпълнението на СМР ще се актуват и изплащат действително извършените 

количества по единични цени, както са дадени в нашето тръжно предложение. 

Възложителят, или техни упълномощени представители ще имат осигурен постоянен достъп 

до работната площадка. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и 

приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, 

подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и 

предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на 

участниците в строителния процес със съставянето на съответните актове и протоколи, 

съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 

29 от 07.04.2006 г.).

Преди започване на изкопите се идентифицират и обозначават с табели подземните 

комуникации в района на строителната площадка, като се контролират от техническия 

ръководител.

При изкопните работи излишните земни маси се извозват на място, съгласувано с 

Възложителя.

При обратното засипване земните маси са без складиране и с директно влагане. 

Строителните материали се складират на местата, посочени в строително-ситуационния 

план. Материали, опасни или застрашаващи здравето на работещите, се обезопасяват 

съгласно плана по безопасност и здраве. За разтворите задължително се ползват инвентарни 

форми против разпиляване.

Тежката строителна механизация напуска обекта с почистени гуми, а по преценка на 

Общината на обекта се монтира мивка за измиването им. Работата ще се извършва по време 

на нормалните работни часове. В случаите, когато временно работата трябва да се извършва 

в извънредни часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува с Възложителя; 

Почистването на строителната площадка ще се организира периодично. Строителните 

машини и транспортни средетва ще се поддържат изправни с цел да не се замърсява района

/ЧБАКС 99"'а Д Предложение за изпълнение на поръчката
С т раница 162



Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян

процедура за директно предоставяне Аз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Аз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

на обекта. През целия период на изпълнение на строителството стриктно ще се следи за

поддържане на чистота на строителната площадка. Ще се монтирара контейнер за отпадъци,

който своевременно се извозва. Отговорникът за управление на строителни отпадъци,

назначен със заповед от Строителя, държи връзка с Общината за поверената му дейност.

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация,

необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация,

включително пълен комплект от изпълнените прединвестиционни проучвания, идейни и

работни проекти по съответните части на инвестиционния обект.

Обектът ще се изпълни в съответствие с действащото българско законодателство за 
строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

1.1. Изисквания към материалите. Описание на материалите.Документи за 
съответсвие

Вида и качеството на материалите ще бъдат в съответствие с техническата 

спецификация и проектното решение. Видът и качеството им ще бъдат доказвани със 

сертификати за качество и/или декларации за съответствие и вземане и изпитване на проби. 

За гарантиране качеството на влаганите материали ще се извършва постоянен контрол в 

следния обхват:

Входящ контрол: Извършване на входящ контрол на всички строителни материали, 

използвани при строителството.

Технологичен контрол: Контрол върху съответствието на влагането в обекта на 

строителните материали и изделия с проектните и технологични изисквания, както и 

спазването на действащите нормативни и технологични изисквания за строителство и 

качество на изпълнението.

Приемателен контрол: Надлежно съставяне на протоколи за установяване на 

качеството на изпълнените строителни работи и потвърждаване на данни от лабораторните 
изпитания.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЕКТА И КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ

2.1. Подш^^^рр^организационна схема на 
организационната структура за ^гфавлсние на обекта.

персонала, показваща

/
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Проект „Ms BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

„БАКС 99“ АД трябва да предприеме всички мерки за осигуряване на персонала си 

оборудването, което ще му позволи да изпълнява дефинираните му задължения по най- 

ефективен начин.

За по- добра организация на работата на екипа на проекта на „БАКС 99“ АД ще има 

определен ръководител на строежа, който ще осъществява координацията с управителя на 

дружеството, както и с ръководителите на екипи на другите участници в процеса. Този 

ръководител ще определя задачите на експертите в екипа, ще координира и съгласува 

дейностите, които се извършват по време на изпълнение на проекта и ще контролира 

отчитането на работата на експертите. При тази организационна структура ще се осигури по- 

добра информираност между членовете на екипа, добра организация на работата и стиковани 

действия през различните етапи на проекта.

Екипът на проекта ще се събира на ежеседмични срещи в централния офис за 

отчитане напредъка на проекта и докладване за проблемите и мерките за преодоляването им.

Организационната структура на „БАКС 99“ АД е представена на схемата по-долу.

„БАКС 99“ АД счита, че комуникацията вътре в екипа на изпълнителя, както и 

комуникацията с Възложителя, Консултанта и др. взаимодействащи си страни е от 

съществено значение за организацията на работата и осъществяване на безпроблемното 

изпълнение на договора. Поради тази причина ние обръщаме сериозно внимание на 

комуникационните връзки.

Въпреки съществуването на подчиненост и необходимост от официална схема на 

комуникация, ние насърчаваме нашите експерти както за постоянен контакт с Ръководителя 

на проекта, така и помежду си. Това улеснява екипната работа и решаването в работен 

порядък на повечето въпроси.

Комуникационните връзки с Възложителя и другите взаимодействащи си страни са 

показани по-долу.

„БАКС 99“ АД разполага с квалифициран и опитен инженерно-технически екип от 

двете фирми, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и отговаря на 

посочените от Възложителя изисквания.

Ключовите длъжности за организационната структура на настоящия проект са:

р Б А К С  99" а ;: Предложение за изцълнение на поръчката
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Проект „Ms BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

> Ръководен Екип

*** Технически ръководител на обекта, който отговаря на изискванията по 

члЛбЗа, ал.4, изр.1 от Закона за устройство на територията, а именно да е строителен 

инженер, архитект или строителен техник; притежава професионален опит в сферата на 

пътното строителството не по-малко от 3 /три/ години;

❖  Инженер, който притежава диплома за завършено виеше образование, 

образователна степен магистър, специалност пътно строителство, транспортно строителство 

или еквивалентна, квалификация инженер; притежава професионален опит в сферата на 

пътното строителство не по-малко от 5 /пет/ години;

❖  Геодезист, който притежава: диплома за завършено виеше образование, 

образователна степен магистър, специалност геодезия; или диплома за средно образование с 

четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите 

„Г еодезия,фотограметрия и картография” или еквивалентна; притежава основен 

професионален опит в сферата на строителството: не по-малко от 5 /пет/ години;

❖  Специалист по контрола на качеството, който да отговаря на следните 

изисквания: има диплома за завършено виеше образование с квалификация „строителен 

инженер“ или еквивалетна и да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието 

на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или друг 

еквивалентен документ за упражняване на позицията; притежава най-малко 3 година стаж на 

длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на строителни работи.

❖  Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно 

изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба 

№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да отговаря на следните 

изисквания: притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за 

упражняване на позицията „Координатор по ЗБУТ“ или еквивалентна; има минимум 3 /три/ 

години трудов стаж на длъжност „Координатор по безопасност и здраве”;

„БАКС 99“ АД е предложил в ЕЕДОП от Документите за подбор за инженерно- 

техническия екип и другц. водещи ^гпециалисти, така че ще бъдат подсигурени с техническо
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян(Ш

процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян “ 
част от процедура jYs  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

ръководство всички проектни дейности съгласно представеното техническо предложение 

обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката.

При необходимост „БАКС 99“ АД има на разположение и ще използва и

допълнителни експерти извън посочените.

4  Екип технически изпълнители 

"►Характеристка 1 , надграждаща предложението за изпълнение:

За изпълнението на СМР ще бъдат мобилизирани работници, както следва:

№ Н аи м ен овани е П е р с о н а л ,в и д Н орм а
врем е

П риет
брой

работни ци
Ч А С Т П Ъ ТН А

Пътни работи

1
Фрезоване на съществуваща 
настилка до 3-8см и извозване на 
депо

2 Механично разкъртване на 
бетонови бордюри

работник I ст. 0,093 4

3 Извозване на строителни отпадъци 
на 12км. на депо за рециклиране

4 Доставка и полагане на видими 
бетонови бордюри 18/35

работник II ст. 0,176 14
работник III ст. 0,210 17

5 Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и 
каменни фракции

работник II ст. 0,056 11
работник I ст. 0,014 3

6
Доставка и полагане на 
асфалтобетон неплътна смес за 
долен пласт 24кг/м2/1 см/мазут/

работник I ст. 0,501 11
пътен работник I ст. 0,460 10

7
Доставка и полагане на 
асфалтобетон плътна смес за горен 
пласт 24кг/м2/1см/мазут/

работник II ст. 0,580 11

------------------------------- _________ А. работник I ст. 0,518 10
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европейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Л'о BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда па гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура J)s BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

8 Повдигане и сваляне на решетки и 
шахти при асфалтова настилка

работник III ст. 2,65 2

работник I ст. 2,635 2

9 Повдигане и сваляне на уличен 
отток при асфалтова настилка

работник I ст. 1,782 1

работник II ст. 1,782 1

Вертикална планировка / *

10 Разваляне на тротоар от базалтови 
плочи

работник I ст. 0,217 15

11 Тънък изкоп до 0,50м за ремонти 
20%

работник I ст. 3,371 7
12 Машинен изкоп до 15см 80%

13 Доставка и полагане на подосновен 
пласт от каменни фракции 15 см

работник I ст. 0,237 2

14
Доставка и полагане на градински 
бордюри 8/20 по БДС 624 на 
бетонова основа

работник II ст. 0,176 2

работник III ст. 0,210 2

15
Настилка от вибробетонни плочи 
на Зсм. циментопясъчен разтвор 
1:3

работник II ст. 3,58 5

работник I ст. 3,58 5

16 Извозване на строителни отпадъци 
на 12км. на депо за рециклиране

17 Заготовка и монтаж на стоманен 
парапет Н=1.15м

работник III ст. 0,814 4

работник II ст. 0,407 2

18 Облицовка с готови бичени и 
обрязани плочи по стени

работник Шст. 2,430 7
Вертикална и хоризонтална 
пътна маркировка / *

19

Доставка и монтаж на стандартни 
пътни знаци клас -1 ,1- ви 
типоразмер съгл.БДС 1517-74 
включително всички разходи Б2- г- 
4,БЗ,Ж13 /
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В Р АС ТЕ Ж

Проект „Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне jYs  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

работник I ст. 0,300 1

20

Укрепване на стандартни знаци с 
желязна стойка 3,0м за вертикална 
м-ка ф60 мм и скоби включващи 
всички свързани с това разходи

работник I ст. 1,000 1

работник II ст. 1,000 1

21

Доставка и полагане на 
хоризонтална пътна маркировка / 
осови линии, стрелки, щриховки, 
зебри / от бяла боя,съгласно БДС 
11925-80,включително всички 
свързани с това разходи -ръчно и 
машинно

работник I ст. 0,196 2

работник III ст. 0,084 1
Временна организация/*

22

Доставка и монтаж на стандартни 
рефлектиращи пътни знаци, клас -1 
1-ви типоразмер, съгласно БДС 
1517-74,включително всички 
свързани с това разходи

работник I ст. 0,500 1
ЧАСТ ВиК

Изкоп 80% з.п. и 20% скални почви 
с широчина до 1.20м и дълбочина 
до 2м
а) 80% машинен - земни почви
б) 20% ръчен - в скални почви

А Строителни работи

1 Изкоп с багер на транспорт земни 
почви по улици

2
Извозване на земни почви със 
самосвал на 10 км. разст. на депо 
(Кр= 1.27)

3 Разриване с булдозер земни почви 
на разст. до 40 м в депо

4 Изкоп до 1.20 м шир. и до 2 м дълб. 
скални почви - ръчно

изкопния I ст. 2,564 2

миньор II ст. 1,651 1

5 Натоварване и извозване на скални 
почви със самосвал (Кр = 1.38)

изкопния I ст. 0,68 1

6 Разриване на скални почви с 
булдозер на разст. до 40 м в депо

/
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Ле BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

1

Разваляне и възстановяване на 
пътна основа - битумизирана 
баластра 8 см и трошено-каменна 
настилка 35 см (без асфалтовото 
покритие), вкл. извозване на 
строителни отпадъци

работник I ст. 0,967 3
работник II ст. 5,591 14

7

Разваляне и възстановяване на 
пътна основа - битумизирана 
баластра 8 см и трошено-каменна 
настилка 35 см (без асфалтовото 
покритие), вкл. извозване на 
строителни отпадъци

работник I ст. 0,967
3

работник II ст. 5,591
14

8 Доставка на речен пясък за 
засипване около тръби

работник I ст. 1,001 5

9

Направа на пясъчна възглавница 
около тръби в изкоп (15 cm под 
тръбата и 20ст над тръбата), вкл. 
ръчно трамбоване

работник I ст. 1,150 2
10 Също под канали с решетки

работник I ст. 1,050 1

11
Доставка и транспорт каменна 
фракция (едрина 20 до 50 мм) за 
обратен насип

работник I ст. 0,190 1
работник II ст. 0,473 1

12 Засипване на тесни изкопи с 
каменна фракция, вкл. трамбоване

работник I ст. 1,184 2

13
Доставка и полагане бетон В15 - 
неармиран за подложка на улични 
оттоци

бетонджия II ст. 1,418 1

работник I ст. 2,480 1

14
Доставка и полагане бетон В20 - 
неармиран за легло на 
отводнителни улеи

бетонджия II ст. 1,418 1
работник I ст. 2,480 1

15 Кофраж за легло на отводнителни
___/ _
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „jYo BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

работник I ст. 0,962 1

дърводелец II ст. 1,194 1

16
Демонтаж на съществуващи улични 
оттоци - единични, вкл. 
отводнителни тръби до шахтите

работник I ст. 3,043 2

17
Реконструкция на ревизионни 
шахти за подравняване на капаци 
до проектното ниво на пътя

работник III ст. 2,650 5

работник I ст. 2,635 5

18 Направа укрепване при пресичане 
на кабели

работник I ст. 1,500 1

19 Натоварване и извозване на 
строителни отпадъци със самосвал

работник I ст. 0,300 1

20
Натоварване и извозване на 
чугунени дъждоприемни решетки 
за скрап

работник I ст. 0,500 1

21
Натоварване и извозване на 
чугунени капаци за РШ до склад 
инвеститор за повторна употреба

работник I ст. 0,500 1

22
Пробиване на отвори Ф250 мм в 
армирана бетонова стена с деб. 12 
см на съществуваща РШ

каналджия - водопроводчик I ст. 1,200
1

23 Машинно почистване на улична 
канализация до Ф300 мм

работник I ст. 1,348 7

Б Монтажни работи

1

Доставка и полагане на тръби за 
външна канализация, двуслойни 
външно оребрени - PEHD DN 200 
(външен диаметър) - SN8 в готов 
изкоп

монтажист I ст. 2,680 5

заварчик I ст. 0,773 2

2 Доставка и монтаж на връзка PVC/ 
РЕ Ф200

заварчик I ст. 2,072 1

3
Доставка и монтаж на бетонов 
уличен отток единичен Ф400 - 
двуставен, комплект />
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

работник I ст. 6,350 2

работник II ст. 0,410 1

4
Доставка и монтаж на бетонов 
уличен отток двоен 2 х Ф400 - 
едноставен и двуставен, комплект

работник I ст. 12,70 4

работник II ст. 0,820 1

6

Доставка и монтаж на тръби за 
външна канализация PVC Ф200 - 
SN8 (за връзка между едноставен и 
двуставен УО при двойни и тройни 
оттоци)

каналджия I ст. 0,066 1

каналджия II ст. 0,033 1

7

Доставка и монтаж на чугунена 
дъждоприемна решетка за уличен 
отток 45/40/8 , комплект с чугунена 
рамка - за клас на натоварване 
С250, съгл. EN 124:2003

работник I ст. 1,782 1

работник II ст. 1,782 1

9

Доставка и монтаж на улеи от 
сглобяеми елементи със защитен 
кант от чугун за дъждоприемен 
канал - L=1.0 м, В=0.30 м, , 
комплект с чугунени решетки със 
заключване - за полагане напречно 
на пътното платно, клас на 
натоварване D400, съгл. EN 
124:2003

работник I ст. 0,447 1

работник II ст. 0,248 1

10
Доставка и монтаж на челни плочи 
към улеи от сглобяеми елементи на 
дъждоприемен канал (поз.9)

работник I ст. 0,447 1

работник II ст. 0,248 1

11

Доставка и монтаж на 
водосъбирателна шахта към 
дъждоприемен канал поз.9 
двуставна със защитен кант от 
чугун, вкл. чугунена решетка и 
гцутцер DN 200

работник II ст. 7,587 1

работник I ст. 8,516 2

12
Доставка и монтаж на дъги за 
външна канализация, двуслойни 
външно оребрени - PEHD pN

л
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Л'° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

200/45° - SN8 към отводна тръба на 
водосъбирателни шахти поз.10

каналджия I ст. 9,928 О

заварчик I ст. 2,072 1

13
Доставка и монтаж на сегмент 
бетонен за повдигане капаци на 
ревизионни шахти h=50 мм

работник III ст. 2,650 4

работник I ст. 2,635 3
14 Също h=30 мм

работник III ст. 2,650 4

работник I ст. 2,635 3

15

Доставка и монтаж на чугунен 
капак за ревизионна шахта Ф600 с 
вентилационни отвори, вкл. рамка, 
гумено уплътнение и заключващо 
устройство - клас на натоварване 
D400, съгл. EN 124:2003

работник I ст. 1,029 1

работник II ст. 1,029 1

16 Също, но самонивелиращи се (за 
монтаж на участъци с наклон > 8%)

каналджия - 1 ст. 2,055
2

17
Хидравлично изпитване плътността 
на връзките на канализация от 
PEHD тръби до Ф200 мм

работник III ст. 0,135 1

работник I ст. 0,135 1

ЧАСТ ЕЛЕКТРО

1 Демонтаж на стоманен стълб до 4м 
за улично осветление

ел.монтьор ННI ст. 2,345 3

работник I ст. 2,345 3

2
Демонтаж на рогатка от 
съществуващ стоманено-тръбен 
стълб за осветление

ел.монтьор НН I ст. 0,657 1

3
Демонтаж на осветител от 
съществуващ стоманено-тръбен 
стълб за осветление

ел.монтьор НН I ст. 0,386 1

4 Доставка и монтаж на стоманено- 
тръбен стълб 7.5м за осветление

____________________________ ZL_ работник I ст. 1,346 2
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Х

_ „
РЕГИОНИРЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ""

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

ел.монтьор НН I ст. 1,346 2

5
Направа на фундамент за 
стоманено-тръбен стълб 7.5м за 
осветление 800х800х1500мм

работник I ст. 1,634 2

работник I ст. 1,634 2

6 Доставка и монтаж на заземителна 
уредба

работник 1 ст. 3,345 1

работник I ст. 3,345 1

7 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 
3x1.5 в уличен стълб

ел.монтьор НН I ст. 0,146 1

работник I ст. 0,046 1

8 Трасиране на кабелна линия
работник I ст.. 0,002 1

9
Направа на изкоп със зариваване и 
трамбоване на кабелно трасе по 
детайл (4х PVC ф110) под тротоар

работник I ст. 0,346 2

10

Направа на изкоп със зариваване и 
трамбоване на кабелно трасе по 
детайл (4х стоман. ф110) под 
асфалтов път

работник I ст. 0,564 2

10

Направа на изкоп със зариваване и 
трамбоване на кабелно трасе по 
детайл (4х стоман. ф110) под 
асфалтов път

работник I ст. 0,532 2

11 Подготовка подложка за полагане 
на 4 тръби ф110 в изкоп

работник I ст. 0,145 6

работник I ст. 0,082 6

12 Доставка и полагане на PVC тръба 
Ф110

работник I ст. 0,145 9
работник III ст. 0,082 6

13 Доставка и полагане на стоманена 
тръба ф110

работник I ст. 0,345 5

14 Доставка и изтегляне на кабел 
САВТ 4x16 в тръба ф110

ел.монтьор НН I ст. 0,014 2

работник I ст. 0,014 2

15 Доставка и полагане,на.сигналн4
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

лента

работник I ст. 0,056 2

16 Направа и поставяне на релефни 
надписи

работник I ст. 0,15 1

17 Доставка и изграждане на типова 
шахта 900х600мм с капак

работник I ст. 6,657 2

работник I ст. 6,657 2

18
Доставка и монтаж на HDPE ф50 
към шахта по детайл (от шахта към 
уличен стълб)

работник I ст. 0,115 1

19 Извършване на тестове и изпитания
ел.монтьор НН I ст. 13,56 2

20 Извозване на земна маса

21
Доставка и монтаж на уличен 
осветител светодиоден 63-90W / 
2700-3200К

ел.монтьор НН I ст. 1,345 1

22 Доставка и монтаж на рогатка за 
уличен осветител 1.5м

ел.монтьор НН I ст. 1,046 1

23 Доставка и монтаж на крепежна 
система и елементи

ел.монтьор НН I ст. 0,144 1

24 Доставка и монтаж на 
разпределителна кутия IP65

ел.монтьор НН I ст. 1,587 1

25 Доставка и монтаж на проводници 
и ел. арматура НН

ел.монтьор НН I ст. 1,057 1

26 Опроводяване на осветителната 
част

ел.монтьор НН I ст. 1,688 1

27 Оживяване на осветителна част
ел.монтьор НН I ст. 1,856 1

28 Функционални проби
ел.монтьор НН I ст. 0,757 1

29 Изработка на екзекутивна 
документация

проектант I ст. 27,223 4
ЧАСТ ЕЛЕКТРО- 

ВИДЕОНАЬЛ ЮДЕНИ Е
Изграждане на канална мрежа

1 ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНЩ
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабнлитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне.\s BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. —Смолян“ 
част от процедура .Уз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

ел.монтьор НН I ст. 0,002 1

2
Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И 
ТРАМБОВАНЕ на кабелно трасе- 
под тротоар

работник I ст. 0,675 1

3
Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И 
ТРАМБОВАНЕ НА КАБЕЛНО 
ТРАСЕ- под асфалт

работник I ст. 0,546 1

4
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ 
ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ 
ПЛОЧИ.

работник I ст. 0,463 1

5 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ТРОТОАР

работник I ст. 1,647 2

6
РАЗВАЛЯНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)

работник I ст. 0,463 1

6
РАЗВАЛЯНЕ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)

работник I ст 0,266 1
работник III ст. 0,266 1

7
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА 
ПОЛАГАНЕ НА 5 ТРЪБИ Ф110 в 
изкоп

работник I ст. 2,660 3
работник I ст. 2,660 3

8 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В 
ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110

работник I ст. 0,145 1

работник III ст. 0,082 1

9
ДОСТАВКА И МОНТАЖ 
СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф110 в 
изкоп

работник I ст. 0,345 2

10 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В 
ИЗКОП СИГНАЛНА ЛЕНТА

работник I ст. 0,056 1

11 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТИПОВА 
ШАХТА 90X60 С КАПАК

работник I ст. 6,657 1

работник I ст. 6,657 1
12 РЕПЕРНИ ЗНАЦИ___  f
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „А° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилшпация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура А° BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

работник I ст. 1,132 1

Разширяване на канална мрежа

1
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА 
ЗАПОЛАГАНЕ НА 1 ТРЪБА ф 110 
в изкоп

работник I ст. 0,045 1

работник I ст. 0,045 1

2 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В 
ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110

ел.монтьор НН I ст. 0,145 2

работник III ст. 0,082 1

3
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В 
КАНАЛНА МРЕЖА НА ТРЪБА 
HDPE ф 32

ел.монтьор НН I ст 0,236 2

4
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В 
ТРЪБА ОПТИЧЕН КАБЕЛ 4 
ВЛАКНА

ел.монтьор осиг. техника I ст. 0,135
1

5 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ 
В ТРЪБА ПВ 3 X 4 MM2

ел.монтьор НН I ст. 0,055 1

6 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В 
ТРЪБА НА КАБЕЛ FTP ат.6

ел.монтьор НН I ст. 0,075 1

7 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА 
КАБЕЛ ДО 6 MM2

ел.монтьор НН I ст. 0,234 2

8 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ 
FTP

ел.монтьор НН I ст. 0,345 2

9 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА 
ОПТИЧЕН КАБЕЛ

ел.монтьор НН I ст. 0,345 1

10
СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ 
КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 6 
MM2

ел.монтьор НН I ст. 0,345 1

11
ПРОЗВЪНЯВАНЕ И 
ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА 
СИГНАЛНИ КАБЕЛИ ДО 1,5мм2

ел.монтьор НН I ст. 0,134 1

12 СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧНИ 
ВЛАКНА КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ

ел.монтьор осиг. техника I ст. 1,345
1

7Г
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Н  европейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Л'° BG16RFOP001-1.022-0001-C01„Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне М BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

13 ОТКЛОНЯВАНЕ НА ОПТИЧНО 
ВЛАКНО И НАПРАВА НА МУФА

ел.монтьор осиг. техника I ст. 1,457
1

14
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
БРОНИРАН ПАЧ КОРД С SC/PC 
конектори ЗОм

ел.монтьор осиг. техника I ст. 1,046
1

15 ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН 
ШКАФ IP-65 ,600/400/200

ел.монтьор НН I ст. 2,234 1

16 ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН 
ШКАФ IP-65, 400/300/200

ел.монтьор НН I ст. 2,234 1

17 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА NVR 
,4 канала,HDD4TB, РоЕ

ел.монтьор НН I ст. 1,677 1

ел.монтьор осиг. техника I ст. 2,456
1

18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
Swich

ел.монтьор осиг. техника I ст. 2,670
1

19 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
Media converter

ел.монтьор осиг. техника I ст. 1,457 1

20 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UPS, 
650VA

ел.монтьор осиг. техника I ст. 1,457
1

21 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАЧ 
КАБЕЛ FTP - lm

ел.монтьор осиг. техника I ст. 0,167 1

22
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
ВЪНШНА IP КАМЕРА, 4 Мрх, 
вариофокална

ел.монтьор осиг. техника I ст. 2,456
1

23 НАСТРОЙКА И ПУСК НА С-МА 
ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ел.монтьор осиг. техника I ст. 4,678
1

24 ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛНИ 
ИЗПИТАНИЯ

лаборант I ст. 1,647 1
25 ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И 6 М А П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „.Ye BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура j\e BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

ДОКУМЕНТАЦИЯ

проектант I ст. 0,373 3

Предвидено е едновременна работа на 3 фронта при средно списъчен състав 52
човека.

~4 Механизация

„БАКС 99“ АД е разполага с достатъчно собствена механизация за изпълнението на

обекта.

Фирмите са коректни партньори с редица местни фирми , с които си сътрудничи при 

изпълнение на подобни обекти. При необходимост ще наеме допълнителна техника, 

необходима в процеса на работа.

#Характеристка 2 , надграждаща предложението за изпълнение:
Ще бъде използвана следната механизация за изпълнение на обекта: *

№ Н аи м ен о в ани е М ехан изац ия , вид Н еобхим  брой  
м ехан и заци я

Ч А С Т П Ъ ТН А

П ъ тни работи

1 Фрезоване на съществуваща настилка до 3-8см и 
извозване на депо

пътна фреза 3
самосвал 6

2 Механично разкъртване на бетонови бордюри

комбиниран багер с чук 1

челен товарач 1

3 Извозване на строителни отпадъци на 12км. на 
депо за рециклиране

самосвал 1

4 Доставка и полагане на видими бетонови 
бордюри 18/35

5 Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и каменни фракции

валяк до 10т 1

автогудронатор 1

6 Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна 
смес за долен пласт 24кг/м2/1 см/мазут/

_____________________________________ / 1 ______________________ асфалторазтилач 2
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И в И А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ,,.Уз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне jYs BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

валяк до 10т 2

валяк до 22т 2

7
Доставка и полагане на асфалтобетон плътна 
смес за горен пласт 24кг/м2/1см/мазут/

асфалторазтилач 2

валяк до 10т 2

валяк до 22т 2

8 Повдигане и сваляне на решетки и шахти при 
асфалтова настилка

9 Повдигане и сваляне на уличен отток при 
асфалтова настилка
В ерти кал на  п л ан и р о в ка  / *

10 Разваляне на тротоар от базалтови плочи
11 Тънък изкоп до 0,50м за ремонти 20%
12 Машинен изкоп до15см 80%

Комбиниран багер 2

13 Доставка и полагане на подосновен пласт от 
каменни фракции 15см

грейдер 1
валяк до 10т 1

14 Доставка и полагане на градински бордюри 8/20 
по БДС 624 на бетонова основа

15 Настилка от вибробетонни плочи на Зсм. 
циментопясъчен разтвор 1:3

16 Извозване на строителни отпадъци на 12км. на 
депо за рециклиране

самосвал 2
17 Заготовка и монтаж на стоманен парапет Н=1.15м

18 Облицовка с готови бичени и обрязани плочи по 
стени

каменорезачка 2
В ерти кал на  и хо р и зо н тал н а  пъ тна м арки ров ка
/*

19
Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци 
кпас-1, I-ви типоразмер съгл.БДС 1517-74 
включително всички разходи Б2-4,БЗ,Ж13

20
Укрепване на стандартни знаци с желязна стойка 
3,0м за вертикална м-ка ф60 мм и скоби 
включващи всички свързани стова разходи

21

Доставка и полагане на хоризонтална пътна 
маркировка / осови линии, стрелки, щриховки, 
зебри / от бяла боя,съгласно БДС 11925- 
80,включително всички свързани с това разходи -  
ръчно и машинно

-------------------------------------------------------^ ------------------------------ маркировъчна машина 1
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№> BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. ", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

В рем ен н а о р га н и з а ц и я / *

22

Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи 
пътни знаци, клас -1 l-ви типоразмер, съгласно 
БДС 1517-74,включително всички свързани с това 
разходи

Ч А С Т В иК

Изкоп 80% з.п. и 20% скални почви с широчина до 
1,20м и дълбочина до 2м
а) 80% машинен - земни почви

б) 20% ръчен - в скални почви

А С троител н и  работи

1 Изкоп с багер на транспорт земни почви по улици
булдозер 1

багер 1

2
Извозване на земни почви със самосвал на 10 км. 
разст. на депо (Кр = 1.27)

самосвал 1

3
Разриване с булдозер земни почви на разст. до 
40 м в депо

булдозер 1

4
Изкоп до 1.20 м шир. и до 2 м дълб. скални почви 
- ръчно

компресор 1

пробивен чук 1

булдозер 1

5
Натоварване и извозване на скални почви със 
самосвал (Кр = 1.38)

булдозер 1

багер 1

самосвал 1

6
Разриване на скални почви с булдозер на разст. 
до 40 м в депо

булдозер 1

7

Разваляне и възстановяване на пътна основа - 
битумизирана баластра 8 см и трошено-каменна 
настилка 35 см (без асфалтовото покритие), вкл. 
извозване на строителни отпадъци

валяк до 10т 1

грейдер 1

влекач 1

8
Доставка на речен пясък за засипване около 
тръби

9
Направа на пясъчна възглавница около тръби в 
изкоп (15 cm под тръбата и 20ст над тръбата),

ЖъуТ7:
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура .Уз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

вкл. ръчно трамбоване

10 Също под канали с решетки

11 Доставка и транспорт каменна фракция (едрина 
20 до 50 мм) за обратен насип

грейдер 1

валяк до 10т 1

12 Засипване на тесни изкопи с каменна фракция, 
вкл.трамбоване

компресор 1

вибропета 1

13
Доставка и полагане бетон В15 - неармиран за 
подложка на улични оттоци

бетонпомпа 1

14 Доставка и полагане бетон В20 - неармиран за 
легло на отводнителни улеи

бетонпомпа 1

15 Кофраж за легло на отводнителни улеи

16 Демонтаж на съществуващи улични оттоци - 
единични, вкл. отводнителни тръби до шахтите

багер 1

17
Реконструкция на ревизионни шахти за 
подравняване на капаци до проектното ниво на 
пътя

18 Направа укрепване при пресичане на кабели

19 Натоварване и извозване на строителни отпадъци 
със самосвал

челен товарач 1

самосвал 1

20 Натоварване и извозване на чугунени 
дъждоприемни решетки за скрап

самосвал 1

21 Натоварване и извозване на чугунени капаци за 
РШ до склад инвеститор за повторна употреба

самосвал 1

22 Пробиване на отвори Ф250 мм в армирана 
бетонова стена с деб. 12 см на съществуваща РШ

23 Машинно почистване на улична канализация до 
Ф300 мм

вома 1

Б М он таж н и  работи

1
Доставка и полагане на тръби за външна 
канализация, двуслойни външно оребрени - PEHD 
DN 200 (външен диаметър) - SN8 в готов изкоп

Л
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Л'° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне J\s BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

апарат за челно 
заваряне 1

ел. агрегат 1
автокран 1

2 Доставка и монтаж на връзка PVC/ РЕ Ф200

апарат за челно 
заваряне 1

3 Доставка и монтаж на бетонов уличен отток 
единичен Ф400 - двуставен, комплект

4 Доставка и монтаж на бетонов уличен отток двоен 
2 х Ф400 - едноставен и двуставен, комплект

6

Доставка и монтаж на тръби за външна 
канализация PVC Ф200 - SN8 (за връзка между 
едноставен и двуставен УО при двойни и тройни 
оттоци)

7

Доставка и монтаж на чугунена дъждоприемна 
решетка за уличен отток 45/40/8 , комплект с 
чугунена рамка - за клас на натоварване С250, 
съгл. EN 124:2003

9

Доставка и монтаж на улеи от сглобяеми 
елементи със защитен кант от чугун за 
дъждоприемен канал - 1_=1.0 м, В=0.30 м, , 
комплект с чугунени решетки със заключване - за 
полагане напречно на пътното платно, клас на 
натоварване D400, съгл. EN 124:2003

10
Доставка и монтаж на челни плочи към улеи от 
сглобяеми елементи на дъждоприемен канал 
(поз.9)

11

Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта 
към дъждоприемен канал поз.9 - двуставна със 
защитен кант от чугун, вкл. чугунена решетка и 
щутцер DN 200

автокран 1

бетонобъркачка 1

12

Доставка и монтаж на дъги за външна 
канализация, двуслойни външно оребрени - PEHD 
DN 200/45° - SN8 към отводна тръба на 
водосъбирателни шахти поз.Ю

апарат за челно 
заваряне 1

13 Доставка и монтаж на сегмент бетонен за 
повдигане капаци на ревизионни шахти h=50 мм

14 Също h=30 мм

15

Доставка и монтаж на чугунен капак за 
ревизионна шахта Ф600 с вентилационни отвори, 
вкл. рамка, гумено уплътнение и заключващо 
устройство - клас на натоварване D400, съгл. EN 
124:2003
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Аз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян “ 
част от процедура Аз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

16 Също, но самонивелиращи се (за монтаж на 
участъци с наклон > 8%)

17 Хидравлично изпитване плътността на връзките 
на канализация от PEHD тръби до Ф200 мм

Ч А С Т Е Л Е КТР О

1 Демонтаж на стоманен стълб до 4м за улично 
осветление

автокран 5

2 Демонтаж на рогатка от съществуващ стоманено- 
тръбен стълб за осветление

автовишка 1

3 Демонтаж на осветител от съществуващ 
стоманено-тръбен стълб за осветление

автовишка 1

4 Доставка и монтаж на стоманено-тръбен стълб 
7.5м за осветление

автовишка 1

автокран 1

5 Направа на фундамент за стоманено-тръбен 
стълб 7.5м за осветление 800x800x1500мм

6 Доставка и монтаж на заземителна уредба

7 Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1.5 в 
уличен стълб

8 Трасиране на кабелна линия

9
Направа на изкоп със зариваване и трамбоване 
на кабелно трасе по детайл (4х PVC ф110) под 
тротоар

багер 2

10
Направа на изкоп със зариваване и трамбоване 
на кабелно трасе по детайл (4х стоман. ф110) под 
асфалтов път

багер 1

11 Подготовка подложка за полагане на 4 тръби 
ф110 в изкоп

12 Доставка и полагане на PVC тръба ф110

13 Доставка и полагане на стоманена тръба ф110

14 Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4x16 в тръба 
Ф110

15 Доставка и полагане на сигнална лента

16 Направа и поставяне на релефни надписи

17 Доставка и изграждане на типова шахта 
900х600мм с капак

18 Доставка и монтаж на HDPE ф50 към шахта по 
детайл (от шахта към уличен стълб)

19 Извършване на тестове и изпитания

20 Извозване на земна маса
-г-

W "  а д  Предложение за изпълнение на поръчката
Страница 183



Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т  И В  Н А П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура JSs BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

самосвал 2

21 Доставка и монтаж на уличен осветител 
светодиоден 63-90W / 2700-3200К

автовишка 1

22 Доставка и монтаж на рогатка за уличен 
осветител 1.5м

автовишка 1

23 Доставка и монтаж на крепежна система и 
елементи

24 Доставка и монтаж на разпределителна кутия 
IP65

25 Доставка и монтаж на проводници и ел. арматура 
НН

26 Опроводяване на осветителната част

27 Оживяване на осветителна част

28 Функционални проби

29 Изработка на екзекутивна документация

Ч А С Т Е Л Е К Т Р О -В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

Изграждане на канална мрежа

1 ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ

2 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ на 
кабелно трасе- под тротоар

багер 1

3 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА 
КАБЕЛНО ТРАСЕ- под асфалт

багер 1

4 РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР О Т ЦИМЕНТОВИ И 
БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ.

5 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР

6 РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ)

фугорез 1

валяк до 8т 1

7 ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА 5 
ТРЪБИ Ф110 в изкоп

8 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА PVC 
ТРЪБА Ф110

9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ 
Ф110 в изкоп

10 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП СИГНАЛНА 
ЛЕНТА

11 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТИПОВА ШАХТА 90X60 С 
КАПАК

12 РЕПЕРНИ ЗНАЦИ г
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне j\s BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Разширяване на канална мрежа

1 ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗАПОЛАГАНЕ НА 1 
ТРЪБА ф 110 в изкоп

2 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА PVC 
ТРЪБА Ф110

3 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В КАНАЛНА МРЕЖА 
НА ТРЪБА HDPE ф 32

4 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА ОПТИЧЕН 
КАБЕЛ 4 ВЛАКНА

5 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 X 
4 MM2

6 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА НА КАБЕЛ 
FTP ат.6

7 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 MM2
8 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ FTP
9 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ

10 СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ 
СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 6 MM2

11 ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА 
СИГНАЛНИ КАБЕЛИ ДО 1,5мм2

12 СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА КЪМ 
СЪОРЪЖЕНИЯ

13 ОТКЛОНЯВАНЕ НА ОПТИЧНО ВЛАКНО И 
НАПРАВА НА МУФА

14 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БРОНИРАН ПАЧ 
КОРД С SC/PC конектори ЗОм

15 ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛИН ШКАФ IP-65 
,600/400/200

16 ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН ШКАФ IP-65, 
400/300/200

17 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА NVR ,4 
канала,HDD4TB, РоЕ

18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Swich
19 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Media converter
20 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UPS, 650VA
21 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАЧ КАБЕЛ FTP - 1m

22 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА IP КАМЕРА, 
4 Мрх, вариофокална

автовишка 1

23 НАСТРОЙКА И ПУСК НА С-МА ЗА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

24 ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛНИ ИЗПИТАНИЯ
25 ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

99” AJ./ у
У
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. ", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 -2020 г.,

„БАКС 99“ АД е предложил в ЕЕДОП от Документите за подбор списък за

конкретното техническото оборудване.

План за реакция при отказ или инцидент със строителна машина
За бързо отстраняване на възникнали инциденти със строителна механизация, които

възпрепятстват нормалното продължаване на строителния процес ще бъдат взети следните 

мерки за:

- Временната база ще разполага с мобилен сервизен екип, който ще отстранява на 

място проблемите, които позволяват това;

- На основната ни сервизна база в с. Ветрен дол ще се позиционира влекач с 

тежкотоварно ремарке, които при необходимост ще транспортира авариралата машина до 

сервиза;

План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено 
оборудване или на оборудване е ограничен или отнет достъп

Ще се създаде такава организация и разпределение на механизацията, че

основни дейности никога да не прекъсват поради ремонт. За целта ще се осигурят резервни 

екипи за заместване и ремонт на строителната механизация.

2.2. Разпределение на отговорностите на експертите

По отношение организацията работите на временното и същинското строителство от 

съществено значение е изборът на екип от професионалисти, с необходимия опит при 

подобни проекти.

В случай че „БАКС 99“ АД бъде определен за Изпълнител на договора, ще 

мобилизира експертите, участващи при изпълнението на проекта веднага след 

уведомлението.

# Характеристка 2 , надграждаща предложението за изпълнение: 

Отговорности и правомощия на ключовите експерти на „БАКС 99“ АД

'БАКС 99" АД Предложение за изпълнение на поръчката
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне j\s BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Л'° BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

4  Технически ръководител

Осъществява комуникация и връзка с Ръководствата на фирмите

Осъществява комуникация и връзка с Възложителя

Координира екипа на проектантите и ключовите експерти на обекта

Координира ресурсите /ръководни екипи, работна ръка и техника/ между отделните

проекти
Поддържа контакти с общината, с експлоатационните дружества

Поддържа контакти с доставчиците

Осигурява допълнително ресурс, ако е необходимо

Ръководи цялостната работа по време на проектирането и строителството във всички 

етапи на изпълнение на Договора

Носи отговорност за цялостното изпълнение на Договора

Оказва логистична подкрепа на екипа

Осъществява комуникация и връзка с Възложителя

Отговаря за докладването, съгласно изискванията на Договора

Управлява и координира дейностите на екипите от експерти и документация

Носи отговорност за качеството на проектите и на изпълнението СМР

4  Инженер
Отговаря за организацията на СМР съгласно линейния график 

Организира работната сила и механизацията,

Съгласува дейностите с Ръководителя на обекта, с проектанта, с надзора

Организира присъствието на авторски надзор

Комуникира с надзора и организира присъствието му

Отговаря за доставките на материалите съгласно графика

Разпределя работата на работните бригади

Отговаря за отчитането на работите

■4- Геодезист
Организира, планира, изпълнява и контролира извършването на геодезическите 

работи на обекта.
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Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Аз BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Аз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Упражнява контрол за спазването на геодезическите нива и направления при 

изграждането на строителните обекти.

Подробно проучва проектната документация и работните чертежи.

Извършва геодезическо обслужване на строителните обекти. Пренася проектните 

геодезически данни на терена на строителния обект. Разбива криви при строителство на 

пътища и дава оперативно нива и направление при изграждането на строителните обекти.

Запознава с отложените геодезически точки техническите ръководители и 

бригадирите.

Изготвя необходимите екзекутиви, води и съхранява цялата геодезическа 

документация.

Контролира и координира геодезическите работи на подизпълнителите и поддържа 

връзка с възложителя и техническия надзор на обекта.

Планира и осъществява проверката и техническото обслужване на геодезическите 

инструменти.

Отчита изпълнението на геодезическите работи на строителния обект и предава 

необходимата документация на възложителя и техническия надзор на обекта.

Прави заснемане за изготвяне на екзекутивна документация

Трябва да умее да работи с измервателна техника -  тотална станция, нивелир, GPS. 

Да познава в детайли апаратурата и да се грижи за нейната правилна експлоатация и 

съхранение.

Да познава нормативната уредба свързана с Кадастъра, геодезията и друга, 

необходима за качествено изпълняване на възложените работи, като следи за актуалността и.

Да може да работи с компютър и периферни устройства (принтер, плотер, скенер и 

други), като познава добре общоприложния софтуер (WORD, EXCEL) и отлично 

специализирания софтуер за обработка на геодезически измервания -  TPLAN, SKGIOM, SKI 

и други. Софтуер за създаване на Кадастрални карти -  MKAD, KROKI, AKSTER или друг.

Изпълнява и други задължения, възложени от прекият му ръководител, свързани с 

работата му.

ист по контпол на качеството
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ай BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ии

процедура за директно предоставяне Ай BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Ай BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Изисква, регистрира и събира всички необходими документи по време на 

проектирането и строителството, доказващи качеството на използваните материали и 

извършените строително-монтажни работи

Следи за съответствието на продуктите със съществените изисквания, изисква 

декларации за съответствие и сертификати за съответствие по приложимите наредби, 

въвеждащи директиви от нов подход, представяне на заключение от Нотифициран орган за 

оценка на съответствие съгласно Директива 2008/57/ЕО за техническите спецификации за 

оперативна съвместимост (ТСОС);

Следи по време на строителството за извършените лабораторни изпитвания и 

изпитвания на място, за регистриране и съхраняване на протоколи от изпитвания и др. 

документация свързана с доказване качеството на вложените материали и извършените СМР.

Подготвя необходимите протоколи и актове по преме на строителството съгласно

ЗУТ
"4 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд

Следи и съблюдава изпълнението на Наредба №2 за минималните изисквания за

здравословни и безопасни условия на труд. по време на изпълнение на СМР

Провежда необходимите инструктажи начални, ежедневни и периодични

2.3.. Техническа обезпеченост на екипа 

> Офис, оборудване и обзавеждане
„БАКС 99“ АД ще осигури за своите експерти адекватни условия за работа.

Обектовият офис и централният офис са подходящо обзаведени и оборудвани с 

необходимия брой работни места и офис техника, със зали за заседания и всичко необходимо 

за
В случай, че бъдем определени за изпълнител на договора за изпълнение на 

строителството преди започване на строителството в района на сградата ще бъде установен 

и обектовия офис, , както и установяване на инструментариум за управление и контрол, 

подробно разписани в Техническата оферта. Ще бъдат осигурени на обектовия офис работни 

места, обзаведени с бюра и столове, шкафове за документи и с подходящо отопление и 

вентилация, тоалетна и кухненски бокс, зала за срещи, работно облекло и индивидуални
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Н  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване па градска
среда па гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура .Ys BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

предпазни средства за поне 5 души. Разходите за поддръжка на офиса, почистване, ток, вода, 

телефонна и интернет връзка ще са изцяло за наша сметка.

Ще осигурим достатъчно административен и помощен персонал, за да гарантираме, 

че експертите ще бъдат изцяло съсредоточени върху заложените им задължения.

„БАКС 99“ АД носи отговорност и декларира, че ще превежда навреме 

необходимите средства, свързани с изпълнението на Договора и осигурява своевременно 

изплащане на възнагражденията на персонала.

> Технически средства
За периода на изпълнение на Договора „БАКС 99“ АД се ангажира да поддържа в 

офисите си всички необходими технически средства като компютри, принтери, факс-апарат, 

мобилни телефони и други за подсигуряване на ефективната работа на екипа.

Фирмата разполага със служебни автомобили, част от които ще бъдат ползвани за 

нуждите на обекта.

„БАКС 99“ АД ще осигури за своя сметка транспортиране на персонал, 

документация, материали, оборудване, обзавеждане и др. необходимо за изпълнението на 

задълженията му по договора.

2.4. Материали, които ще се ползват в отделните етапи за изпълнение на обекта: 
^ Характеристка 1, надграждаща предложението за изпълнение:

№ Н аи м ен о в ан и е м ярка к-во

поз. Ч А С Т П Ъ ТН А

П ъ тни работи

4 видими бетонови бордюри 18/35 м 638,00

5 битум 1,5-2л/м2 и каменни фракции m 2 3 132,00

6 асфалтобетон неплътна смес 24кг/м2/1см тона 306,00

7 асфалтобетон плътна смес 24кг/м2/1см тона 301,00

В ер ти кал на  п л ан иров ка  / *

13 каменни фракции 15см m 3 79,00

14 градински бордюри 8/20 по БДС 624 м 128,00

15 вибробетонни плочи на Зсм. m 2 528,00

15 циментопясъчен разтвор 1:3 m 2 528,00

17 стоманен парапет Н=1.15м /* м 38,00
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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Проект „№> BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

18 готови бичени и обрязани плочи m 2 66,00
В ертикал на и хор и зо н тал н а  пъ тна м арки ров ка  / *

19 стандартни пътни знаци клас -1, I- ви типоразмер съгл.БДС 1517-74 , 
Б2-4,БЗ,Ж13 бр. 6,00

20 желязна стоика 3,0м ф60 мм и скоби бр. 6,00
21 от бяла боя,съгласно БДС 11925-80 m 2 49,00

В рем енна о р га н и з а ц и я / *

22
Доставка и монтаж на стандартни рефлектиращи пътни знаци, клас -1 I- 
ви типоразмер, съгласно БДС 1517-74,включително всички свързани с 
това разходи

бр. 5,00

Ч А С Т В иК

7 битумизирана баластра м3 38,00
7 трошено-каменна настилка м3 38,00
8 пясък м3 74,00
11 каменна фракция (едрина 20 до 50 мм) м3 32,00
13 бетон В15 м3 1,00
14 бетон В20 м3 4,00
15 Кофраж м2 21,00
Б М онтаж ни  работи

1 тръби за външна канализация, двуслойни външно оребрени - PEHD DN 
200 (външен диаметър) - SN8 м 55,00

2 връзка PVC/ РЕ Ф200 бр. 8,00
3 бетонов уличен отток единичен Ф400 - двуставен, комплект бр. 4,00

4 бетонов уличен отток двоен 2 х Ф400 - едноставен и двуставен, 
комплект бр. 4,00

6 тръби за външна канализация PVC Ф200 - SN8 м 2,00

7 чугунена дъждоприемна решетка за уличен отток 45/40/8 , комплект с 
чугунена рамка - за клас на натоварване С250, съгл. EN 124:2003 бр. 12,00

9
улеи от сглобяеми елементи със защитен кант от чугун - 1_=1.0 м, В=0.30 
м, , комплект с чугунени решетки със заключване , клас на натоварване 
D400, съгл. EN 124:2003

бр. 21,00

10 Челни плочи към улеи от сглобяеми елементи бр. 3,00

11 водосъбирателна шахта - двуставна със защитен кант от чугун, вкп. 
чугунена решетка и щутцер DN 200 бр. 3,00

12 дъги , двуслойни външно оребрени - PEHD DN 200/45° - SN8 бр. 6,00

13 сегмент бетонен за повдигане капаци на ревизионни шахти h=50 мм бр. 10,00

14 Също h=30 мм бр. 10,00

15
чугунен капак за ревизионна шахта Ф600 с вентилационни отвори, вкл. 
рамка, гумено уплътнение и заключващо устройство - клас на 
натоварване D400, съгл. EN 124:2003

бр. 10,00

16 Също, но самонивелиращи се (за монтаж на участъци с наклон > 8%) бр. 6,00

ЖАКС 99” АД [редложение за изпълнение на поръчката
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване па градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Ч А С Т Е Л Е КТР О

4 стоманено-тръбен стълб 7.5м бр. 11,00

5 Бетон В25 m3 11,00

6 заземителна уредба бр. 4,00

7 кабел СВТ 3x1.5 м 137,50

8 Трасиране на кабелна линия м 665,00

12 PVC тръба ф110 м 2 470,00

13 стоманена тръба ф110 м 95,00

14 кабел САВТ 4x16 в тръба ф110 м 2 587,00

15 сигнална лента м 665,00

16 релефни надписи бр. 10,00

17 типова шахта 900х600мм с капак бр. 11,00

18 тръби HDPE ф50 м 27,50

21 уличен осветител светодиоден 63-90W / 2700-3200К бр. 11,00

22 рогатка за уличен осветител 1.5м бр. 11,00

23 крепежна система и елементи бр. 11,00

24 разпределителна кутия IP65 бр. 11,00

25 проводници и ел. арматура НН бр. 11,00

Ч А С Т Е Л Е К Т Р О -В И Д Е О Н А Б Л Ю Д Е Н И Е

8 PVC ТРЪБА Ф110 м 40,00

9 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф110 м 40,00

10 СИГНАЛНА ЛЕНТА м 16,00

11 ТИПОВА ШАХТА 90X60 С КАПАК бр. 1,00

12 РЕПЕРНИ ЗНАЦИ бр. 2,00

3 ТРЪБА HDPE ф 32 м 187,00

4 ОПТИЧЕН КАБЕЛ 4 ВЛАКНА м 155,00

6 КАБЕЛ FTP ат.6 м 55,00

14 БРОНИРАН ПАЧ КОРД С SC/PC конектори ЗОм бр. 1,00

15 МЕТАЛЕН ШКАФ IP-65 ,600/400/200 бр. 1,00

16 МЕТАЛЕН ШКАФ IP-65, 400/300/200 бр. 1,00

17 NVR ,4 канала,HDD4TB, РоЕ м _______ 1,00

18 Swich бр. 1,00

19 Media converter бр. 2,00

20 UPS, 650VA бр. 1,00

21 ПАЧ КАБЕЛ FTP - 1m бр. 4,00

22 ВЪНШНА IP КАМЕРА, 4 Mpx, вариофокална бр. 2,00

2.4. Координация, взаимодействие е Възложителя, надзора и други страни

^Характеристка 2, надграждаща предложението за изпълнение:

/^ А К С 99''^ Д Предложение за изпълнение на поръчката
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

* П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В Р АС ТЕЖ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Модел на взаимоотношения с Възложителя на поръчката

„БАКС 99“ АД счита, че комуникацията с Възложителя е от съществено значение за 

осъществяване на безпроблемното изпълнение на проекта. Поради тази причина ние 

обръщаме сериозно внимание на комуникационните връзки.

Ще бъде създадена деловодна система, която ще регистрира всяка входяща и 

изходяща поща. Цялата кореспонденция ще се класифицира по подходящ начин. 

Кореспонденцията може да бъде във вид на писма, факсове, електронни съобщения. Ние 

бихме искали да подчертаем, че държим както на формалната, така и на неформалната 

комуникация с оглед своевременно и оперативно решаване на евентуални проблеми.

За бързо решаване на евентуални възникнали въпроси „БАКС 99“ АД разчита по 

скоро на оперативното им решаване в работен порядък, отколкото на разменяне на 

кореспонденция. При изпълнението на проекта ще разчитаме на постоянен контакт с 

Възложителя Община Смолян.

Ние изразяваме готовността си да приемем предложения от страна на Възложителя 

за подобряване на комуникацията с оглед успешното завършване на проекта. Предлагаме 

начините на комуникация да бъдат договорени още на първата работна среща с екипа на 

Възложителя.

Срещи със заинтересованите лица:

■S Срещи предхождащи строителството - с Възложителя, експлоатационните 

предприятия, строителния надзор, проектантите и др

■S Срещи на обекта с Възложителя, експлоатационните предприятия, строителния 

надзор, проектантите и др -  в подготвителния период , по време на строително-монтажните 

дейности, при извършване на проби и изпитвания, при приемане на обекта, при извънаредни 

ситуации.

^Провеждане на срещи за уточняване на процедурата за качествен контрол с 

възложител, строителен надзор и проектанти - в подготвителния период , по време на 

строително-монтажните дейности, при извършване на проби и изпитвания.

^Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите по време на на 

строително-монтажните дейности;

/БАКС 99" AJ Предложение за изпълнение на поръчката
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

■S Срещи с представители на гражданите, засегнати от ремонта, с цел уточняване 

на графика за преминаване на специални автомобили и осигуряване на достъп до жилищата, 

офисите и търговските обекти - в подготвителния период , по време на строително- 

монтажните дейности.
^Екипът на проекта ще се събира на ежеседмични срещи в централния офис за 

отчитане напредъка на проекта и докладване за проблемите и мерките за преодоляването им.

„БАКС 99“ АД ще работи в тясно сътрудничество с представителите на 

Възложителя Община Смолян, ще съгласува действията си с Общината и ще ги консултира 

по въпроси от обхвата на своята компетентност и във връзка с изпълнението на проекта и 

реализацията на бъдещото инвестиционно намерение.

3. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА

______ 3.1. МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА______________________

Методите , които „БАКС 99“ АД ще използва, за да гарантира качественото и 

навременното изпълнение на проекта включват спазване на Мерки по управление на 

качеството - Вътрешен контрол при изпъление на поръчката; Нормативно законодателство ; 

Спазване на мерките за Опазване на околната среда и Спазване на мерките за Осигуряване 

на безопасни и здравословни условия на труд.

3.2. МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

■►Характеристка 3 , надграждаща предложението за изпълнение:

3.2.1. Вътрешен контрол при изпъление на поръчката

„БАКС 99“ АД имат внедрена Система за управление на качеството по ISO 

(9001:2008) с предмет на сертификац^йя, отговарящ на предмета на обществената поръчка.

£АКС 99" АД Предложение за изпълнение на поръчката
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж “ 2014 -2020 г.,

Системата за контрол на качеството на доставките е част от цялостната система за 

управление и контрол на качеството.

Системата за управление на качеството е разработена така, че:

Определените процеси да осигуряват удовлетворяване на потребностите и 

очакванията на клиентите;

В резултат от взаимодействието на процесите, да се произвеждат продукти и 

извършват дейности съответстващи на нормативните и законови изисквания;

Своевременно да се откриват пропуски и несъответствия и да се предприемат 

коригиращи и превантивни мерки.

Да се прилагат своенвременно мерки за постигане на планираните цели и за 

подобряване процесите на системата;

Процесите на системата за управление на качеството се наблюдават, измерват и 

анализират на подходящи етапи от протичането им, в резултат на което при установяване на 

отклонение от изискванията своевременно се предприемат коригиращи и превантивни 

действия. Чрез тези действия се осигурява непрекъснато подобряване на системата по 

качество и контрол на качеството на доставките.

С Методи за контрол за спазване на срока
Ако бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ще спазваме

стриктно заложените в линейния график срокове за доставката на материалите съгласно 

проектното решение.

Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна ще бъде 

единствено наша отговорност, като ще организираме дейностите си така, че да компенсираме 

загубеното време.

Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не ни 

освобождава от които и да е условия в Договорните Документи.

Разполагаме с достатъчно квалифициран персонал, който да следи за 

своевременното изготвяне на заявките, за доставка на необходимите материали и подходящо 

оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на 

предвидените работи.

/ б АКС 99ггКЛ Предложение за изпълнение на поръчката
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европейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XО П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Възприетите процедури за тестване и методология ще предадем за одобрение от 

Строителния надзор, преди започването на всеки тест.

Ние носим пълната отговорност за правилното функциониране на Работите по време 

на тестването им.

■S Методи за контрол за гарантиране на качеството на доставките
Ако качеството на материала не отговаря на изискванията за влагане в

строителството, началник склада ще го изолира на отделен стелаж с надпис и се завежда в 

„Дневник за регистриране на рекламации по качеството на предаден продукт”, като се 

предприемат действия за уреждане на рекламацията с доставчика или производителя.

Отговорникът по качеството е длъжен да отправи писмена рекламация на доставчика 

по установения ред.
За бетоновите разтвори, влагани в процеса на строителството задължително се 

изисква декларация за съответствие и сертификат за качество, в които се описва класа бетон 

и рецептурния състав.
Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи в процеса на 

изпълнението им се контролира от техническия ръководител и отговорника по качеството на 

обекта за съответствие с изискванията на проекта и спецификациите, посочени в съответните 

действащи нормативни документи в строителството

Качеството на скритите строително-монтажни работи (обратни насипи, подземни 

комуникации и др.) ще се отчитат като се състави Акт за скрити работи.

Ние ще бъдем отговорни за качеството на предложените от нас материали, 

произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти.

Пробите, които ще извършваме, за да контролираме качеството на Работите, 

съответно честота на извършването им по типове ще бъде съгласувана с Строителния надзор. 

Ще вземем под внимание факта, че честотата на пробите, специфицирани в съответните 

клаузи са предназначени само за общо ръководство. Строителният надзор може да променя 

честотата на провеждане на пробите, ако счита, че това е необходимо за правилния контрол 

на качеството на Работите.
За готови материали или стоки ще се изискват Тестови Сертификати от

доставчиците и ще ср на Строителния надзор копия от всеки такъв. Такива

'БАКС 99>9" АДГ Предложение за изпълнение на поръчката
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XО П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Лз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

сертификати ще удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в 

съответствие с изискванията на Договора и ще упоменават резултатите от извършените 

проби. Изпълнителят ще предоставя на Строителният надзор съответните сертификати за 

идентифициране на материалите и стоките, доставени на площадката.

Наша отговорност остава извършването на необходимите разяснения, документация 

и други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и оборудването.

Сертификационния процес по отношение на Българските Стандарти, ще се започне 

навреме, за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито и да било 

стоки, материали или съоръжения.

Измерванията в процеса на строителството ще се извършват с годни и минали през 

метрологична проверка средства за измерване, маркирани по съответния начин, съобразно 

изискванията на нормативните документи и придружени с протоколи от проверките, 

заверени копия, които се съхраняват на обекта.

За ритмичността на доставките на материали и изделия, техния произход и качество 

на обекта ще се грижат екперти по контрола на качество. Всички доставки ще бъдат на 

първокачествени материали и изделия, притежаващи изисващите се съгласно действащото 

законодателство Сертификати. Съгласно въведената система за контрол на качеството EN 

ISO 9001 и съответните процедури от нея за закупуване на материали и оценяване на 

доставчици и всички изискуеми документи за продукта като Декларации за съответствие, 

сертификати за качество, протоколи за лабораторни изпитвания и др.

„БАКС 99“ АД работи само с одобрени доставчици.

Екипът от специалисти, които ще използваме и които ще съхраняват, използват и 

извършват необходимите изпитания на материалите и оборудването, за извършване 

строително-монтажни работи по предмета на Договора, са изпълнили през изминалите 5 

години голям брой изключително отговорни обекти с обществено обслужващо 

предназначение, като така имат натрупан необходимите опит, умения и знания.

С Контрол при производителя
За всички предложени материали ще бъдат предоставени на Възложителя 

необходимите му документи за одобрението им съгласно изискването на техническата 

спецификация.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда па гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура j\s BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Преди да започнем да работим с някой доставчик, след документалното одобрение 

на предлаганата от него услуга, ще извършим посещение на място за запознаване е 

производствени бази. Това се прави от специалисти логистика. С цел подобряване на 

качеството и оптимизиране на комуникацията с тези производители такова посещение ще 

бъде организирано и за Ръководителя на проекта. Практиката показва, че личният контакт и 

запознаването на производителите накратко е мащабите на проекта ги прави съпричастни и 

ангажирани и това допринася за по-нататъшната съвместна работа.

За всички материали, произвеждани извън територията на България ще извършваме 

такива посещения още преди започване на търговски отношения и периодично ще правим 

такива за запознаване с новата продукция. Тези продукти са качествени, добре известни в 

строителния бранш и всички, които работят в него са запознати е тях и са описани детайлно 

в техническите спецификации.

За всички материали ще бъдат изискани и предоставени на Възложителя, 

инструкции на производителите за съхранение и складиране, като ще се съобразим е тези 

инструкции и ще осигурим необходимите условия в складовата си база. Тази база ще бъде 

предложена за одобрение на Възложителя.
К
•S Контрол в складовата база на „БАКС 99“ АД 

При пристигане на материали в складовата база ще се извършва следния контрол:

Проверка за спазване изискванията на производителя за транспортиране и

пакетиране

Проверка на количеството

Проверка за документално съответствие и наличие на придружаващи 

документи (декларации за съответствие, протоколи от изпитвания, сертификати)

Проверка за външни наранявания, драскотини или пукнатини 

Проверка на покритието и съответствието му със спецификациите 

Контролът се осъществява от експерт по качеството, технически ръководител и 

складов работник. За проверките се съставя протокол.

Ще бъде осигурен постоянен достъп на Възложителя до складовите площи за 

периодични проверки.

УБАКС 99" АД Предложение за изпълнение на поръчката
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Материалите, които пристигат директно на обекта ще бъдат проверявани от 

технически ръководител.

Бетоновите смеси ще бъдат проверявани документално, за наличие на доставно- 

складова бележка и декларация за съответствие, съответствие на поръчаната марка с 

доставката, час на тръгване на бетоновоза от бетоновия възел. Ще бъде измервана 

температурата на бетона с термометър при полагане.

На Възложителя и Строителния надзор ще бъдат предоставени следните документи 

за материалите преди влагането им в строежа:

Заверено копие от валиден сертификат за съответствие на строителния 

продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти /НСИСОССП/;

Декларация за съответствие, издадена въз основа на сертификата за 

съответствие или ЕО Декларация за съответствие, в случай, че продуктите отговарят на 

хармонизирани европейски стандарти;

При получаване на материалите от производителя, експерти по контрола на 

качеството ги проверяват:

• Чрез визуален преглед;

• Други тестове, които са необходими, за да се удостовери, че същите не са 

дефектни или неизползваеми за целите, за които са предназначени;

• В случай на установен дефект на подлежащи на връщане материали, 

своевременно се доставят нови такива, отговарящи на техническите и нормативни 

изисквания.

Ние гарантираме, че доставяните материали ще притежават характеристики, 

отговарящи на всички изисквания на техническата документация от Проекта и на 

изискванията на действащото българско законодателство, както и на изискванията на 

производителите. Всички резултати от проведени тестове на производителя ще бъдат на

разположение на Възложителя при поискване от негова страна.
/\
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Всички материали, които ще се влагат, ще бъдат нови и няма да показват никакви

отклонения от нормите, сплеснати места, повърхностни дефекти, мехурчета или шупли.

Контрол извършван в лаборатории
Проби за уплътняване на материал за обратна засипка (трошен камък) - съгласно 

изискванията на техническата спецификация проби за уплътнение се взимат на участъци от 

150-250 м. Обикновено се взима представителна мостра от 40-50 кг от материала за обратна 

засипка. Прави се изследване по Проктор и се съставя диаграма за уплътнение при 

оптимална влажност (в лицензирана лаборатория). От тази диаграма се изважда стойността 

на обемното тегло, при която са постигнати заложените в проекта проценти на уплътнение 

(обикновено 98% в път и 95% на останалите места). След като един път се направи това 

измерване проби се взимат по метода на пясъчното заместване (с режещ цилиндър) и се 

следят резултатите -  обемното тегло да бъде по-високо от минимално необходимото, 

определено по метода Проктор.

В случай на поискване от страна на Строителния надзор се прави пробно 

уплътняване в опитен участък. Измерва се при колко минавания на уплътняващата техника, 

се достига до проектните изисквания.

Проби за уплътнение на пътно легло — с натискова плоча, като се следи за 

достигане на проектните стойности (МРа). Добре е да се направят по 2-3 проби на зона.

Проби на асфалтовите смеси (ядки) -  следи се за съответствие на дебелините на 

пластовете с проектните и за достигане на проектните стойности на всеки пласт (МРа). 

Добре е да се направят проби от по 2-3 ядки на зона.

Методите за взимане на проби и честотата на взимане се предлагат от Изпълнителя и 

одобряват от Строителния надзор.

Всички материали, влагани при изпълнение на строително-монтажните работи ще 

отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и Техническите спесификации 

и ще бъдат в съответствие с действащата Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти.

•i- Методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране 
качествотрлщ доставките
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда нагр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне JSs BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Лв BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж<( 2014 -2020 г.,

Всички изпълнявани дейности по договора се осъществяват при спазване на 

регламентите на разработената и внедрена Интегрирана система за управление на 

качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, в съответствие с 

изискванията на EN ISO 9001:2008 & EN ISO 14001:2004 & BS OHS AS 18001:2007.

Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и 

безопасността при работа е разработена така, че:

• да се осигурява удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите 

за продуктите, както при изпълнение на проектиране, така и при строително-монтажни 

работи /СМР/, спазвайки приложимите нормативни и други изисквания, регламентирани от 

подписания договор с Възложителя;

• осъществяване на активно и ангажирано управление, осигуряващо предпазване 

и ограничаване на потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с действащото 

законодателство, своевременно откликвайки на настъпващи промени;

• своевременно да се откриват пропуски и несъответствия и да се предприемат 

коригиращи и превантивни мерки;

• да се прилагат своевременно мерки за постигане на планираните цели и за 

непрекъснато подобряване ефикасността на интегрираната система.

При изпълнение на строителни дейности в ежедневната работа се прилага набор от 

утвърдени документи, като наръчник, процедури и работни инструкции, регламентиращи 

провеждането на контрола на качеството на проектирането, на влаганите в строителството 

материали, на продукти и оборудване, качеството на изпълнение на строително-монтажните 

работи, както и мерките за опазване на околната среда и осигуряването на здравословни и 

безопасни условия на труд на персонала.

На Възложителя и Строителния надзор ще бъдат предоставени следните документи 

за материалите преди влагането им в строежа:

Заверено копие от валиден сертификат за съответствие на строителния 

продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителните продукти /НСИСОССП/;
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян

процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “ 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Декларация за съответствие, издадена въз основа на сертификата за 

съответствие или ЕО Декларация за съответствие, в случай, че продуктите отговарят на 

хармонизирани европейски стандарти;

При получаване на материалите от производителя, експерти по контрола на 

качеството ги проверяват:

• Чрез визуален преглед;

• Други тестове, които са необходими, за да се удостовери, че същите не са 

дефектни или неизползваеми за целите, за които са предназначени;

• В случай на установен дефект на подлежащи на връщане материали, 

своевременно се доставят нови такива, отговарящи на техническите и нормативни 

изисквания.

Ние гарантираме, че доставяните материали ще притежават характеристики, 

отговарящи на всички изисквания на техническата документация от Проекта и на 

изискванията на действащото българско законодателство, както и на изискванията на 

производителите. Всички резултати от проведени тестове на производителя ще бъдат на 

разположение на Възложителя при поискване от негова страна.

В „БАКС 99“ АД планирано се провеждат вътрешни одити, от чиито резултати се 

проверява ефективността на интегрираната системата за управление на качеството, околната 

среда и здравето и безопасността при работа, като по този начин се осигурява нейното 

поддържане, усъвършенстване и актуализиране, съобразно променящите се външни и 

вътрешни условия.

Ежегодно се провеждат контролни одити от организациите, които са сертифицирани 

фирмата, за проверка нивото на съответствие на действащата Интегрираната система за 

управление със изискванията на стандартите.

„БАКС 99“ АД имат разработена дългосрочна Политика на Интегрираната система 

за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа за 

периода 2009-2012 г., чрез която висшето ръководство се ангажира да постигне максимално 

високо ниво на удоддетерцеиосщ на клиентите си от високото, инфраструктурно,
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Проект ,,Xs BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Хз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян“ 
част от процедура Хз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

транспортно, енергийно, хидротехническо, комуникационно строителство и 

благоустрояване, както и от изпълняваните други специфични дейности. На базата на 

програмата ежегодно се разработват и реализират конкретни цели в областта на контрола на 

качеството, опазването на околната среда и осигуряване здравето и безопасността при работа 

на персонала.

3.2.2. НОРМАТИВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Като Изпълнител, при избор от страна на Възложителя и след сключване на договор 

за изпълнение на Инженеринг (проектиране и изграждане) на обекта поемаме ангажимента 

качествено и в срок да бъдат извършени дейностите посочени в предоставената тръжна 

документация на обществената поръчка, при спазването действащото законодателствона 

Република България, подзаконовите нормативни актове по неговото притагаще, 

нормативната база, както и приложимата такава на Европейския съюз, където е необходимо 

и както следва:

• Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане;

• Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане;

• Европейското законодателство и други.

• БДС - Български държавен стандарт, или еквивалентен;

• БДС за пътни знаци или еквивалентен;

• Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти;

• Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството;

• Наредба от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи ;

• ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд;

• БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;

• Кодекс на труда;

• Закон за ^дд^вдрвфГи безопасни условия на труд;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ,,jYs BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска

процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“

• Наредба № 2 от 22 март 2004 година за минимални изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи;

• Наредба № 3 от 2001 година на МТСП и M3;

• Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15 до 18 години;

• Наредба № 5 за оценка на риска;

• Наредба № 15 за въвеждане на физиологичен режим на труда и почивка;

• Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

• Наредба № 3 за инструктаж на работниците и служителите по безопасност и 

хигиена на труда;

• Правилник за товаро - разтоварни работи;

• Правилник за безопасност на труда при строително монтажните работи;

• Наредба № 8 за проучване на авариите в строителството;

• Инструкция № 1 за обема и съдържанието на част: “Безопасност, хигиена на 

труда и пожарна безопасност”;

• Наредба № 31 за повдигателните съоръжения;

• Наредба № 3 от ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителните работи;

• Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

• Наредба № 16 физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;

• Наредба № 14 за службите по трудова медицина;

• Правилник за устройството на електрическите уредби;

• Наредба № 1з-2377/15.09.2011- за правилата и нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обекти;

• Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация на движението при 

извършване на строителство и ремонт по пътища и улиците

• Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти

среда на гр. Смолян'

част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

ПИПСМР „Пътища и у^ици”
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X
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Проект „As BG16RFOP001-L022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда нагр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

• Техническа спецификация 2014 на АПИ

• Правилник за приемане на земни работи и земни съоръжения

• При изпълнение на възложените работи „БАКС 99“ АД ще спазва всички 

български технически нормативни документи, БДС, Европейските директиви и регламенти и 

други писмени технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.3. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

„БАКС 99“ АД притежава внедрени системи в областта на строителството - ISO 

14001:2005 Системи за управление на околната среда .

Организацията на работата на строителната площадка ще е неизменно свързана с 

мерките за опазване на околната среда. При изпълнението на обекта ще се спазят всички 

изисквания на нормативната база за опазване на околната среда.

Опазването на околната среда ще включва предвиждане на мерки за съхраняване на 

плодородната почва, вземане на мерки срещу наводняване, замърсяване, ерозия и други 

процеси, влошаващи състоянието на околната среда вследствие на строителната дейност. 

Мероприятията, които трябва да се спазват по време на строителството, 

са:
Измиване гумите на колите, излизащи от обекта през периода на извършване на 

изкопните работи;

Извозване на строителните отпадъци;

Възстановяване на прилежащите към обекта територии след завършването на

обекта;

Възстановяване на тротоарите след завършването на обекта;

Измиването, зареждането и техническото обслужване на строителната техника 

да се извършва на оборудвани за целта площадки извън строителната площадка;

Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и

водите;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ля BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян"**

процедура за директно предоставяне Ля BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ля BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Изкопите, водоотводните канали и други подобни съоръжения трябва да се 

изпълнят по такъв начин, че да не се допуска ерозия на почвата, подмиване на откоси и 

образуване на оврази;

Преди предаването на обекта околното пространство да се почисти основно от 

строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството.

При изграждането на обекта няма да се извършват дейности, свързани с отделянето 

на вредни вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията в 

района.

По време на цялостното изграждане на обекта ще бъдат предприети всички мерки за 

защита и опазване на околната среда, както на строителната площадка, така и извън нея, при 

пълно спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда и на действащите 

инструкции и нормативи.

Основното ни задължение ще е да бъдат опазени собствеността и имуществото на 

физически и юридически лица, намиращи се на строителната площадка, от замърсяване, шум 

и други вредни въздействия, произтичащи от изпълнението на строително - монтажните 

работи и съпътстващите ги производствени и транспортни дейности.

Мерките за опазване на околната среда ще са ориентирани към правилно 

осигуряване на замърсяващите потоци, вследствие строителните, електромонтажните и 

други работи.

Идентифициране на аспектите на околната среда:

Емисии във въздуха - с въздействие замърсяване на въздуха;

Заустване във води - замърсяване на водите;

Замърсяване на почви - генериране, изхвърляне, рециклиране, компостиране и 

т. н. на отпадъци;

Използване на суровини и природни ресурси - вода, нефт и др.;

Използване на енергия;

Отделена енергия - топлина и локални емисии - шум, вибрации, лъчения, 

миризма, прах и др.;

Отпадъц^|рйршични продукти;
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ,,.Уз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Промяна на физически характеристики - размер, форма, цвят;

Промяна на ландшафта, на флората и фауната на даден район.

Дадените по-долу мероприятия целят екологосъобразно управление на отпадъците, 

генерирани по време на строителството на отделните обекти, опазване на чистотата на 

околната среда, на почвите, въздуха, водите и растителността в съседство на строителните 

площадки и опазване на пътищата и крайпътните пространства от замърсяване.

Дейностите ще бъдат организирани според международния стандарт ISO 14001:2004, 

което ще позволи постоянно да се контролира и непрекъснато да се намаляват вредните 

въздействия от дейността върху околната среда.

Начини за депониране/изхвърляне на отпадъци

В процеса на генериране на отпадъци, въздействието върху околната среда не е 

единственото условие, което трябва да се вземе под внимание. По време на дейностите ще 

бъде отделено внимание и на възможността за рециклиране на материалите, на 

адаптирането на технологиите, на стабилността и други.

Събиране, съхраняване и обезвреждане по подходящ начин на всички генерирани 

при строителните работи отпадъци;

Части от елементи на материали от полиетилен и метал -  ще се предвиди разделно 

събиране на отпадъците и извозване в събирателен пункт за отпадъци;

Няма да се очаква генериране на опасни отпадъци по време на СМР;

Извозване на битовите отпадъци до регламентирано депо;

Подходящ режим на извозване на различните видове отпадъци;

Битовите отпадъчни води ще са включени в градската канализация;

На строителната площадка няма да се предвиждат помощни производства, 

замърсяващи околната среда и създаващи недопустими нива на шума, лъчения и полета;

След приключване на определените видове работи Изпълнителят ще разчисти и 

премахне от обекта всички строителни съоръжения, както и сгради и съоръжения от 

временното строителство, така че състоянието на площадката да задоволява Инвеститора;

Преди предаването на обекта околното пространство ще се почисти основно от 

строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството;

/ '
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Хе BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Хе BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Хе BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Ще се предвидят мероприятия по събиране и отстраняване на всички строителни и 

битови отпадъци, образувани в процеса на строителството.

Твърдите отпадъци са строителни отпадъци, битови отпадъци, излишни земни маси 

в резултат на изкопно-насипните работи. Към тях се отнася и хумусния пласт, който се 

оползотворява съгласно Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени и подобряване 

на слабопродуктивни земи.

Събирането, транспортирането и депонирането на генерираните по време на 

строителството твърди отпадъци, ще се извършва при спазването на изискванията на Закона 

за управление на отпадъците. В изпълнение на тези изисквания ще бъдат предприети мерки, 

преди започване на СМР да се получи разрешение за транспортиране и депониране на 

строителни отпадъци и излишни земни маси, в т.ч и на отстранения хумусен пласт до 

инсталация или съоръжение, посочени в Разрешението от Кмета на общината и определяне 

на транспортните маршрути, по които това ще се осъществява.

Не се очаква да се генерират течни отпадъци на строителната площадка. Ако 

такива се образуват обаче, те ще бъдат съхранявани в отделни контейнери и предадени на 

специализирана фирма, занимаваща се с такъв вид отпадъци.

Опасните отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №3 за класификация на 

отпадъците, като опаковки от бои, лепила и др., ще се събират разделно, в специално 

обозначени съдове. Те ще се предават за последващо третиране въз основа на договор на 

фирми, които имат Разрешение по чл. 37 от ЗУО или Комплексно разрешително по Глава 7, 

раздел II от ЗООС за извършване на дейности със съответния отпадък.

Опаковките от доставката на материали, оборудване и съоръжения ще се събират 

разделно и предават за рециклиране на фирми с Разрешение по чл. 12 от ЗУО.

Качество на атмосферния въздух

Работата със строителна механизация и транспорт предполагат на всеки строителен 

участък замърсявания от прах и отработени газове. Мерките за предотвратяване са:

Ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха по 

време на строителните работи и процеси;

При изпълнение на определените работи няма да се нарушат недопустимо 

регламентирани показатели за санитарно-хигиенното състояние на атмосферния въздух по
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Проект „.Уя BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне .Уя BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура .Уя BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

време на изпълнението на работите, защото не се налага употребата на застрашаващи и 

замърсяващи строителни технологии;

Използване на гориво, отговарящо на изискванията на Наредба №17 от 1999год. за 

съдържанието на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества;

Извършване на редовен годишен технически преглед на транспортните средства;

Ограждане на строителната площадка, за ограничаване разпространението на шум, 

миризми, прах и др.;

Почистване или измиване при необходимост на ходовата част на автомобилите, 

напускащи обекта, за да не се допусне замърсяване на уличната мрежа и запрашаване на 

атмосферния въздух;

Предписване на мерки за чистота на строителната площадка -  оросяване при сухо и 

ветровито време, покриване на транспортните средства и др. за ограничаване на праховите 

емисии при товарене, разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси, строителни 

отпадъци и материали с цел опазване качеството на атмосферния въздух;

През сухите периоди, може да предвиди поливане на тежко натоварените пътища, 

най-малко три пъти на ден, а останалите пътища в границата на строителната площадка 

трябва да се поливат поне един път на ден. Честотата на поливане ще бъде обоснована и 

одобрена от Надзора.

5.3. Води
Ще се ограничава до минимум изпускането на отпадъчни води, формирани по време 

на изграждането на отделните обекти, в повърхностни водоизточници и прилежащите 

терени;

По време на изпълнение на работите по настоящият проект няма да се окаже 

негативно въздействие върху състоянието на водите, геоложката основа, релефа, почвите и 

фауната в района и около площадката на обекта;

Третиране на битовите отпадъчни води в съответствие с нормативните изисквания и 

указанията на компетентните органи;

Ще се използват химически тоалетни, с което ще се осигурят добри условия на труд 

на работниците и опазване на околната среда;
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян**“

процедура за директно предоставяне jYs BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

При необходимост ще се обособят места за временно съхраняване на насипни 

материали и строителни отпадъци и ще се вземат мерки за предотвратяване разпиляването 

им и недопускане замърсяването на повърхностни и подземни води и околни терени;

За предотвратяване на разлив на масла и други нефтопродукти, ще се извършва 

текущ контрол за поддържане в техническа изправност на автотранспорта и механизацията;

Да не се допуска запушването на дъждовни приемници и преливници или 

отводнителни канавки и канали със земни маси или други отпадъци.

5.4. Земи и почви
За всеки обект ще се посочат местата за депониране на почвата от хумусните 

хоризонти и на земните маси от почвата на застрояваните площи, начините за съхранението 

и оползотворяването на хумусната почва;

Избягване на преуплътняване на горните вегетативни пластове;

Рекултивация на засегнатите при строителство площи след приключване на 

строителните работи, като се използва част от изкопаната пръст за обратен насип и оформяне 

на нарушенията от строителството.

5.5. Ландшафт и растителност
Подходяща подготовка на почвите при приключване на строителната дейност;

Рекултивация и озеленяване на нарушени терени;

Опазване на растителността от унищожаване при строителната дейност, в зоната на 

дейност и в съседство;

Природосъобразно оформяне на пространствата около новостроящите се обекти, при 

оптимално опазване на съществуващата растителност от увреждане и унищожаване.

5.6. Фоново шумово ниво

Фоновото шумово въздействие няма да се измени в района при изпълнение на 

предвидените видове работи и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности.

5.7. Вредни излъчвания - не се очакват.

За свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда в периода на 

изпълнение на определените работи се предвижда:

Непрекъснат контрол на технологичния режим на изпълняваните видове работи;

Поддържане в изправност на работните и резервните агрегати, машини, уреди за 

контрол и инсталации;
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Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Организация на временното паркиране на автомобили, временното селище на 

Инвеститора и Изпълнителя и другите временни обекти на строителството, в съответствие е 

изискванията на охраната на околната среда;

Временните шахти, изкопи за канали и др., ще се изпълнят така, че да не се допуска 

ерозия на почвата, отмиване на откосите и образуване на оврази;

Стриктен контрол на работата на автотранспорта и строителните машини в периода 

на изпълнение на довършителните работи, с цел снижение на изхвърляните в атмосферата 

замърсяващи вещества и изгорели газове;

Няма да се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и

водите;

Площадките с контейнери за боклук ще бъдат отдалечени на повече от 20 м от 

временното селище и оградени, като ще се осигури достъп за специализираните коли за 

извозване;

Запознаване на изпълнителския персонал с маршрутите, по които ще се движи 

транспортната техника при извозване на строителните отпадъци, излишните земни маси и 

отстранения хумусен слой;

Определяне местата за временно складиране на строителни и битови отпадъци, 

материали, опаковки и др.;

По време на изпълнение на СМР ще се извършат следните дейности:
В Регионалния Инспекторат на Околната среда ще се представи План за действие в

аварийни ситуации и мерки за тяхното отстраняване, предварително координиран е

Държавната агенция за Гражданска защита към Министерски съвет;

Ограждане на строителната площадка за недопускане на замърсяване и разрушаване

на естествените терени в близост до строителните работи;

Разполагане на контейнери за битови и строителни отпадъци и организиране на

разделното събиране на опозотворимите отпадъци и опаковки;

Своевременно натоварване и извозване на отстранения хумусен пласт до депо за

хумус или до място за неговото оползотворяване съгласно разрешението на Кмета на

общината;
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне J\s BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Хг BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Своевременно натоварване и извозване на строителните отпадъци и излишната 

земна маса;
Предаване за разделно събиране на отпадъци за повторна употреба;

Осигуряване през целия период на строителството на работа е изправна техника;

Почистване на ходовата част на автомобилите, в т.ч измиване на гумите на 

определените за това места, преди напускане на строителната площадка;

Оросяване, ако е необходимо, на площадката или отпадъците;

Покриване на транспортните средства при транспортиране на отпадъци или земни

маси;
Поставяне на временни ограждения при необходимост, за предпазване от 

разпиляване на складирани материали и/или земни маси;

Максимално опазване на прилежащите към трасето имоти и на съществуващата 

дървесна и храстова растителност в района на обекта;

В края на всеки работен ден ще се почистват всички улици и пътища от изсипана 

земна маса, чакъл, пясък, или друт вид замърсител, е които волно или неволно е замърсена 

територията. Почистването трябва да включва измиване е вода, механично четкане и 

използване на ръчен труд, при необходимост, за постигане необходимата чистота, която да е 

сравнима със съседните улици, незасегнати от строителните работи;

Съгласно българското законодателство, използването на инертни материали, 

бетонови смеси и асфалтови продукти, става само от предприятия, които притежават 

съответния лиценз за извличането и производството им;

Важно условие за успешно изпълнение на проекта ще е осъществяване на 

координирани действия е местните държавни и общински власти, и компетентните органи по 

опазване на околната среда и общественото здраве.

3.4. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

2.3.1.0рганизационен план
Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за 

провеждането на строитещия производствен процес по площадката от деня на съставянето
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

на протокол обр. 2 до деня на съставянето на констативен акт обр. 15. Тази пълна представа е 

необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите 

мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) е цел защита на живота, 

здравето и работоспособността на работещите. Всяка промяна в графика за изпълнение на 

видовете работи (по дати, обеми или технологии), ще предизвиква промяна в 

организационните решения и обратно. Изпълнението на основните строително-монтажни 

работи ще стане съгласно приетите и действащи норми и технологии, без да се предвижда 

специална технология на работа е машините извън нормативите. Изпълнителите в лицето на 

техническият ръководител на обекта и неговите помощници ще бъдат отговорни при 

евентуална злополука, ако не са съвместили правилно професиите.

Възложителят или упълномощено от него лице не се освобождава от отговорност по 

отношение на осигуряването на ЗБУТ, вменени му с Наредба 2 за здравословни и безопасни 

условия на труд при изпълнение на СМР.

Ограничителни условия по ПБЗ
Местоположението на обекта и строителната площадка определя приетата 

организация за изпълнение, а от там и плана за ЗБУТ. Предвидените организационни схеми 

трябва стриктно да се спазват или да се актуализират своевременно, което е задължение по 

чл.11,т.З от Наредба №2. Всяка промяна трябва да се отразява писмено в протокол или в 

Заповедната книга.

Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат 

назначаването на Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/ за етапа на изпълнение /чл. 11 

,Наредба №2/. Името и личните данни трябва да се впишат в договора на възложителя е 

Координатора. Всяка смяна на КБЗ се отразява предварително писмено. Назначеният 

координатор/КБЗ/ изпълнява изрично всички функции, предвидени в Наредба№2 на ЗБУТ. 

Тези функции се конкретизират е договор и длъжностна характеристика.

Преди започване на строителството да се поставят всички временни пътни знаци 

указателни табели и знаци за безопасност на труда дадени в ПБЗ.

Етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ
Възможни опасности за работниците на строителния обект съществуват от

откриването на строителната площадка до завършването на строежа.
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Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Хе BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. ", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР, в 

съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

неспазване на одобрената Временна организация на движението (недостатъчна 

маркировка за режима на движението)

неспазване на необходимите мерки за осигуряване на работните места от 

преминаващи превозни средства

неправилно организиране на строителната площадка

некомпетентно и неправилно използване на строителните машини

несъблюдаване на минималните отстояния от линиите ВН, НН, подземни кабели и

др.
От неспазване на изискванията по ЗБУТ на различните фази на изпълнение на СМР 

води до следното степенуване на опасностите:

а) удари от падащи предмети - всички фази;

б) падане от височина - всички фази;

в) затрупване от земни маси - всички фази;

г) неправилно стъпване и удряне - всички фази;

д) поражение от електрически ток - всички фази;

е) злополука около строителни машини- всички фази;

ж) пресилване - всички фази;

з) други, неизброени опасности.

В следващите точки са записани конкретни организационни и технологични 

мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя контролират от КБЗ, без да се 

счита, че те са напълно достатъчни.

В следващите точки са описани основните конкретни организационни и 

технологични мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя и контролират от 

КБЗ, без да се счита, че те са напълно достатъчни.

Инструкция за безопасна работа
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Хз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска

процедура за директно предоставяне Хз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “

За изпълнение на всеки вид работа, свързан е опасностите, установени с оценка за 

риска Координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и 

здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

Инструктажи трябва да се провеждат при постъпване на всеки работник. Ежедневно 

да се правят инструктажи при започване на нов вид работа с подписи на работниците. На 

обекта трябва да има специално назначено лице, което отговаря за инструкциите и да 

провежда обучение.
Инструкциите трябва да съдържат конкретни точки за всеки вид работа и да се 

актуализират при всяка промяна и трябва да са отразени датите ,на които са проведени 

променяни и утвърдени. Те трябва да съдържат правата, отговорностите и задълженията на 

лицата ,които ръководят трудовите процеси. Съдържанието на инструкциите по безопасност 

и здраве е указано в чл. 19/1/от Наредба №2.

Преди започване на СМР, главния изпълнител е длъжен да съгласува технологията 

на работа е органите по безопасност на труда.

Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно - хигиенни 

изисквания и да е в съответствие със Строителния ситуационен план.

Задължение на техническия ръководител е да не допуска външни хора на обекта, 

неин-структирани и необучени работници. Всеки преминал обучение и инструктаж работник 

е длъжен сам да се грижи за личната си безопасност, да ползва задължително личните 

предпазни средства, работно облекло и противоотрови. Всички работници и служители са 

длъжни да се запознаят и да спазват наредбата за противопожарна защита.

Техническото ръководство е длъжно да организира ограждането и обезопасяването 

на изкопи, канали и други опасни места със съответни ограждения. Където е необходимо да 

се направят пешеходни мостчета е парапети. Площадката да се почиства редовно от кал, сняг 

и лед. Ако е необходимо да се посипва е пясък и сгур.

Складирането на материалите да става само на указаните за това места ,чрез 

подреждане укрепване срещу срутване, съгласно нормативите за складиране на всеки 

материал. Разтоварването на обемисти и тежки товари да става под ръководството на 

техническия ръководител или специално обучено лице. Лесно запалимите материали да се

среда на гр. Смолян

част от процедура Хз BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,
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Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .Уз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян“ 
част от процедура .Уз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Информационна табела
Информационната табела е изискване по ЗУТ (чл. 157) и по Наредба №2 (чл. 13). Ще 

се постави една информационна табела. Табелата ще бъде монтирана при входа на 

строителната площадка и ще съдържа данните по чл. 13 от Наредба № 2 :

Дата на откриване на строителната площадка;

Номер и дата на разрешението за строеж;

Точен адрес на строителната площадка;

Възложител;

Вид на строежа;

Строител;

Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа;

Планирана дата за започване на работа на строителната площадка;

Планирана продължителност на работа на строителната площадка;

Планиран максимален брой работещи на строителната площадка;

Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова 

дейност на строителната площадка;

Данни за вече избрани подизпълнители.

2.Строителен ситуационен план

Строителният ситуационен план е извадка от общия ситуационен план към проекта, 

в съответствие е изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния 

ситуационен план, изискван по т. 2 от чл. 10 на Наредба №2/2004г. за минималните 

изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. За елементи на Строителния ситуационен план 

се считат всички схеми към настоящия ПБЗ, изброени в организационния план (т. 1).

З.Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР
Комплексния план-график ще бъде съобразен е техническите възможности на

строителите и залегналите в договора им е Възложителя срокове. Ще бъде изготвен след
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Проект „.Vs BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

сключване на договор за изпълнение на СМР със конкретен изпълнител. При изработването 

му ще се спазва следния работен режим:

5 работни дни в седмицата 8 часов работен ден ■ едносменен режим на работа 

Координаторът по БЗ актуализира ПБЗ след всяко налагащо се изменение на сроковете и 

броя на работниците (след договаряне с изпълнителите), в съответствие с чл.11, т.З от 

Наредба №2.

4. Ликвидиране на пожари и /или аварии
Не се предвижда доставка на леснозапалими и/или взривопасни материали по време

на строителството и изпитанията. Ако предпише със заповед или с допълнителен проект 

влаганеили взривоопасни материали, ще трябва да се предпишат и съответните мероприятия 

съобразно чл.11, т.З от Наредба №2/2004г. Не се предвижда склад за пожароопасни и 

леснозапалими материали на площадката. Специализираните групи на подизпълнителите, 

които ще работят с кислород, пропан и др., да бъдат писмено предупредени, че след 

приключване на работното време не трябва да оставят на строежа пожароопасни материали 

под никакъв предлог. Същите групи да бъдат писмено предупредени да носят заедно с 

опасните материали и предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места.

КБЗ ще бъде отговорен да изисква и постоянно ще проверява за:

Състоянието и местоположението на табелите по чл.65, т.2 от Наредба №2;

Наличието и обявяването на вътрешни инструкции по чл.66(2),т. 1;

Провеждане на предварителен и периодичен инструктаж на работниците и 

служителите съгласно Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда на провеждане на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия по чл.66(2) с 

постоянни и подменяеми членове, съобразно изпълнението на графика;

- Наличието на заповед по чл.67(3) от Наредба №2/2004г. Да се забрани 
тютюнопушенето по време на изпълнение на работните операции;

- Местата за тютюнопушене, определени със заповед, съгласувана с органите на
ПАБ;

Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Изпълнителят на обекта, при подготовката и организирането на строителната 

площадка, ще бъде задължен:

а) да осигури необходимите пътища, позволяващи достъп за противопожарни 

автомобили до всички съоръжения;

б) да оборудва основните първични средства за пожарогасене (водопроводи, 

кофпомпи и др.);

в) да осигури телефонна и друга връзка с местната противопожарна служба.

При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба №2/2004г., като 

за целта се поставят необходимите указателни табели. Техническият ръководител, съвместно 

с Координаторът по БЗ ще утвърди списък на сигналите за опасност, които ще се подават на 

обекта.

Табели
По площадката се поставят табели за:

единен телефон за спешни и аварийни обаждания (ТвЛ. 112) 

предупреждения пред местата за складиране на газови бутилки, стенни панели 

с пенополиуретан, битумни материали и др

При настъпване на авария се предприемат последователно следните мероприятия:

Ако има пострадали им се оказва помощ;

Прекратява се всякакъв достъп до мястото на аварията;

Съобщава се на техническия ръководител.

При аварийна ситуация строителят (техническият ръководител) ще отмени 

аварийното положение само след окончателно премахване на причините за аварията, при 

невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при 

условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и 

средствата при възстановяване на работа.

б.Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване 
на СМР, включително за местата със специфични рискове

Мерките и изискванията за БЗ са описани в т.1.4 от съдържанието на този план и ще

бъдат конкретизирани на обекта. Трудовата дейност задължително ще се организира и 

осъществи съгласно нормите и предписанията в глава седма от Наредба №7/1999г., така че да
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

предотврати и ограничи всяко неблагоприятно въздействие, произтичащо от характера и 

организацията на работа, използваната технология, работното оборудване, работното място и 

трудовия процес, и да осигурява оптимални условия на труд, висока работоспособност, 

ефективности удовлетвореност. При осъществяване на дейността за осигуряване на ЗБУТ, 

изпълнителят (работодателят) да спазва задълженията си съгласно ЗЗБУТ, да направи оценка 

на съществуващия риск за здравето и безопасността и да планира подходящи мерки за 

предотвратяване на риска в съответствие с направената оценка.

Местата със специфични рискове за този обект са: 

работа по и около изкопи; 

мястото за влизане и излизане в строежа;

при работа в непосредствена близост до строителните и транспортни машини 

през целия процес на строителството;

Списъкът и охраната на работещите при описаните по-горе ситуации може да бъде 

разширяван в хода на строителството по преценка на техническия ръководител и 

Координатора по БЗ.

Основните, задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия

са:

1 .Всяко движещо се по площадката лице да е с предпазна каска;

Всички работници да са с предпазни (работни облекла) и ръкавици;

Не се допускат на работа неинструктирани за конкретния вид работа;

Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток да са 

заземени по съответно установения нормативен ред;

Всеки подизпълнител да се грижи за ЗБУТ на своя състав, без да пречи или да 

създава проблеми на останалите;

Всяко действие, което би създало проблем по ЗБУТ да се съгласува с 

координатора по ЗБУТ;

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени е оценката на 

риска да се осигуряват инструкции, изискваща чл. 16, точка 1, буква в и по чл. 19 от Наредба 

№ 2. Инструктаж на трайно на достъпни и видни места.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Всички подходи, пътеки, отвори и подобни да се обезопасяват с необходимите 

парапети, прегради, капаци и др. При всяка опасност се поставя предупредителен или 

указателен знак, съответстващ на изискванията на НАРЕДБА № РД-07/8 от 20 декември 2008 

г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Всеки работник и служител да е преминал през инструктаж и обучение по техника 

на безопасност и е длъжен да познава нормите и да се грижи за собствената си безопасност. 

Ползването на лични предпазни средства, работно облекло и противоотрови е задължително.

б.Машини и инсталации, подлежащи на контрол
На контрол ще подлежат временните електропроводи по площадката и всички

транспортни и строителни машини, които участват в строителството на обекта в 

съответствие с общите и специфични изисквания на Наредба №7/1999г., глава шеста 

„Използване на работното оборудване", (раздел II - Самоходно и несамоходно работно 

оборудване).

По организационния план (т. 2 от съдържанието на този ПБЗ) инсталациите, 

машините и съоръженията, които подлежат на контрол са:

Автокранове за разтоварване, складиране и монтаж,

Асфалтополагачи;

Багери,

товарачни машини, 

самосвали, 

валяци, виброплочи;

Автовишки.

Строителните машини, които ще работят на строителната площадка, задължително: 

отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване н 

предвидените СМР;

са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо 

обслужване, и ще са безопасни при ползване;

се управляват от правоспособни водачи.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т  И В И А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ms BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. СмолянШ1

процедура за директно предоставяне Мг BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура .Xs BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Преди началото на строителството техническият ръководител ще предоставя на 

Координатора по безопасност и здраве списък на машините, които ще работят на обекта и 

лицата, които са правоспособни да ги управляват.

Работата на строителните и транспортните машини в процеса на изпълнение на СМР 

задължително ще отговаря на изискванията в глава Втора от Наредба №2/2004г. за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на ТРУД-

Строителни машини, които ще работят на строителната площадка, трябва да: 

отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР; 

са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и да са 

безопасни за използване.

2. Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на 

строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице при 

взети мерки за безопасност.

3. Опасните зони около строителните машини, извършващи строително монтажни 

дейности, се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

4. Строителни машини и транспортни средства се допускат до работа в близост до 

преминаващия през площадката електропровод (в случай, че изключването на напрежението 

и демонтажът му не са извършени до започването на строително монтажните работи), само 

когато разстоянието между мислените вертикални повърхности, образувани от най-близката 

част на машината или товара и най-външната линия на електропровода, е по-голямо от 

разстоянията, посочени в табл. 1.

Таблица 1

Напрежение на 
електропровода, kV

До
1 0

11
0

2
20

4
00

7
50

Разстояние, m 1,5 4 6 9 1
2

5. При превозване на извън габаритни товари преминаването под електропровода 

без изключване на напрежението му се извършва при спазване на посочените в табл. 2
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ,,.Y° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

минимални разстояния между най-високата точка на машината или товара и най-ниската

точка на електропровода:

Таблица 2

Напрежение на 
електропровода, kV

До
1

2
0

1
10

2
20

4
00

7
50

Разстояние, ш 1 2 3 4 6 9

Преди започване на работа в близост до електропровода корпусите на строителните 

машини, с изключение на машините на гъсеничен ход, се заземяват посредством 

преносими заземления. 6. На определените за преминаване на строителни машини места 

от строителната площадка, намиращи се под електропроводи, се поставят табели, които 

показват напрежението и най-малката височина на проводниците, като габаритната височина 

се маркира с висяща дъска.

7.0тговорни длъжностни лица
Този списък ще бъде представен и утвърден от Възложителя или упълномощено от 

него лице, при откриване на строителната площадка и включва:

1 .Координатор по Безопасни условия на труд;

2. Технически ръководител;

Задължения на Техническият ръководител/ КБЗ/:
Изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;

Пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и 

ръководи и контролира тяхното прилагане;

Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и 
проекти;

Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;

5.Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

отговарят на изискванията за ЗБУТ;

Незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на 

строителната площарсщ-рт^оежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря;
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Л'° BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, 

квалификация, знания и опит;

Контролира:

а) Планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и 

съоръжения чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;

б) Монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти, 

кофражи, готови строителни елементи или временни опори и подпори;

в) Правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на 

материалите, изделията и оборудването.

9. Осигурява:

а) Прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, 

строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност 

за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на 

работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от 

посочени от него лица с необходимата квалификация;

б) Ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;

в) Координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се 

използват от няколко бригади.

10. Определя:

а) Работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни 

машини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма 

достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;

б) Местата на захващане на предпазните колани на работещите и на люлките, 

платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира 

окачващите им приспособления преди започване на работа;

в) Лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, 

поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни 

устройства и др.);

г) Лице, което да отговаря за изправността, правилното използлне, прегледите, 

почистването и ремонта на саниташю-битовите помещения;
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне J\s BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смоляни 
част от процедура №> BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

11 .Изпълнява в срок предписанията на контролните органи

12.Участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

Временна организация на безопасност на движението по транспортни и 

евакуационни пътища на строителната площадка и подходите към нея

Достъпът до обекта ще се осъществява от съществуваща улица. Временни пътища не 

се предвиждат. По цялата строителната площадка на новопроектираните сгради, потокът на 

моторни превозни средства ще бъде най-вече от тези, които ще бъдат ангажирани в 

строителния процес. Изпълнението на строителните работи ще става през светлата част от 

денонощието. При нужда от запазване на временната организация на движението и през 

нощта, да се поставят светлинни източници, видими от разстояние не по-малко от 300 м. 

Надлъжните ограждения се сигнализират със светлинни източници, поставени на разстояние 

не по-голямо от 18м. Временната сигнализация се поставя непосредствено преди започване 

на работите, на които е проектирана и се премахва веднага след приключването им. За 

поставянето, поддържането и отстраняването на сигнализацията от ВОД отговарят лицата, 

които извършват строителните работи на обекта.

Места за съсредоточена работа
По време на изпълнение на всеки от етапите обособени в т.1.2 по-горе се налага да 

работят повече от един строител, поради специфичния характер на строителните работи, 

предвидени в комплексния линеен график. Местата не са означени в схеми, защото са 

мобилни и броят на работниците зависи от използваната механизация , обема на СМР и 

дължината на технологичният участък.

Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове 
Местата със специфични рискове са изброени в т.5. В хода на строителството

обозначаването на местата се извършва по преценка на техническия ръководител и КБЗ

ежедневно в съответствие с предписаните в т.5 мерки и изисквания. В опасните зони

достъпът на лица, неизвършващи СМР се забранява.

Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета 
Не се предвижда монтаж ц^скелета.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Схеми на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни 
депа за отпадъци

Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка (на 

склад в района на временния лагер), след като са подготвени за съхранението им. В 

технологичните процеси се използват само вещества и материали с установени параметри на 

пожарна и аварийна безопасност. Складиране и съхранение на материали и оборудване, 

изискванията към товаро-разтоварната площадка и извършването на товароподемните опера 

ще отговарят на правилата и нормите, от обхвата на чл.2,№2/2004г. Отпадъците ще се 

събират в контейнер и ще се извозват периодично с контейнеровоз. В района на строителната 

площадка няма да се допуска изхвърляне на строителни отпадъци и замърсяване на 

прилежащия околен терен. При извършване на земни работи ще се предприемат 

необходимите мерки, за да не замърсява пътната настилка в района на строителния обект.

КБЗ и техническият ръководител на обекта ще упражнява периодичен контрол за 

спазване на горните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 

труд.
13. Схеми за разположение на санитарно-битови помещения

Временното строителство, необходимо за осигуряване на ЗБУТ и свързано е

помощна и производствено-обслужващи дейности.

Временна тоалетна;

Временни битови сгради - фургон;

Склад за материали;

Противопожарно табло и табела по ПАБ;

Ограда;

Г енератор за ел.енергия;

Място за отпадъци;

Информационна табела по чл.13 от Наредба М2/2004г.;

Предупредителни знаци;

Осветителни тела за временно изкуствено осветление;

Аптечка и място за спешна медицинска помощ.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне М BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура .Vs BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

За санитарно-битови нужди на работниците и ръководния персонал ще се използва 

подвижно санитарно-битово помещение, което ще отговаря на изискванията, дадени в 

чл.32(1) от Наредба №2/2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на СМР и ще се разположи на място, където в минимална степен има 

опасност от пропадания на почвата и експлозия на химични, физични и биологични агенти. 

Площадката да се почиства редовно от сняг, лед и кал, а в случай на необходимост да се 

посипва с пясък или сгур. Складирането на строителни материали да става само на указаните 

за това складови площи, обозначени с табели, чрез съответното подреждане и укрепване 

срещу срутване, съгласно предписанията за всеки материал. Между отделните фигури да се 

оставят чисти проходи с минимална широчина 1,5м. Разтоварването на обемисти и тежки 

товари да става под ръководството на техническия ръководител или на специално обучено 

лице.

14.Захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и 
други

Вода за битови и питейни нужди ще се доставя с водоноска. Електроенергия за

производствени и битови нужди до завършване на обекта ще се доставя от генератори.

Изготвените схеми трябва да бъдат съгласувани е КБЗ и изпълнени съгласно изискванията на

Наредба №2/2004г. Временната тоалетна ще е химическа.

15. Осветление на строителната площадка и работните места 
Специфичността на строителните работи изисква изпълнението светлата част на

денонощието. Не се предвижда работа в тъмната част на деня. Изкуственото осветление ще

се използва за битови нужди.

БХТПБ по Ел.част
Осветлението на обекта се реализира по два начина - през деня - естествено, вечер и 

сутрин - изкуствено. Захранването става от табло мерене към под табла, а от последните се 

захранват ел.съоръженията.

Командването на осветлението става с ключове, бутони и датчици.

Инсталацията е изпълнена е кабел СВТ.

Оценка за възможните опасности за персонала
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Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян “ 
част от процедура М BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

които се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

В режим на експлоатация на обекта възниква опасност от докосване на тоководещи 

части, при образуване на силни дъги в следствие на грешни манипулации или при пробиване 

на изолацията и къси съединения. Също така в случай на продължително натоварване, при 

повреда на изолацията, тежко късо съединение и нередовност в работата на защитните 

съоръжения, могат да се получат по-продължителни дъги. При това може да се запали 

изолацията на проводниците.

Противопожарна защита
Спазени са изискванията на Наредба 1з-1971г. от 29.10.2009г. За обект който е е 

площ по- малка от 150 m2 се предвижда един пожарогасител клас ABC - 6 кг, за гасене на 

горими твърди, течни и газообразни вещества и материали. Независимо от всички 

предвидени технически обезопасителни средства, експлоатационния персонал следва да бъде 

подготвен, като за целта инвеститора при предаване на обекта го снабди е необходимите 

инструкции и ел. схеми.

Преди започване на работа в изкопи е дълбочина, по-голяма от 1,5м техническия 

ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или укрепването.

Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не 

трябва да е по-малко от 1,0м.

При извършване на изкопни работи е багер е права лопата:

предварително се отстраняват едри камъни, буци, пънове и образувалите се козирки 

от горния ръб на откоса е оглед предотвратяване на падането им в забоя.

височината на откоса се определя така, че в процеса на работа да не се образуват 

козирки от почвата.

Не се допуска завъртане на стрелата на багера преди да е завършено напълването на 

коша и отделянето му от забоя.

При непрекъсване на работа кошът на багера се спуска на земята, като багера се 

застопорява, а при движение по пътища стрелата се поставя по надлъжната на машината и 

кошът се спуска на разстояние 1 .Ом от земята.

При ръчни изкопи вертикално разстояние между междинните площадки за 

изхвърляне на изкопната земна маса не трябва да е по - голямо от 1.5м, а широчината им да 

не е по-малка от 1,0м. Площадките jzfc обезопасяват откъм изкопа най-малко е бордови дъски.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „.Ys BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне .Ys BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура .Ys BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Прехвърлянето на изкопната земна маса от площадката на площадка по височина се 

извършва непрекъснато, без престояване и натрупване.

Не се допуска разполагане на работни площадки върху елементи от укрепването на 

откосите, стъпване и ходене по елементите, както и поставяне на продукти и съоръжения 

върху тях.

При спускане или издигане на строителни елементи продукти и др, във или от 

изкопа, както и при копаене е багер е грайферен кош в дълбочина на укрепен изкоп се следи 

за запазване на целостта и устойчивостта на укрепването.

Изкопните работи се преустановяват при:

откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на 

разрешение от собственика им.

поява на условия, различни от предвидените до изпълнение на съответните 

предписания на проектанта:
откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от 

съответните органи.

Извършването на изкопни работи или други видове СМР в изкопи след временното 

им спиране или замразяване се възобновява по нареждане на техническия ръководител след 

проверка за устойчивост на откосите или укрепването им и отстраняване на констатираните 

неизправности и опасности.

Разполагането на земна маса строителни продукти, съоръжения и др. както и 

движението на строителни машини се допуска извън зоната на естественото срутване на 

откосите на изкопите на разстояние не по-малко от 1,0м от горния им ръб. В случай на 

укрепените изкопи тези дейност могат да се извършват и в зоната на естественото срутване 

на откосите на изкопите, когато при оразмеряване на укрепването им са взети съответните 

натоварвания.

Не се допускат:

извършването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в 

обсега на действие на строителна машина ( багер, булдозер, скрепер валяк и др. 

)изпълняваща земна работи;
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Н  европейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Мг BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян

процедура за директно предоставяне Ms BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ms BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

повдигането и преместването на обемисти предмети като скални късове, 

дървета, дънери части от основи на стени на сгради или съоръжения, строителни елементи и 

др. е работните органи на земекопни строителни машини.

При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят ( преместват) 

на разстояние от 2.Ом от края на зоната на естественото срутване на откосите, като 

работният орган на машината се оставя опрян върху терена.

При движение или стациониране на строителни машини близо до горния ръб на 

земните откоси стъпката на ходовото колело ли опората трябва да са извън зоната на 

естественото срутване на откоса, като се спазва минимално допустимо разстояние до долния 

ръб на откоса до ходовите колела или опорите.

При повишена влажност на почвите посочените в таблицата разстояния не могат да 

бъдат спазени, откосите се укрепват като се отчита конкретното натоварване.

Не се допуска извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, 

създаващи опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, както и в 

преовлажнени, пясъчливи, лъсовидни почви без укрепване.

При извършване на изкопни работи в земни пластове, където има опастност от бързо 

проникване на вода, техническия ръководител предвижда необходимите мерки ( вкл. 

аварийни площадки) за незабавно евакуиране на работещите в случай на внезапно 

наводняване и осигурява непрекъснато аварийно изпомпване на водата. Аварийните помпи 

се съоръжават и е резервен агрегат за захранване е електрически ток. Работите се 

възобновяват след отводняване и допълнително укрепване на изкопите.

Извършването на СМР в изкопи, подложени на навлажняване след изпълнението им, 

се допуска след като се вземат мерки срещу обрушване на откосите ( временно прекратяване 

на работата, намаляване на наклона на откоса и др.)

Не се допуска отстраняване на дефекти, регулировки смазване, слизане и качване от 

и на замекопно-транспортните машини по време на движение, както и използване на товарни 

земекопни машини при глинести почви в дъждовно време.

При извършване на земни работи е булдозери работния нож се спуска на терена при 

прекъсване на работата и се подпира върху здрави и стабилни опори при извършване на 

ремонтни работи под него.
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Проект „Лз BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .Vs BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура jVs  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

При работа с товарачки земекопни машини не се допуска:

машините да работят в дъждовно време върху глинести почви с напречен

наклон;

да се стои под вдигнат кош

да се прави завой със забит в почвата нож.

движение по терен с напречен наклон, по-голям от 10 градуса при изкачване, и 

по -голям от 25 градуса при спускане.

При изпълнението на изкопните работи техническия ръководител и бригадирът са 

длъжни да следят за устойчивостта на откосите и при поява на пукнатини, успоредни на ръба 

на изкопа, на надвиснали камъни ли козирки ли рпи опасност от свличания или обрушвания 

да разпореждат на работещите незабавно излизане от участъците. Техническия ръководител 

може да разпореди намаляване на наклона на откосите в съответните участъци ли 

укрепването им само след съгласуване с проектанта.

3. Извършване на насипни работи и вертикална планировка
Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини

трябва да осигурява безопасно движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса 

на насипа, предотвратяващо свличането на откоса.

При уплътняване на земни маси в близост до съществуващи сгради и съоражения са 

взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях.

Обратни насипи се изпълняват по нареждане на техническия ръководител, след като 

бетонът на подземните съоражения е набрал 70 % от крайната якост, или по указание на 

проектната.

Уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до подземните 

съоражения (шахти, бордюри и др.) с постепенно отдалечаване от тях.

При послойно уплътняване на обратни насипи демонтажът на укрепването се 

извършва отдолу нагоре в процеса на насипването.

При изпълнение на обратни насипи:
С ширина, по малка от 0,7 м, не се допуска механизирано трамбоване и слизане на 

работещите в траншеята ; в тези случаи се използват други методи и средства за обратно 

насипване.

ШАКС 99" АД Предложение за изпълнение на поръчката
Страница 230



Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда нагр. Смолян““

процедура за директно предоставяне Ле BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Ле BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Не се допуска:

оставянето на прикачни валяци по наклонени терени, без да са застопорени; 

изнасянето на работния орган на булодозери или товарачни машини навътре от 

ръба на откоса при напречното им движение по време на извършване на обратни насипи; 

работа с електротрамбовки при дъжд или грамотевици; 

достъп на лица в радиус 10,0 м при работа с булдозери.

ИЗВЪРШВАНЕТО НА ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ И СКЛАДИРАНЕ 

1. Общи изисквания
Продуктите изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, след 

като тя е подготвена за съхранението им

Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер 

състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се 

разработват в инструкция по безопасност и здраве.

Не се допуска разтоварване и складиране на материали на временни и постоянни 

пътища на строителната площадка или на железопътни линии, както и на разстояния, по- 

малко 2,5м до най близкия край на пътното платно или железопътна релса.

Товаро - разтоварните работи и временно приобектно складиране и съхранение на 

продукти, изделия оборудване и др. се извършва така, че да са осигурени срещу евентуално 

изместване, преобръщане или падане.

Строителните продукти оборудването и др. се транспортират и складират на 

строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за 

експлоатация.

Взривните материали и средства за взривяване се транспортират, товарят, 

разтоварват, приемат, съхраняват, използват и отчитат при спазване изискванията на 

съответните нормативни документи.

Бутилки с пропан-бутан, кислород и други подобни под налягане се съхраняват 

отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А 1 И 0 Н А П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „As BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване па градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне jYs  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура .Ys BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на 

работните места в херметически затворени съдове в количества, необходими само за една 

смяна ( в необходимите само за една смяна количества).

Битумни разтвори, органични разтворители и съдове от тях се съхраняват в 

пожаробезопасни помещения с ефикасна вентилационна инсталация и взривибезопасно 

осветление.
Изолационните продукти се съхраняват в оригиналните им опаковки в подходящи 

помещения така, че да не замърсяват околната среда и в съответствие с указанията на 

производителя.

прахообразните продукти могат да се разтоварват или съхраняват на 

строителна площадка, след като се вземат мерки срещу разпрашаване.

използвания дървен материал се подрежда за съхраняване, след като се почисти 

от скобите и гвоздеите.

не се допуска доставката и употребата на различен бензин.

изискванията към товаро-разтоварна площадка
Широчината на пътищата и проходите в товаро - разтоварната площадка се

проектира и изпълнява съобразно предвидения достъп на превозните средства в зависимост 

от габаритите и тонажа им.

Товаро - разтоварната площадка трябва да има наклон 1 до 3 градуса както и 

дренажи и канавки за бързо оттичане на водите

Ямите и откритите шахти на товаро- разтоварната площадка се покриват със 

здрави и безопасни мостове.

Проходите за преминаване на хора между разтоварените и подредените товари 

на складовите площи, площадките, стените на складовете и други сгради са с широчина не 

по -малко от 10 м.

Извършване на товароподемни операции.
При извършване на товароподемни операции с повдигателна уредба на тухли,

керамични , газобетонни блокове и други подобни продукти те трябва да са пакетирани в

контейнери, палети, или пакетира товарозахващащите ги устройства да осигуряват четири
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ,,.Y° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

или тристарнно ограждане на товара по цялата му височина, като не позволяват 

произволното му самоотваряне или изпадане на части. При тристранно ограждащите 

устройства откритата страна на товара трябва да е по ъгъл по-голям от 150 в посока към 

насрещната оградена страна. Товарозахващащите устройства, използвани при повдигането 

на продукти в палети без палетно дъно, трябва да имат четиристранно ограждане и 

предпазно устройство на дъното на пакета срещу разпиляване.

Празни палети или контейнери се спускат от етажните работни площадки чрез 

товарозахващащи устройства , използвани при повдигането. Не се допуска хвърлянето на 

празни палети или контейнери от височина, както и при разтоварването им от превозното 

средство.

При товароподемни операции на различни видове разтвори, замазки и др. се 

използват съдове, непозволяващи преобръщане или разсипване на материала.

Повдигането на тежки голямогабаритни елементи при товаренето и 

разтоварването им на автомобили се извършва след като работещите напуснат превозното 

средство и след подаден сигнал от отговорника на прикачваните.

Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце 

и стоенето на работещите под товара или в непосредствена близост до него. Стифираните 

метали се укрепват сигурно срещу разпадне на фигурите. Между всеки хоризонтален ред 

дългорамерни елементи се поставят дървени подложки.

Товари се повдигат само когато подемните въжета ( веригите) са във 

вертикално положение. Захватните въжета ( вериги) се освобождават от куката на крана след 

като товарът бъде поставен устойчиво на съответното място.

4. Складиране
Продуктите се складират на устойчиви фигури във вертикално или 

хоризонтално положение върху здрава основа в зависимост от техните размери и от начина 

на транспортиране и монтиране.
Продуктите се складират върху работни платформи на предвидените за това 

места, които се означават с табели за допустимите количества или маса.

Изкачването или слизането на хора по складирани фигури с височина над 1.5м 

се извършва по обезопасени стълби. или по друг безопасен начин.
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставянеMh BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. ", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Разстоянието от подредени на фигури продукти или оборудване до ръба на 

изкоп или траншея се определя чрез изчисляване на устойчивостта на почвата, но не по- 

малко от 1,0 м до ръба на естествения откос или укрепването на изкопа.

При стеснени условия се допускат продуктите да се складират на фигури с 

височина над 2.5м когато това е предвидено в плана на безопасност и здраве.

Не се допускат

устройване на обектни складове за строителни продукти и на производствени 

бази, както и извършване на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и 

други продуктопроводи.

поставяне и складиране на кофражни платна и елементи, на армировка и др. на 

стълбищни площадки, стълбища балкони наклонени плоскости, на места за преминаване и на 

проходи, както и в непосредствена близост до непокрити отвори и до външни контури на 

сгради и съоръжения.

СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И УСТРОЙСТВА
Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната

площадка, трябва да:
отговарят на изискванията на инвестиционният проект за извършване на 

предвидените СМР.

са добро техническо състояние, преминали съответното техническо 

обслужване и да са безопасни за използване.

Товаренето, транспортирането, разтоварването монтажът и демонтажът на 

строителните машини се извършва под ръководството на определено от строителя лице при 

взети мерки за безопасност.

Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие е 

инструкциите за експлоатация.
Продуктите, машините съоръженията и другите елементи, които посредством 

движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и 

складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат 

да се приплъзват и преобръщат.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект ,,.Х° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .Ye BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура .Хе BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Едновременната работа на една площадка на две или повече самоходни машини 

и/или на машини, теглени от влекачи, се извършва съгласно плана за безопасност и здраве.

Машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с 

наклон не по-голям от предвидения в инструкцията за експлоатация.

Строителните машини и транспортни средства се допускат до работата в 

близост до електропроводи, когато разстоянието между мислените вертикални повърхности, 

образувани от най близката част на машината или товара и най външната линия на 

електропровода, е с достатъчно голямо разстояние.

При превозване на извън габаритни товари преминаването под електропроводите без 

изключване на напрежението им се извършва при спазване на нормативите. При започване 

на работа в близост до електропроводите корпусите на строителните машини, с изключение 

на машините на гъсеничен ход се заземяват посредством преносими заземения.

На определените за преминаване на строителните машини места от строителната 

площадка, намираща се по електропроводите се поставя табели, които показват 

напрежението и най-малката височина на проводниците, като габаритната височина се 

маркира с висяща дъска

Строително - монтажните пистолети се използват само по предназначение от 

обучени и инструктирани лица.

3.5. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА НА МЕСТНОТО 
НАСЕЛЕНИЕ, ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

#Характеристка 3 , надграждаща предложението за изпълнение:

Неудобствата за местното население са причинени от транспортирането на 

материали и строителни дейности, в това число:

■S Блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или 

Задръстванията на движението и заобикаляния

■S Прекъсване на водо-/£лектро- и газоснабдяване, както и комунални услуги
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне .У» BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

■S Отровни газове

•S Опасни вещества в атмосферния въздух над нормите

С Опасна радиация

■S Замърсяване на води и почви

■S Неправилно отвеждане на отпадни води

•S Неправилно третиране и депониране на отпадъци

■S Наднормен шум

■S Вибрации

S  Ерозия на почвите

S  Растителен и животински свят в района

■S Защитени видове

Във връзка с намаляване на негативни последици от изпълнението на обекта върху 

живущите и бизнеса, „БАКС 99“ АД ще предприеме следните елементи и мерки:

Блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или 
Задръстванията на движението и заобикаляния

- Придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пик-

часовете, а през деня по малки улици в жилищни райони.

- Внимателно ще се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, 

използвани от превозните средства

- Ще се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални 

светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората от 

инциденти и нанасяне на щети върху собствеността

- предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва да се осигури с временни 

знаци, конуси и сигнални светлини.
- набавяне на прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, 

пешеходни пресечки над изкопите в съответствие с други части от спецификацията

- информиране на обществеността за съществуващите райони на работа,

- внимателно планиране на организацията на трафика и предложения за 

алтернативни маршрути,
Л
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европейски съюз
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект ,,.Ys BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

- избягване на ненужното паркиране на работните камиони или ссъхраняването на 

материал.

- Обезопасяване на работните места и строителната площадка

- Обозначаване на опасните зони със сигнални знаци и надписи

- Предварително да се определят и сигнализират местата за пресичане на 

строителната площадка от граждани

- Някои от изискванията при изпълнение на строителни работи са следните:

- Изкопите да се ограждат с предупредителни на лента, а през ноща да се включва 

аварийно осветление

- Преди започване на работа, всеки машинист е длъжен да се огледа дали има хора в 

обсега на машината. След като се убеди, че всичко е наред, подава звуков сигнал и започва 

работа

- На обекта да се оборудва аптечка за оказване на медицинска помощ

- Движението на строителни машини и на пешеходци на строителната площадка да 

се регулира с пътни знаци в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за 

движението по пътищата.

- На строителната площадка трябва да има инструкция за начина на действие в 

случай на бедствия, аварии, наводнения, земетресения и др.

- Когато възникне ситуация, застрашаваща живота на хората или способстваща за 

произшествия, машинистът спира машината до отстраняване на възникналия проблем;

- Осигуряване и поддържане на подход за достъп до всички места на строителната 

площадка в безопасно състояние и без риск от злополуки.

- След консултации със съответните власти по обществено здраве изпълнение на 

подходящи мерки за контрол на комарите, мухите и останалите насекоми на обекта, 

включително прилагане на подходящи химически реагенти в районите на развъждане.

Прекъсване на водо-, електро- и газоснабдяване, както и комунални услуги
Осигуряване на адекватна канализация, места за събиране и съхраняване на

отпадъците, в съответствие с българските закони и подзаконови нормативни актове по 

начин, удовлетворяващ изискванията на Строителния надзор за всички издигнати на обекта 

сгради, офиси, складове и лаборазурии^
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

Т  И в  И А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Осигуряване на адекватен брой подходящи тоалетни и други санитарни 

принадлежности на местата, където се изпълняват работите по начин, удовлетворяващ 

изискванията на районния санитарен инспектор.

Забранено е да се извършват монтажи в обсега на далекопроводи с високо 

напрежение.

Изясняване наличието на подземни комуникации преди започването на изкопните

работи

При изникване на съществуващи водо-, електро- и газоснабдяване, както и 

комунални проводи и съоръжения, в близост до тях ще се копае внимателно на ръка.

Преди започване на работата, да се изясни наличието на други подземни проводи и 

кабели по трасето, с представители на съответните служби.

Отровни газове

Работата на строителната механизаиця и транспортната техника е свързана с 

изпускане на изгорели газове, съдържащи въглеродни, азотни и серни окиси, сажди и други 

вредни вещества, които влиаят негативно върху качеството на атмосферния въздух.

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се намали количеството на 

отровните газове, изхвърляни във въздуха са:

да не се използват пътностроителни машини и ППС с неизправни двигатели с 

вътрешно горене;

ДВГ на строителната техника и ППС да не работят на празен ход;

Опасни вещества в атмосферния въздух над нормите
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното 

въздействие върху атмосферния въздух и за намаляване на опасни вешества в атмосферния 

въздух над нормите са:

да се уточнят местата за заемните зони, площадки за депониране на отпадъци и

подготовка на временната приобектова база и съгласуване с общинската администрация;

да не се товарят ППС извънгабаритно с насипни материали;

при транспортиране на насипни материали да се използват тенти за покриване

или автотранспортни средства със затворена каросерия;
/■>
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Аз BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Аз BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура Аз BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.“, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

складовете за временно съхранение на насипни материали и строителни

отпадъци при сухо и ветровито време да се омокрят;

след приключване на строителните дейности на даден участък, да се почистват 

надлежно площадките за временно складиране на инертни материали и строителни

отпадъци.

намаляване до минимум използването на превозни средства в неасфалтирани 

или непокрити области и премахване на всяка почва или кал, която може да се разнесе на 

обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките

премахване на всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени 

места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките

за да се намалят емисиите прах, в следствие на строителството, се препоръчва 

улиците да се пръскат с вода

В края на работния ден, ще се почистват пътищата от изсипана земна маса, чакъл, 

пясък, или друг вид замърсител, с които волно или неволно е замърсена територията. 

Почистването ще да включва измиване с вода, механично четкане и използване на ръчен 

труд при необходимост за постигане необходимата чистота, която да е сравнима със 

съседните улици незасегнати от строителните работи. Абсолютно се забранява запушването 

на дъждовни приемници и преливници със земни или други отпадъци.

Излъчване на опасна радиация
Вследствие на строителството не се предижда замърсяване от опасна радиация. 

Въпреки това Изпълнителя ще следи за повишено ниво на радиация в района и ще има 

готовност за предприемане на адекватни мерки, а именно:

В случай на нужда- сключване на договор със специализирана фирма за извършване 

на постоянен мониторинг;

В случай на установена радиация-моментално прекратяване на строителните 

дейности и евакуация на хората и уведомяване на съответните инстанции.

Замърсяване на водата и почвата над определените норми
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „A s  BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура As BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

По време на строителството, „БАКС 99“ АД носи пълната административна и 

законова отговорност за всяко замърсяване на повърхностните води, в съответствие с 

действащото законодателство.

„БАКС 99“ АД ще гарантира, че в повърхностно течащите води, напоителните и 

дренажните съоръжения не се изпускат нефтопродукти, горива, смазочни вещества, 

химически препарати, бои или други опасни вещества.

Няма да се разрешава депониране на битови или производствени отпадъци, както и 

зареждане с гориво и паркиране на машини и превозни средства на разстояние по малко от 

100 м от повърхностно течащи води, включително дренажни и напоителни съоръжения. 

Изхвърлянето на нефтопродукти и горива върху открити почви се забранява. Зареждането на 

машини трябва да се ограничи до стационарни и/или подвижни станции за гориво и ще се 

изпълнява само с подходящи спирателни кранове или дюзи. „БАКС 99“ АД трябва да 

предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на замърсяването на почвите и 

подземните води, доколкото това е възможно.

„БАКС 99“ ще представи на съответните власти план на обекта, на който са 

отбелязани вида на монтираните съоръжения със съответното месторазположение, например 

складове за горива и материали, стационарни станции за зареждане с гориво, асфалтова база, 

смесител, автомивка и др. За всяко от съоръженията „БАКС 99“ АД ще отбележи 

приблизително най-кратките разстояния до напоителен и до дренажен канал, както и до 

обществен или частен кладенец.

Преди започване на работите „БАКС 99“ АД трябва да представи за одобряване от 

Строителния надзор авариен план за случаите на разлив или изтичане на опасни вещества.

Забранява се директното заустване на канализационни води от временно селище за 

работници в повърхностно течащи води. Отпадъците от тези канали трябва да се събират в 

септични ями или попивни кладенци.

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното 

въздействие върху почвите включват: да се предвидят системи за временно отводняване на 

строителната площадка с цел ограничаване ерозията на почвите, подходящо съхраняване на 

отнетия хумусен хоризонт от засегнатите земи и използването му при ландшафтното 

оформление на крайпътните пространства по време и след приключване на строителството.
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Проект „№> BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура jYs  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

По време на строителство ще отвеждаме атмосферните води извън района на 

строителство за да се ограничи възможността за тяхното замърсяване. Притокът от 

замърсени битови води ще се третира по безопасен за околната среда начин.

Чрез осигуряване на химически тоалетни няма да се допусне замърсяване на 

околната среда. Същите ще бъдат на площадката през целия период на строителство. След 

приключване на СМР санитарното оборудване ще се премахне и площите ще бъдат 

възстановени в първоначален вид. Ще извършваме постоянен контрол за техническа 

изправност на механизацията е цел недопускане изтичане на масла и горива. Техниката ще 

бъде ремонтиране само в специализираните центрове.

Няма да се извършва неконтролируемо изхвърляне на вредни вещества.

Неправилно третиране и депониране на отпадъци
Когато има такава възможност трябва да се обсъждат възможностите за рециклиране 

/повторно използване на материалите;

Като правило, твърдите отпадъци, създадени по време на строителството трябва да 

се събират систематично, съхраняват и депонират на подходящи места, одобрени от 

Инженера и в съответствие с националната нормативна уредба.

Строителните отпадъци (отпадъци от разрушаване на мостове, подмяна на 

водостоци, предпазни огради или парапети на мостове и др.) трябва да се отстраняват от 

обекта по организиран начин и да се депонират в съответствие е действащата нормативна 

уредба.

Чистият почвен материал, т.е. отбелязан като изкопен материал, който не може 

повторно да се използва трябва да бъде отстранен от обекта и транспортиран до депо в 

съответствие с действащата нормативна уредба или до място, определено в проектната 

документация.

Битовите отпадъци от временните селища трябва системно да се събират и извозват 

до предназначените за това места, в съответствие е действащата нормативната уредба.

Ако временното селище е изградено на приемливо разстояние от по-голямо населено 

място, битовите отпадъци от временното селище може да бъдат включени към 

съществуващата системата за извозване на сметта на съседните общини, при одобрение от 

тяхна страна.
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Н ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ X

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Л‘° BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне М  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието 

от генерирането на отпадъци са:
ще се осигурят всички необходими съоръжения за отпадъчните материали от 

експлоатацията и съхраняване на битови отпадъци в контейнери, осигурени от общинската 

компания за събиране на битовите отпадъци. Ще бъде осигурен и необходимия достъп до 

съоръженията за безопасно и лесно събиране на отпадъците

ще се осигурят достатъчно химически тоалетни на работното място и ще 

поддържа санитарното съоръжение в изправност през цялото време. Тоалетните от 

химически тип ще бъдат конструирани така, че тяхната употреба да не води до замърсяване 

на околната среда. След края на строителството, санитарното оборудване ще се премахне, а 

площите ще бъдат възстановени в първоначалния си вид.

Каналните води и отпадъците ще бъдат третирани в съответствие с 

Българските екологични норми.

опасните отпадъци да се събират в специални контейнери;

отпадъците да се съхраняват временно на площадки с изпълнени основи от 

уплътнен изолационен материал;

предварително планиране и ситуиране на площадки за разполагане на 

заимствани изкопи, складови площи за инертни материали, депа за хумус и депа за 

неподходящи материали, с цел да се избегне отрицателно въздействие върху чувствителните 

зони.

ще осигури извозването генерираните отпадъци

Наднормен шум
„БАКС 99“ АД ще спазва всички съществуващи закони и наредби, отнасящи се до 

управлението на шума при изпълнение на строителни работи, в асфалтови бази и при 

кариерни работи. Преди започване на работите „БАКС 99“ АД ще представи за одобрение от 

съответните власти план, на който са отбелязани вида на монтираните съоръжения и 

местоположението им, например асфалтова база, смесител и др. Ще разработим и приемем 

ефективни мерки за управление и технологии за намаляване на шума, особено близо до 

населени места. „БАКС 99“ АД ще проведе подходяща подготовка за намаляване нивото на 

шума на мехаиизацията^ЩЩДдз^ането на машини и съоръжения, които генерират високи
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Проект ,,.Ys BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура As BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

нива на шум не се разрешава през нощта, освен, в случай че има одобрение от Строителния 

надзор. Шум, несвързан със строителството ще се ограничава, доколкото е възможно.

Мерките, които ще бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието от 

шум са организационно управленски мерки, а именно:

•S За работната среда следва да се спазват основни изисквания за безопасни 

условия на труд: при работа с къртачни машини да се използват антивибрационни ръкавици; 

да бъдат снабдени с антифони кранистите, багеристите и булдозеристите; през горещите 

летни дни в кабините на багерите и булдозерите да има поставени вентилатори; работниците 

да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло.

v' За осигуряване на защита от шум изпълнението на предмета на договора следва 

да е по такъв начин, че шумът, достигащ до обитателите на района, да не надвишава 

нормативноопределените нива, които застрашават тяхното здраве, и да им позволява да спят, 

почиват и работят при задоволителни условия.

S  техниката да не работи на празен ход;

■S обслужващите строителството тежки автомобили да се движат по 

предварително строго определени маршрути на движение на пътно-строителната техника и 

да спазват стриктно допустимата скорост на движение при преминаване през населени места.

•S внимателно ще се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, 

използвани от превозните средства, за да се избягват, доколкото е възможно, натоварени 

главни пътища.

Наднормени вибрации
Източниците на вибрации при СМР са строителната техника и механизацията. 

Евентуалните засегнати от неблагоприятното явление са местното население, трудовия 

персонал животинския свят.

Мерките, които следва да бъдат предприети, за да бъдат ограничени и сведени до 

минимум неблагоприятното въздействие от вибрации са:

S  поддържане на техниката в изправно състояние;

•/ недопускане на вибрации в надномерни нива;
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Проект „.Ys BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне jYs  BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. — Смолян“ 
част от процедура М  BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

■S в случай на установяване на надномерни вибрации-незабавно спиране на

съответната механизация до отстраняване на проблема;

4. ХАРАКТЕРИСТКИ, НАДГРАЖДАЩИ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА 
 ИЗПЪЛНЕНИЕ_________________________________

Характеристки, надграждащи предложението за изпълнение:

1. За всяка от дейностите/операции е показано разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция. Посочена е норма 

време за изпълнение на всяка една операция.

2. За всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното 

изпълнение, брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи със заинтересовани 

страни и задълженията на отговорните за изпълнението експерти. Предложено е паралелно 

изпълнение на две или повече дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за 

изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се 

предвиждат и са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР;

3. За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за реакция при отказ/ 

инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по 

заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на 

изпълнение на СМР е аргументиран подход за доставка на материалите, както и входящият 

контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на 

материали, оборудване и други стоки на обектите. Предложени са мерки за вътрешен 

контрол на работата на строителния екип, с които да се гарантира качествено изпълнение на 

строителните процеси. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални 

характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху 

кръга засегнати лица.

4. Посочени са технически и технологични параметри, които превъзхождат 

изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени 

елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в технически и 

икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали.
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Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Предложени са гаранционни срокове е 2 години по-големи от минималните за
съответните видове СМР.

5. ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ВИДОВЕ СМР

Технологично-строителната програма за изпълнение на СМР на обекта, която „БАКС 

99“ АД е показал в настоящото техническо предложение съответства на графика за 

изпълнение на СМР, посочен по-долу и в приложението . В нея са описани: 

последователността на изпълнение на СМР на строителната площадка; 

технологичните етапи на изпълнение на строителните дейности; 

организацията на човешките ресурси

„БАКС 99“ АД представя своя График за изпълнение на отделните видове СМР 

(линеен), който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на 

всички дейности по критичния път, попадащи в обхвата на строително-монтажните работи за 

цялостното завършване на обекта.

Съгласно документацията за участие в обществената поръчка всеки участник следва да 

предложи срок за изпълнение в месеци за приключване на пълния обем дейности по 

изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по 

реализация на проекта съгласно проекто-договора и съгласно техническата спецификация и 

количествените сметки, както и условията за възлагане на настоящата обществена поръчка, 

съобразено с разработения от участника Линеен календарен план с хоризонтални диаграми 
за изпълнението на всички дейности.

Част от Характеристка 2 , надграждаща предложението за изпълнение;

Комплексният Линеен-график с график за разпределение на работната ръка за 

последователност на СМР е изработен от „БАКС 99“ АД с отчитане на специфичните 

особености на строителнатдчащдг^зация- техническа обезпеченост, брой персонал и т.н. и е
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Проект „№> BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян““

процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

съобразен с обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и 

качествено изпълнение.

За изготвянето му е използвана количествената сметка за обекта по всички части и 

"Уедрените сметни норми" и „Трудови норми в строителството" за определяне на 

трудоемкостта на основните видове работи .

Продължителността на изпълнение на основните видове строителни работи, заложени в 

проекта е в календарни дни при 8 часов работен ден и 5 дневна работна седмица.

Срокът за изпълнение на същинските СМР дейности започва да тече от датата на 

съставяне и подписване на Договора и приключва с подписване на Протокол за действително 

извършените СМР, Констативен протокол обр.15 и предаване на документацията за 

установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и 

строителната документация от Изпълнителя на Възложителя (съгласно Наредба № 3 от 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Изпълнителят носи отговорност по достигане стойностите на качествените показатели 

и гарантиране на технологичния процес.

С цел успешното и краткосрочно реализиране на проекта, „БАКС 99“ АД е разработил 

линейния график на база ротационен принцип на работа - обособяване на отделни екипи за 

работа и наличие на достатъчен брой работници и техника, които да се сменят, така че да 

бъдат осигурени необходимите почивки за всеки един работник и да се осигури непрекъснат 

режим на работа (с изключение нощем и дни с изключително неблагоприятни атмосферни 

условия).

Линейният график е изготвен по последователността на дейностите и видовете СМР 

съгласно КСС и по последователността на отделните етапи съобразно предвидените екипи и 

съобразно технологичната последователност на СМР.

Линейният календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) се състои от две части 

-  таблична и графична.

В табличната част се съдържа информация за:

• Наименованието на работата.

• Продължителност на работата в работни дни.

• Начална дата /условна^
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне As BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. — Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г.", 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

• Крайна дата

• Необходими ресурси.

Работите в графика са записани в технологична, организационна или ресурсна 

последователност на изпълнението им.

Ф ДЕЙНОСТ 1 - МОБИЛИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ
Общото времетраене на дейността е 2 /два/ работни дни от подписване на договора, в

т.ч.

> Мобилизация на екипите за работа - с продължителност 1 /един/ работен 
ден

> Подготвителни работи/временно строителство - с продължителност 1 
/един/ работен ден

> Подписване на Протокол обр.2/2а - с продължителност 1 /един/ работен 
ден

Ф ДЕЙНОСТ 2 - СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Общото времетраене на етапа е 31 /тридесет и един / работни дни от от 
изпълнение на подготвителните работи,

4  ДЕЙНОСТ 3. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Общото времетраене на етапа е 1 /един / работен ден от изпълнение на СМР,

4  ДЕЙНОСТ 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА, ОТЧИТАНЕ И 
ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА

Общото времетраене на етапа е 31 /тридесет и един / работни дни от Подписване 
на Протокол 2.

Продължителността, дадена за всяка дейност включва се времето за доставка, монтаж и 

изпитване на материалите.

Графикът е изготвен като Диаграма на Гант — с хоризонтални линии, с посочване на 

ресурсите и дните.
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска
среда на гр. Смолян ““

процедура за директно предоставяне Хе BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “ 
част от процедура Xs BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. 

който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.,

Програмата Microsoft Project manager изчислява продължителността в работни дни при 

5 дневна работна седмица. Прието е, че 1 календарен месец се състои от 21.5 работни дни.

В графика са посочени отделните дейности и етапи, дадени в тяхната 

последователност, като част от СМР са групирани по сходност.

Към графика са приложени диаграми на работната ръка.

Общият срок за проекта е 33 работни дни, т.е 46 календарни дни или 
1,53/едно цяло и петдесет три стотни/ месеца.

Забележка: В линейния график са показани относителни дати за начало и край за 
съответните етапи, продължителност и последователност, както и на всяко СМР за 
съответния етап. Приета е условна начална дата 01.07.2017 г. При спечелване на 
обществената поръчка графикът ще бъде актуализиран с реалните дати.

Дата: 10.05.2017г.

Стефан Димитров Стефанов -  
Изпълнителен Директор! на "БАКС 99" АД ,
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ID Наименование Мярка К-во Продължител hoci Начална дата Крайна дата Ресурси

1 О бект : Реконструкция на у л .”З о р н и ц а ”, гр .С м олян 33 days Sat 01.07.17 Tue 15.08.17
2 ДЕЙНОСТ 1 - МОБИЛИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2 days Sat 01.07.17 Mon 03.07.17
3 Мобилизация на екипите за работа 1 day Sat 01.07.17 Sat 01.07.17 ключови експерти
4 Подготвителни работи 1 day Sat 01.07.17 Sat 01.07.17 ключови експерти
5 Протокол 2/2а 1 day Mon 03.07.17 Mon 03.07.17 ключови експерти
6 ДЕЙНОСТ 2 - СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 31 days Mon 03.07.17 Mon 14.08.17
7 ЧАСТ ПЪТНА 31 days Mon 03.07.17 Mon 14.08.17
8 Пътни работи m 2 29 days Tue 04.07.17 Fri 11.08.17
9 Фрезоване на съществуваща настилка до 3-8см и извозване на депо m 2 3 132,00 3 days Tue 04.07.17 Thu 06.07.17 пътна фреза[3] ;самосвали[6]

10 Механично разкъртване на бетонови бордюри м 638,00 2 days Fri 07.07.17 Mon 10.07.17 комбиниран багер с чук; челен

11 Извозване на строителни отпадъци на 12км. на депо за рециклиране m3 36,00 5 days Tue 04.07.17 Mon 10.07.17 самосвали

12 Доставка и полагане на видими бетонови бордюри 18/35 м 638,00 4 days Tue 11.07.17 Fri 14.07.17 работник Ш[17];работник П[14]
13 Запечатка с битум 1,5-2л/м2 и каменни фракции m 2 3 132,00 2 days Wed 02.08.17 Thu 03.08.17 валяк до 10

т.;автогудонатор;работник

14 Доставка и полагане на асфалтобетон неплътна смес за долен пласт 
24кг/м2/1см /мазут/

тона 306,00 2 days Thu 03.08.17 Mon 07.08.17 асфалтополагач;валяк до 10 
т.[2];валяк до 22 т[2];работник

15 Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт 
24кг/м2/1 см/мазуг/

тона 301,00 2 days Wed 09.08.17 Fri 11.08.17 асфалтополагач;валяк до 10 
т.[2];валяк до 22 т[2];работник

16 Повдигане и сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка бр. 6,00 1 day Tue 08.08.17 Tue 08.08.17 работник Ш[2];работник 1[2]

17 Повдигане и сваляне на уличен отток при асфалтова настилка бр. 2,00 1 day Wed 09.08.17 Wed 09.08.17 работник Ш;работник 1
18 Вертикална планировка Г 28 days Tue 04.07.17 Thu 10.08.17
19 Разваляне на тротоар от базалтови плочи m 2 528,00 2 days Tue 04.07.17 Wed 05.07.17 комбиниран багер с

20 Тънък изкоп до 0,50м за ремонти 20% m3 16,00 2 days Wed 26.07.17 Thu 27.07.17 работник 1[7]
21 Машинен изкоп до 15см 80% m3 63,00 2 days Wed 26.07.17 Thu 27.07.17 комбиниран багер с чук;багер
22 Доставка и полагане на подосновен пласт от каменни фракции 15см m3 79,00 2 days Fri 28.07.17 Mon 31.07.17 грейдер;валяк до 10 т.;работник 

1Г?1
23 Доставка и полагане на градински бордюри 8/20 по БДС 624 на 

бетонова основа
м 128,00 2 days Tue 01.08.17 Wed 02.08.17 работник М[2];работник Ш[2]

24 Настилка от вибробетонни плочи на Зсм. циментопясъчен разтвор 1:3 m2 528,00 5 days Thu 03.08.17 Wed 09.08.17 работник Ш[5];работник 11[5]

25 Извозване на строителни отпадъци на 12км. на депо за рециклиране m 3 99,00 1 day Wed 09.08.17 Wed 09.08.17 самосвали[2]

26 Заготовка и монтаж на стоманен парапет Н=1.15м м 38,00 1 day Thu 10.08.17 Thu 10.08.17 работник Ш[4];работник И[2]
27 Облицовка с готови бичени и обрязани плочи по стени m 2 66,00 3 days Thu 03.08.17 Mon 07.08.17 каменорезачка[2]; работник И[7]

28 Вертикална и хоризонтална пътна маркировка / * 3 days Thu 10.08.17 Mon 14.08.17
29 Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци клас -1, I- ви 

типоразмер съгл.БДС 1517-74 включително всички разходи 
Б2-4,БЗ,Ж13

бр. 6,00 1 day Fri 11.08.17 Fri 11.08.17 работник 1

30 Укрепване на стандартни знаци с желязна стойка 3,0м за вертикална 
м-ка ф60 мм и скоби включващи всички свързани стова разходи

бр. 6,00 1 day Thu 10.08.17 Thu 10.08.17 работник 1;работник II

31 Доставка и полагане на хоризонтална пътна маркировка / осови 
линии, стрелки, щриховки, зебри / от бяла боя,съгласно БДС 
11925-80,включително всички свързани стова разходи -ръчно и 
машинно

m 2 49,00 1 day Mon 14.08.17 Mon 14.08.17 маркировъчна машина;работник 
1[2];работник III

32 Временна организация /* 1 day Mon 03.07.17 Mon 03.07.17
33 Доставка и монтажна стандартни рефлектиращи пътни знаци, клас-1 бр. 

l-ви типоразмер, съгласно БДС 1517-74,включително всички свързани 
с това разходи

5,00 1 day Mon 03.07.17 Mon 03.07.17 работник 1

34 ЧАСТ ВиК 24 days Tue 11.07.17 Fri 11.08.17
35 Строителни работи 24 days Tue 11.07.17 Fri 11.08.17
36 Изкоп с багер на транспорт земни почви по улици м3 56,00 2 days Tue 11.07.17 Wed 12.07.17 булдозер;багер
37 Извозване на земни почви със самосвал на 10 км. разст. на депо (Кр = 

1.27)
м3 71,00 2 days Tue 11.07.17 Wed 12.07.17 самосвали

38 Разриване с булдозер земни почви на разст. до 40 м в депо м3 71,00 1 day Wed 12.07.17 Wed 12.07.17 булдозер

39 Изкоп до 1.20 м шир. и до 2 м дълб. скални почви - ръчно м3 14,00 4 days Thu 13.07.17 Tue 18.07.17 компресор;пробивен 
чук;булдозер; изкопчия[2];миньор

40 Натоварване и извозване на скални почви със самосвал (Кр = 1.38) м3 19,00 4 days Thu 13.07.17 Tue 18.07.17 булдозер;багер;

41 Разриване на скални почви с булдозер на разст. до 40 м в депо м3 19,00 4 days Thu 13.07.17 Tue 18.07.17 булдозер

42 Разваляне и възстановяване на пътна основа - битумизирана 
баластра 8 см и трошено-каменна настилка 35 см (без асфалтовото 
покритие), вкл. извозване на строителни отпадъци

м3 38,00 2 days Tue 11.07.17 Wed 12.07.17 багер;работник 1[3];работник П[14]

43 Разваляне и възстановяване на пътна основа - битумизирана 
баластра 8 см и трошено-каменна настилка 35 см (без асфалтовото 
покритие), вкл. извозване на строителни отпадъци

м3 38,00 1 day Wed 09.08.17 Wed 09.08.17 валяк до  10
т.;грейдер;влекач;работник 
1[3];работник II[14]

44 Доставка на речен пясък за засипване около тръби м3 37,00 1 day Tue 18.07.17 Tue 18.07.17 работник 1[5]
45 Направа на пясъчна възглавница около тръби в изкоп (15 cm под 

тръбата и 2 0 ст  над тръбата), вкл. ръчно трамбоване
м3 35,00 4 days Tue 18.07.17 Fri 21.07.17 работник 1[2]

46 Също под канали с решетки 2,00 3 days Mon 24.07.17 Wed 26.07.17 работник 1
47 Доставка и транспорт каменна фракция (едрина 20 до 50 мм) за 

обратен насип
м3 32,00 4 days Thu 27.07.17 Tue 01.08.17 грейдер;валяк до 10т.;работник

48 Засипване на тесни изкопи с каменна фракция, вкл. трамбоване м3 32,00 4 days Thu 27.07.17 Tue 01.08.17 компресор;вибропета;работник
1Г71

49 Доставка и полагане бетон В15 - неармиран за подложка на улични 
оттоци

м3 1,00 4 days Fri 14.07.17 Wed 19.07.17 бетонпомпа;бетонджия11;работник 
J________________________________
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Наименование Мярка Продължителност Начална дата Крайна дата

м 3 4,00 3 days Tue 25.07.17 Thu 27.07.17

m 2 21,00 3 days Thu 20.07.17 Mon 24.07.17
бр. 2,00 1 day Tue 11.07.17 Tue 11.07.17

бр. 16,00 3 days Mon 07.08.17 Thu 10.08.17

бр. 3,00 4 days Thu 13.07.17 Tue 18.07.17
м 3 3,00 1 day Fri 11.08.17 Fri 11.08.17

бр. 2,00 1 day Fri 11.08.17 Fri 11.08.17

бр. 16,00 1 day Fri 11.08.17 Fri 11.08.17

бр. 11,00 4 days Tue 18.07.17 Fri 21.07.17

м 405,00 1 day Thu 10.08.17 Thu 10.08.17

19 days Tue 18.07.17 Fri 11.08.17
м 55,00 4 days Tue 18.07.17 Fri 21.07.17

бр. 8,00 4 days Tue 18.07.17 Fri 21.07.17

бр. 4,00 2 days Tue 18.07.17 Wed 19.07.17

бр. 4,00 2 days Thu 20.07.17 Fri 21.07.17

м 2,00 2 days Thu 20.07.17 Fri 21.07.17

бр. 12,00 4 days Wed 19.07.17 Mon 24.07.17

бр. 21,00 3 days Tue 01.08.17 Thu 03.08.17

бр. 3,00 3 days Mon 07.08.17 Wed 09.08.17

бр. 3,00 3 days Mon 07.08.17 Wed 09.08.17

бр. 6,00 3 days Mon 07.08.17 Wed 09.08.17

бр. 10,00 1 day Tue 08.08.17 Tue 08.08.17

бр. 10,00 1 day Tue 08.08.17 Tue 08.08.17
бр. 10,00 2 days Tue 08.08.17 Thu 10.08.17

бр. 6,00 1 day Fri 11.08.17 Fri 11.08.17

м 55,00 1 day Fri 04.08.17 Fri 04.08.17

26 days Tue 04.07.17 Tue 08.08.17
бр. 9,00 1 day Tue 04.07.17 Tue 04.07.17

бр. 9,00 1 day Tue 04.07.17 Tue 04.07.17

бр. 9,00 1 day Tue 04.07.17 Tue 04.07.17

бр. 11,00 4 days Tue 25.07.17 Fri 28.07.17

бр. 11,00 5 days Tue 18.07.17 Mon 24.07.17

бр. 4,00 4 days Tue 25.07.17 Fri 28.07.17
м 137,50 4 days Mon 31.07.17 Thu 03.08.17
м 665,00 1 day Wed 05.07.17 Wed 05.07.17
м 641,25 14 days Thu 06.07.17 Tue 25.07.17

м 23,75 1 day Wed 26.07.17 Wed 26.07.17

м 665,00 4 days Fri 07.07.17 Wed 12.07.17

м 2 470,00 5 days Thu 13.07.17 Wed 19.07.17
м 95,00 1 day Thu 20.07.17 Thu 20.07.17
м 2 587,00 4 days Fri 14.07.17 Wed 19.07.17

м 665,00 4 days Fri 14.07.17 Wed 19.07.17
бр. 10,00 1 day Wed 19.07.17 Wed 19.07.17
бр. 11,00 5 days Mon 17.07.17 Fri 21.07.17

м 27,50 5 days Mon 17.07.17 Fri 21.07.17

к-т 1,00 1 day Fri 04.08.17 Fri 04.08.17
m 3 319,20 15 days Thu 06.07.17 Wed 26.07.17
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улеи
Кофраж за легло на отводнителни улеи
Демонтаж на съществуващи улични оттоци - единични, вкл.
отводнителни тръби до шахтите
Реконструкция на ревизионни шахти за подравняване на капаци до
проектното ниво на пътя
Направа укрепване при пресичане на кабели
Натоварване и извозване на строителни отпадъци със самосвал

Натоварване и извозване на чугунени дъждоприемни решетки за 
скрап
Натоварване и извозване на чугунени капаци за РШ до склад 
инвеститор за повторна употреба
Пробиване на отвори Ф250 мм в армирана бетонова стена сдеб. 12 
см на съществуваща РШ
Машинно почистване на улична канализация до ФЗОО мм 

Монтажни работи
Доставка и полагане на тръби за външна канализация, двуслойни 
външно оребрени - PEHD DN 200 (външен диаметър) - SN8 в готов 
изкоп
Доставка и монтаж на връзка PVC/ РЕ Ф200

Доставка и монтаж на бетонов уличен отток единичен Ф400 - 
двуставен, комплект
Доставка и монтаж на бетонов уличен отток двоен 2 х Ф400 - 
едноставен и двуставен, комплект
Доставка и монтаж на тръби за външна канализация PVC Ф200 - SN! 
(за връзка между едноставен и двуставен УО при двойни и тройни 
оттоци)
Доставка и монтаж на чугунена дъждоприемна решетка за уличен 
отток 45/40/8 , комплект с чугунена рамка - за клас на натоварване 
С250, съгл. EN 124:2003

от чугун за дъждоприемен канал - 1_=1.0 м, В=0.30 м, , комплект с 
чугунени решетки със заключване - за полагане напречно на пътното 
платно, клас на натоварване D400, съгл. EN 124:2003

на дъждоприемен канал (поз.9)
Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта към дъждоприемен 
канал поз.9 - двуставна със защитен кант от чугун, вкл. чугунена 
решетка и щутцер DN 200
Доставка и монтаж на дъги за външна канализация, двуслойни 
външно оребрени - PEHD DN 200/45° - SN8 към отводна тръба на 
водосъбирателни шахти поз.10
Доставка и монтаж на сегмент бетонен за повдигане капаци на 
ревизионни шахти h=50 мм 
Също h=30 мм
Доставка и монтаж на чугунен капак за ревизионна шахта Ф600 с 
вентилационни отвори, вкл. рамка, гумено уплътнение и заключващо 
устройство - клас на натоварване D400, съгл. EN 124:2003

Също, но самонивелиращи се (за монтаж на участъци с наклон > 8%) бр

Хидравлично изпитване плътността на връзките на канализация
PEHD тръби до Ф200 мм _________________________________

ЧАСТ ЕЛЕКТРО
Демонтаж на стоманен стълб до 4м за улично осветление

Демонтаж на рогатка от съществуващ стоманено-тръбен стълб за 
осветление
Демонтаж на осветител от съществуващ стоманено-тръбен стълб зг 
осветление
Доставка и монтаж на стоманено-тръбен стълб 7.5м за осветление

800x800x1500мм
Доставка и монтаж на заземителна уредба
Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3x1.5 в уличен стълб
Трасиране на кабелна линия
Направа на изкоп със зариваване и трамбоване на кабелно трасе по 
детайл (4х PVC ф110) под тротоар
Направа на изкоп със зариваване и трамбоване на кабелно трасе по 
детайл (4х стоман. ф110) под асфалтов път

Подготовка подложка за полагане на 4 тръби ф110 в изкоп

Доставка и полагане на PVC тръба ф110 
Доставка и полагане на стоманена тръба ф110 
Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4x16 в тръба ф110

Доставка и полагане на сигнална лента
Направа и поставяне на релефни надписи
Доставка и изграждане на типова шахта 900х600мм с капак

Доставка и монтаж на HDPE ф50 към шахта по детайл (от шахта към 
уличен стълб)
Извършване на тестове и изпитания 
Извозване на земна маса
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ID Наименование Мярка К-во Продължителност Начална дата Крайна дата Ресурси

97 Доставка и монтаж на уличен осветител светодиоден 63-90W / 
2700-3200К

бр. 11,00 4 days Mon 31.07.17 Thu 03.08.17 автовишка;ел.монтьор HH 1 ст

98 Доставка и монтаж на рогатка за уличен осветител 1.5м бр. 11,00 4 days Mon 31.07.17 Thu 03.08.17 автовишка;ел.монтьор НН 1 ст
99 Доставка и монтаж на крепежна система и елементи бр. 11,00 4 days Mon 31.07.17 Thu 03.08.17 ел.монтьор НН 1 ст
100 Доставка и монтаж на разпределителна кутия IP65 бр. 11,00 4 days Mon 31.07.17 Thu 03.08.17 ел.монтьор НН 1 ст
101 Доставка и монтаж на проводници и ел. арматура НН бр. 11,00 4 days Mon 31.07.17 Thu 03.08.17 ел.монтьор НН 1 ст
102 Опроводяване на осветителната част бр. 11,00 4 days Mon 31.07.17 Thu 03.08.17 ел.монтьор НН 1 ст
103 Оживяване на осветителна част бр. 11,00 4 days Mon 31.07.17 Thu 03.08.17 ел.монтьор НН 1 ст
104 Функционални проби бр. 11,00 1 day Mon 07.08.17 Mon 07.08.17 ел.монтьор НН 1 ст
105 Изработка на екзекутивна документация бр. 1,00 1 day Tue 08.08.17 Tue 08.08.17 проектант[4]
106 ЧАСТ ЕЛЕКТРО-ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 25 days Thu 06.07.17 Wed 09.08.17
107 Изграждане на канална мрежа 17 days Thu 06.07.17 Fri 28.07.17
108 ТРАСИРАНЕ КАБЕЛНА ЛИНИЯ м 16,00 1 day Thu 06.07.17 Thu 06.07.17 работник 1
109 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ на кабелно трасе- под 

тротоар
м 8,00 1 day Fri 07.07.17 Fri 07.07.17 багер;работник 1

110 Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ НА КАБЕЛНО ТРАСЕ- 
под асфалт

м 8,00 1 day Fri 28.07.17 Fri 28.07.17 багер;работник 1

111 РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР ОТ ЦИМЕНТОВИ И БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ. m2 8,00 1 day Thu 06.07.17 Thu 06.07.17 работник 1

112 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР m2 8,00 1 day Tue 25.07.17 Tue 25.07.17 работник 1 [2]
113 РАЗВАЛЯНЕ И ВЪ ЗСТАНО ВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ) m 2 8,00 16 days Thu 06.07.17 Thu 27.07.17

114 РАЗВАЛЯНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ) m 2 8,00 1 day Thu 06.07.17 Thu 06.07.17 фугорез;работник 1

115 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ) m2 8,00 1 day Thu 27.07.17 Thu 27.07.17 валяк до 10 т.;работник 1;работник 
II

116 ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА 5 ТРЪБИ Ф110 в изкоп м 80,00 1 day Fri 07.07.17 Fri 07.07.17 работник 1[3];работник И[3]

117 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110 м 40,00 1 day Mon 10.07.17 Mon 10.07.17 работник 1;работник III
118 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф110 в изкоп м 40,00 1 day Tue 11.07.17 Tue 11.07.17 работник Ш[2]

119 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП СИГНАЛНА ЛЕНТА м 16,00 1 day Wed 12.07.17 Wed 12.07.17 работник 1
120 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТИПОВА ШАХТА 90X60 С КАПАК бр. 1,00 1 day Thu 13.07.17 Thu 13.07.17 работник 1;работник II
121 РЕПЕРНИ ЗНАЦИ бр. 2,00 1 day Thu 06.07.17 Thu 06.07.17 работник 1
122 Разширяване на канална мрежа 23 days Mon 10.07.17 Wed 09.08.17
123 ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗАПОЛАГАНЕ НА 1 ТРЪ БА  ф 110 в изкоп м 172,00 3 days Mon 10.07.17 Wed 12.07.17 работник 1;работник II

124 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В ИЗКОП НА PVC ТРЪ БА  Ф110 м 172,00 3 days Mon 10.07.17 Wed 12.07.17 работник 1[2];работник III
125 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В КАНАЛНА МРЕЖ А НА ТРЪБА HDPE ф 

32
м 187,00 3 days Thu 13.07.17 Mon 17.07.17 ел.монтьор НН 1 ст[2]

126 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪ БА  ОПТИЧЕН КАБЕЛ 4 ВЛАКНА м 155,00 3 days Tue 18.07.17 Thu 20.07.17 ел.монтьор осиг.техника

127 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА ПВ 3 X  4 MM2 м 195,00 3 days Fri 21.07.17 Tue 25.07.17 ел.монтьор НН 1 ст
128 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ В ТРЪБА НА КАБЕЛ FTP ат.6 м 55,00 1 day Wed 26.07.17 Wed 26.07.17 ел.монтьор НН 1 ст
129 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 6 MM2 бр. 6,00 3 days Thu 13.07.17 Mon 17.07.17 ел.монтьор НН 1 ст
130 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА КАБЕЛ FTP бр. 32,00 1 day Wed 26.07.17 Wed 26.07.17 ел.монтьор НН 1 ст[2]
131 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ бр. 2,00 3 days Tue 18.07.17 Thu 20.07.17 ел.монтьор НН 1 ст
132 СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖ ЕНИЯ С УХО  ДО 6 MM2 бр. 6,00 3 days Fri 21.07.17 Tue 25.07.17 ел.монтьор НН 1 ст

133 ПРОЗВЪНЯВАНЕ И ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА СИГНАЛНИ КАБЕЛИ ДО бр. 
1,5мм2

32,00 1 day Wed 26.07.17 Wed 26.07.17 ел.монтьор НН 1 ст

134 СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧНИ ВЛАКНА КЪМ СЪОРЪЖ ЕНИЯ бр. 8,00 3 days Tue 18.07.17 Thu 20.07.17 ел.монтьор осиг.техника
135 ОТКЛОНЯВАНЕ НА ОПТИЧНО ВЛАКНО И НАПРАВА НА МУФА бр. 1,00 3 days Tue 18.07.17 Thu 20.07.17 ел.монтьор осиг.техника

136 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БРОНИРАН ПАЧ КОРД С SC/PC конектор»бр. 
30 м

1,00 1 day Thu 27.07.17 Thu 27.07.17 ел.монтьор осиг.техника

137 ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН ШКАФ IP-65 ,600/400/200 бр. 1,00 2 days Fri 21.07.17 Mon 24.07.17 ел.монтьор осиг.техника
138 ДОСТАВКА И М-Ж МЕТАЛЕН ШКАФ IP-65, 400/300/200 бр. 1,00 2 days Tue 25.07.17 Wed 26.07.17 ел.монтьор осиг.техника
139 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА NVR ,4 канала,HDD4TB, РоЕ бр. 1,00 1 day Tue 01.08.17 Tue 01.08.17 ел.монтьор НН 1 ст;ел.монтьор

140 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Swich бр. 1,00 1 day Tue 01.08.17 Tue 01.08.17 ел.монтьор осиг.техника
141 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Media converter бр. 2,00 1 day Tue 01.08.17 Tue 01.08.17 ел.монтьор осиг.техника
142 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА UPS, 650VA бр. 1,00 1 day Wed 02.08.17 Wed 02.08.17 ел.монтьор осиг.техника
143 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАЧ КАБЕЛ FTP - 1m бр. 4,00 1 day Wed 02.08.17 Wed 02.08.17 ел.монтьор осиг.техника
144 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪНШНА IP КАМЕРА, 4 Мрх, 

вариофокална
бр. 2,00 1 day Thu 03.08.17 Thu 03.08.17 автовишка;ел.монтьор

145 НАСТРОЙКА И ПУСК НА С-МА ЗА ВИДЕОНАБЛЮ ДЕНИЕ бр. 1,00 2 days Fri 04.08.17 Mon 07.08.17 ел.монтьор осиг.техника
146 ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛНИ ИЗПИТАНИЯ бр. 2,00 3 days Fri 04.08.17 Tue 08.08.17 лаборант
147 ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ бр. 1,00 1 day Wed 09.08.17 Wed 09.08.17 проектант[3]
148 ДЕЙНОСТ 3. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩ 1 day Thu 10.08.17 Thu 10.08.17
149 Почистване на строителната площадка 1 day Thu 10.08.17 Thu 10.08.17 автокран; работник Ш[8]
150 ДЕЙНОСТ 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА, ОТЧИТАНЕ И 

ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА
31 days Tue 04.07.17 Tue 15.08.17

151 Управление 30 days Tue 04.07.17 Mon 14.08.17 ключови експерти
152 Отчита не/Акт15 1 day Tue 15.08.17 Tue 15.08.17 ключови експерти
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