
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

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. С м олянпроцедура за директно предоставяне №  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян" ,  част от процедура № BGI6RFOP001-1.001- 

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..

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава: 126726532,

представляван от Валерий Атанасов Гюров,
/трите имена/

в качеството му на Управител,
/длъжност или друго качество/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И 
ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

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

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕМОНТ НА НАДЛЕЗ НАД УЛ. ДИЧО ПЕТРОВ /ДО 
РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“/, ГР. СМОЛЯН”.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

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

1. Срокът за изпълнение на поръчката е: 115 /словом сто и петнадесет/ 
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 
строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на

Образец № 4

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

ОТ:
„ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД -  гр. Кърджали,

/наименование на участника/
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабиттищия на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. С м олянпроцедура за директно предоставяне №  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  С м ол ян ч аст  от процедура №  BG16RFOP001-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативни програма „Региони в растеж “  2014 -2020 г..

регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка на 
заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията.

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

3. Изпълнението на поръчката ще осъществим в съответствие със следните 
Подход и програма за изпълнение на поръчката, представящи предвижданията ни за 
организация за изпълнение на строително -  монтажните работи.

3.1. Подход и етапи при организацията на изпълнение на строително -  
монтажните работи:

Организацията на работа на Изпълнителя ще включва всички елементи /аспекти/, 
така че да осигури правилното реализиране на дейностите за изпълнението на предвидените 
строително -  монтажни работи, предмет на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с посоченото предложение, изискванията на Възложителя и представения 
проект на договор.

Гаранционните срокове за строежа, ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, 
ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 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, и няма да бъдат по-кратки от 
посочените там.

Удостоверяваме и потвърждаваме, че:
Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, 

съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и договорните условия на договора;

Строително -  монтажните работи (СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие 
със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на 
територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на 
строителството;

Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в 
експлоатация ще се осигуряват за наша сметка;

Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, 
които са необходими за изграждане и въвеждане на строежа в експлоатация ще бъдат за 
наша сметка.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост 
коригирани. Ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации, 
инвестиционния проект и настоящата оферта.

Декларираме, че ще изпълним поръчката в срока от 115 календарни дни.
Срокът за изпълнение на всички СМР е по предложение на участника -  не повече от 

115 календарни дни от датата на откриване на строителна площадка и определяне на
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М> BG16RFOP001-1.022-000I-C01 „Ремонт и рехаоилипищия па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване па градска среда нагр. 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. които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г..

строителна линия до предаването на строежа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с Констативен Акт -  
Образец 15, подписан без забележки.

Изпълнението на всички видове работи е съобразено с изискванията на ЗУТ, както и 
другото приложимо законодателство, включително Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане 
в експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
СМР, съоръжения и строителни обекти.

„ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, като изпълнител се задължава да изпълни всички 
дейности, заложени в техническата спецификация, съобразно действащото законодателство 
в Р. България, свързани с:

изпълнение на строително -  монтажни работи, включително доставка на 
суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви дейности, необходими за 
изпълнение на строителството в съответствие с работните проекти и спецификации;

отстраняване на възникнали дефекти, по време на гаранционния срок.
Изпълнителят ще осъществява възложените му дейности съгласно изискванията на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и другите действащи нормативни актове.
Подготовката на строителството ще подсигури всички необходими ресурси и 

условия за контролирано изпълнение на строителния процес, с цел постигане на пълно 
съответствие на обекта с проектната документация, изискванията на възложителя -  
посочени в техническата документация и спецификации, на действащото законодателство и 
на съществуващите технически изисквания и стандарти.

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ -  този етап се състои от процеси по подготовка и 
оторизация на договора, които включват:

Предоставяне на документи и друга информация, изискуеми по ЗОП, ЗУТ и от 
Възложителя, необходими за обезпечаване правната валидност и възникването на 
правоотношения;

Определяне на упълномощени лица за комуникация с Възложителя и оказване 
на правомощия;

Сключване на договор и получаване на изходна документация;
Правен анализ на правата и задълженията, възникнали за Изпълнителя и 

дефиниране на критични моменти от изпълнението им;
Откриване на строителна площадка на обекта -  след подписване на договора 

между Изпълнител и Възложител. Ще бъде свикана комисия между всички участници в 
строителството и ще бъде съставен протокол Образец 2а за откриване на строителна линия и
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ле BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация ни улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване па градска среда нагр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BGI6RFOPOOI-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедура Ле BG16RFOP001-I.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..

ниво. Ще се монтира информационна табела на обекта, ще се пристъпи към ограждане на 
обекта съгласно изискванията на Възложителя и оформяне на приобектов склад и санитарно 
-  битови помещения;

Тествания и замервания -  тези дейности ще се изпълняват периодично през 
целия период на строителството. Резултатите ще бъдат оформени под формата на протоколи 
и друга строителна документация. Изпълнителят ще уведомява всички заинтересовани 
страни, като Възложител, Строителен надзор, за датата и часа на предвидените 
мероприятия. Изпълнителят ще съхранява копие от всички свързани с това документи.

ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ -  този етап се състои от извършване на подробни 
прегледи и анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите по 
изпълнение на поръчката.

Съставяне на план за управление на проекта и дефиниране на работна структура:

Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната 
документация и подадената оферта, се дефинира обхвата на поетите договорни задължения; 
В работната структура на плана за управление подробно ще бъдат указани конкретни цели и 
резултати, както и методологията и организацията по изпълнението им; Планът ще 
представлява изходна и динамична величина, която ще служи като база за всички 
последващи решения и промени в хода на изпълнението;

Заложените в плана цели и резултати ще бъдат разбити на етапи, които да 
отразяват времевата и технологичната им обвързаност както и логическата им зависимост. 
Така ще се постигне по-доброто им координиране и ясна проследимост в 
последователността им.

Планиране конкретното изпълнение на задачите:

От етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва да бъдат 
конкретно дефинирани и разделени на по-малки по обхват компоненти и подзадачи, които 
ще бъдат съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така ще се постигне 
по-доброто им координиране и ясна проследимост в последователността им.

Във връзка с качественото изпълнение на поръчката ще се изготвят и представят на 
Възложителя ежемесечни доклади за текущо изпълнение на договора и окончателен доклад. 
Докладите ще съдържат следната информация:

Техническа част -  обяснителна записка и чертежи (ако е необходимо);
Списък на приетите изменения -  списък с измененията в обхвата на работите, 

които са били съгласувани между страните до този момент;
Контрол на Бюджета -  информация за изразходваните/вложените средства до 

момента, базирана/сравнена с одобрения план на паричните потоци;
Напредък/прогрес на работите - информация за напредък наработите към 

настоящия момент с прогноза за крайния срок, базирана на одобрения план-график;
Въпроси свързани с институциите, контролиращи проекта, копия от 

кореспонденцията и всички получени документи от инфраструктурните дружества и 
контролиращите държавни и местни органи.

Бъдещи работи -  информация за работите, които предстоят да бъдат изпълнени 
в следващите месеци. Подробно описание на евентуални рискове, трудности или проблеми;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабшштация но улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда пагр. Смолян“, процедура за директно предоставяне №  BG 16RFOPOO1-1.022 „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..

Необходима информация -  списък с въпроси, по които Възложителят трябва да 
предостави допълнителна информация, одобрение или действия, за да не се спира работата 
на Изпълнителя.

Записки по време на строителството и строителна документация.
Изпълнителят ще осигури архив и ще съхранява документацията свързана с проекта. 

Документацията трябва да бъде достъпна за участниците в проекта, ако те се нуждаят от 
нея.

Изпълнителят ще води дневник на обекта (различен от Заповедната книга), в който 
ще записва информация за метеорологичните условия, присъствието на персонал и 
посетители на обекта, използваните строителни машини и съоръжения, евентуални 
инциденти и всички свързани със строителството събития, които изисква действащата 
нормативна уредба.

Изпълнителят ще инициира изготвянето на всички протоколи и друга строителна 
документация, като информира, най-малко 24 часа предварително, всички заинтересовани 
страни за датата и часът на започване или завършване на съответните строителни работи. 
Изпълнителят трябва да съхранява копие от всички свързани с това документи. Оригиналите 
ще бъдат на съхранение при Техническия ръководител на обекта.

Възложителят ще бъде допускан да инспектира строителната документация по всяко
време.

Актове и протоколи.
По време на строителството ще бъдат изготвяни всички актове и протоколи съгласно 

Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството.

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от 
други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с 
проектирането и изпълнението на строежите, и от констатациите при задължителни 
проверки, огледи и измервания на място.

Съставените и оформени съгласно изискванията на тази наредба актове и протоколи 
имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, 
изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.

Изпълнение на строителството.
Изпълнителят ще извърши всички работи свързани с подготовката на строителната 

площадка и строителството на Обекта за договорената Крайна Цена и в договорения Срок за 
Изпълнение. Работите ще бъдат изпълнени съгласно одобрената проектна документация и в 
съответствие с действащите норми и закони. Изпълнителя ще съдейства активно на 
Възложителя в процеса на въвеждане в експлоатация на Обекта и всички свързани с него 
съоръжения.

Изпитване и сертифициране на системи и оборудване.
Изпълнителят ще организира работите по изпитването, сертификацията и пускането 

в експлоатация на всички основни системи и съоръжения. Възложителя и Консултанта 
Строителен Надзор ще бъдат информирани с 24 часово предизвестие за датата и часът на 
изпитанията, за да се осигури присъствие на членове от екипите, които ще ползват и
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финансовата подкрепа на Оперативна програми „Региони в растеж “  2014 -2020 г..

поддържат съоръженията. Всички заинтересувани страни трябва да получат копия от 
свързаната с изпитванията и приемането документация. Оригиналите на документите се 
предават на Консултанта по ЗУТ за подготвяне на документацията за Въвеждане в 
експлоатация на обекта.

Работа с контролните органи, съдействие на Възложителя.
Изпълнителят ще бъде на разположение да представя и защитава своята работа пред 

местни или държавни контролни органи или други страни, заинтересувани от проекта.
Всяка промяна на проектното решение или методите на изпълнение, която е резултат от 
дискусии с трети страни, трябва да бъде официално одобрена от страна на Възложителя. 
Изпълнителят няма да предприема промени на одобрените от Възложителя проекти или 
методи на работа без неговото официално съгласие.

Изпълнителят ще оказва активно съдействие на Възложителя и на Строителния 
надзор в тяхната работа за получаване на положителни становища, одобрения и разрешения 
от контролни органи и инфраструктурни дружества. Те могат да бъдат, но не се изчерпват 
със:

Становища, одобрения от инфраструктурните дружества;
Становища и одобрения от държавни и местни контролни органи
Съставяне на констативни актове за установяване годността за приемане на 

строежите (приложение № 15).

Екзекутивни чертежи.
Изпълнителят ще регистрира всички промени и добавки към одобрените чертежи и 

да изготви окончателната екзекутивна документация.
Със завършването на работите, Изпълнителя ще представи на Възложителя цялата 
строителна документация, която е необходима за изготвянето на Окончателен доклад и 
получаването на Разрешение за Ползване.

Окончателно приемане на обекта.
Изпълнителят ще предложи на Възложителя точни дати за приемане на обекта. По 

време на приемането ще бъде изготвен списък (различен от Протокол обр. 15), който ще 
включва всички работи, които е необходимо да бъдат извършени преди официалното 
приемане на обекта от страна на Възложителя и договорен срок, в който те трябва да бъдат 
изпълнени. Списъкът ще бъде подписан от двете страни.

След констатиране, че всички работи от списъка и окончателното почистване на 
обекта са завършени и че Изпълнителят е предал цялата свързана с проекта документация, 
двете страни подписват Приемно -  предавателен протокол.

Окончателен Доклад.
Със завършването на работите Изпълнителят ще комплектува и предаде на 

Възложителя цялата строителна документация, необходима на строителния надзор за 
изготвянето на окончателен доклад. Изпълнителят е длъжен да реагира в много кратък срок, 
ако е са необходими допълнителни документи, информация или присъствие на работни 
срещи.

Окончателната екзекутивна документация ще бъде заверена от участниците в

О0РПОо  о  0  и  о  о
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строителния процес според нормативните изисквания.
Изпълнителят ще се съобразява с указанията на строителния надзор относно 

идентификация и контрол на редакциите на проектната документация и ще ги следва през 
цялото време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна документация.

След констатиране, че всички работи от екзекутивната документация и 
окончателното почистване на обекта са завършени и че Изпълнителят е предал цялата 
свързана с проекта документация, двете страни подписват Приемно -  предавателен 
протокол.

След завършване, обектът ще бъде предаден годен за целите, за които е 
предназначен, съгласно Договора.

Планиране на ресурсите:

Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната 
документация, подадената оферта и поставените задачи и цели ще се определят и/или 
актуализират вида и количеството на необходимите ресурси /човешки, технически, 
финансови и материални/. В хода на реализирането на проекта и в зависимост от 
поставените цели и постигнатите резултати към един определен момент от жизнения цикъл 
на проекта, ресурсите ще бъдат адаптирани с цел постигане на желана ефективност и 
оптимизация.

Планиране на качеството:

С оглед динамичната природа на реализацията на строителния процес ще се 
прегледат процедурите по управление качеството на изпълнение на СМР и влаганите в 
строителството материали и изделия, в рамките на стандарта по управление на качеството 
на дружеството, като същите ще бъдат ревизирани при възникнала необходимост.

Във връзка с осигуряване и управление на качеството при изпълнение на всички видове 
СМР /които ще приложим при изпълнение на тази поръчка/, имаме разработени и внедрени 
следните системи, за които имаме издаени сертификати:

Изпълнителят ще организира и провежда непрекъснат контрол за осигуряване на 
изискващото се в проекта, Техническата спецификация, нормите и стандартите за качество 
на изпълнение ка СМР. Контролът на качеството ще обхваща всички фази на работите: 

Избор на материали;
Доставка на материали;
Изпълнение на СМР.

Вложените материали ще отговарят на Наредба за съществените изисквания към 
строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106/2006 г.). 
Съответствието ще се установява по реда на същата Наредба.

Изпълнителят ще приложи действена система за контрол на качеството чрез 
изградена Система за осигуряване на качеството, която обхваща посочените фази.

ISO 9001:2008 
OHSAS 18001:2007 
ISO 14001:2004
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Високо качество на изпълнение ще постигнем чрез:
Изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на Възложителя и 

нормативните изисквания;
Производство и доставка на качествени строителни продукти;
Провеждане на всички необходими изпитвания в процеса на изпълнението;
Спазване изискванията на Възложителя и на системата по качество;
Създаване на условия за непрекъснато подобряване на ефикасността и на 

системата по качеството;
Спазване на приложимите български и европейски закони и нормативни 

актове, както и международните стандарти и добрите международни практики;
Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани и 

компетентни за изпълнение на дейностите чрез подходящи форми на обучение, придобиване 
на специфични умения и опит;

Управление на подходяща инфраструктура за ефективно функциониране на 
процесите, чрез осигуряване на достатъчно финансови ресурси и подходящи технически 
средства;

Прилагане на методи за оценка удовлетвореността на Възложителя, отчитане 
на забележките и рекламациите с цел подобряване резултатите от дейността на фирмата.

Гаранциите за качество ще се прилагат съобразно действащите наредби и ПИПСМР. 
Изпълнението на СМР на обекта ще се извършват по одобрени проекти, приложени КСС и 
план за безопасност и здраве, одобрен от Възложителя и оторизираните контролни органи.
При изпълнение на обекта ръководството разполага с персонал, квалифициран и притежаващ 
съответните умения и практически опит видно от приложените Дипломи сертификати и 
списък на персонала, с който дружеството разполага. Така ще гарантираме необходимата 
компетентност за ефикасна и ефективна работа.

Планиране на комуникациите с Възложителя и заинтересованите страни:

Ще осигурим гъвкави форми на комуникация и консултации с екипа на Възложителя 
по време на изпълнениие на договора, с оглед постигане заложените цели и резултати на 
проекта. Ще проведем встъпителна среща с Възложителя за представяне на екипа и 
възприетата организация на работа. Ежеседмично ще провеждаме срещи между 
Изпълнителя и Възложителя за обсъждане на състоянието на строежа, при които 
Изпълнителят ще води протокол, в който ще бъдат отбелязани поставените въпроси и 
взетите решения. При необходимост ще се провеждат извънредни срещи за вземане на 
решения, които не търпят отлагане и чието забавяне би компрометирало изпъленнието на 
договора.

Всички комуникации между Изпълнителя и Възложителя ще се осъществяват в 
писмена форма.

Планирането на комуникациите включва определяне на конкретните процедури за 
комуникация, която следва да бъде насочена в два канала на обмен -  Вътрешен, насочен към 
служителите и работниците ангажирани в изпълнението на настоящия проект; Външен - 
насочен към останалите участници в строителния процес и трети лица. Ще бъде разработен 
конкретен план с посочени контрагенти, обем информация, ред и начин за предоставянето й.

0000008'/ ;8
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Ще бъдат посочени източниците и процедурата по набиране на информация, реда за 
анализирането и използването й.
Потенциалните предпоставки за успешното изпълнение на договора е доброто 
сътрудничество и координация на действията между Възложителя и Изпълнителя.

Всеки участник в проекта трябва да е готов да изпраща и приема комуникации и 
трябва да разбира как каналът на комуникация, в която участва, се отразява на целия проект.

Доброто сътрудничество между Възложителя и Изпълнителя ще спомогне за 
безпроблемното изпълнение на обекта. При съвместностното отчитане на изпълнението 
биха се следяли следните видове дейности:

Планиране на организацията:

Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната 
документация, подадената оферта и предвид ново настъпили обстоятелства ще се 
идентифицира и адаптира конкретна методология и организация на работа като се 
документират и дефинират специфични компетентности, роли и правомощия, които да 
обезпечат изпълнението на разработените планове и стратегии.

Планиране на доставките и мерки за вътрешен контрол:

Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната 
документация, подадената оферта и предвид ново настъпили обстоятелства ще се определи 
план -  график на доставките, които е необходимо да бъдат заявени на доставчиците. Ще се 
адаптират изискванията на процедурите уреждащи реда и начина за осъществяване на 
доставките. В графика ще бъдат маркирани срокове за поръчка, за изготвяне и доставка, 
като критичните от тях ще бъдат маркирани и управлявани с висок приоритет.

Съществен дял при изпълнението на дейностите за реализация на поръчката заема 
доставката на материали и оборудване. Тази дейност е неразделна част от строителния 
процес и в съответствие с това за нея се отделя специално внимание.

Сроковете за доставка са съобразени с разработения линеен график (календарен 
план) за изпълнение на поръчката.

Процесът по доставянето на материали и оборудване на обекта започва незабавно 
след подписването на договора и продължава до завършването на СМР. Навременните и 
качествени доставки са от решаващо значение за изпълнението. Като цяло тези дейности са 
пряко свързани от една страна с изпълнението на строителните работи и в същото време са в 
зависимост от сроковете за доставка, които се договарят с доставчиците. Двата процеса са 
взаимно обвързани и протичат паралелно във времето. От Изпълнителя ще бъде обърнато 
внимание на това как ще се подреждат доставките в зависимост от последователността на 
изграждане на обекта.

Отчитане на състоянието — описва докъде е стигнал проектът в дадения
момент;

Отчитане на напредъка — описва какво е постигнал екипът по проекта; 
Прогнозиране -  предполага бъдещото състояние и напредък по проекта; 
Отчитане на изпълнението -  данни за обхвата, графика, разходите и

качеството.
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Проект „М> BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация ни улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян1', процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
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039 „ Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20 1 4 - 2020 г. които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г..

Строителните материали ще се подсигуряват с хода на строителството по 
предварително уточнени количества и сключени договори.

Доставките на материали и оборудване ще бъдат в зависимост от линейния график на 
Изпълнителя. За правилното съхраняване на доставените материали и оборудване ще бъде 
осигурен склад. Складирането ще бъде съобразено с изискванията на доставчиците и 
спецификата на складираните материали.

Всички доставяни материали ще бъдат обозначени с името на производителя, 
търговската марка и друга информация, която се изисква от прилаганите производствени 
стандарти. Всяка една доставка ще е придружена със съответните сертификати. Всички 
строителни продукти ще се съхраняват и влагат точно според инструкциите и препоръките 
на производителя. Препоръките за съхранение ще бъдат представени за одобрение от 
Надзора и Техническия ръководител и ще се спазват непрекъснато.

За доказване на съответствието на предлаганите материали ще са приложени 
сертификати, декларации за съответствие и други приложими документи.

Преди доставката на материалите изпълнителят ще направи необходимите проверки 
и съгласувания за гарантиране на качествените изисквания, заложени в техническата 
спецификация и проекта.

При приемането на материали от доставчика ще се прави проверка за:
Сертификат за съответствие на производителя;
Проверка на характеристики;
Проверка на маркировката.

При транспорт, доставка и складиране ще се прави:
Проверка за дефект;
Проверка за замърсяване;
Проверка за повреди при товаро -  разтоварните операции.

Основни материали за реалицация целите на проекта:

Наименование на материала Стандарт Производител/Доставчик

Бетони С16/20 
Циментови замазки

БДС EN 206-1:2002 
БДС EN 206-/НА:2008

"Дюлгер" -  гр. Смолян

Арматурна стомана клас В500 БДС EN 10080-2005 Хъс ООД -  гр. Пловдив

Битумен грунд БДС 4758:2008 Ади Комерс ООД -  гр. Русе

Мразоустойчив грунд тип 
теракол

БДС EN 771-1:2006 Оргахим -  гр. Русе

Хидроизолация на рула DIN 53370, DIN 53455, 
DIN 53454, DIN 53363

Ади Комерс -  гр. Русе
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилшпация 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 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..

Риолитни павета EN 1062-3:2001 Земелрок -  гр. София

Ивайлавградски камък БДС EN 520 Мемориал -  гр. Кърджали

Обшивка тип Хънтър Дъглас БДС EN 14496 Саварона ЕООД -  гр. Кърджали

Градински бордюри БДС EN 1340-2005 АС У ни паве АД -  гр. Костенец

Едногодишни цветя, затревяване, 
дървета

EN 5482 Ел зет ЕООД -  гр. Пловдив

Осветително тяло LED , IP65 БДС EN 60598-1 БДС 
EN 60598-2 БДС EN 
55015+А1 БДС EN 
55015/А2

211-България ЕООД

Кабели и проводници БДС 16291:1985

БДС HD 603 
Sl:2003/A3:2007 ч.ЗА

Директива 2006/95/ЕС

„Елкабел” АД -  гр. Бургас

PVC тръби с различни размери БДС 12996:1986 БДС 
EN 1452-2 ЕН 426 
БДС 3044-81 БДС EN 
ISO 2505-1,2 EN 744 
БДС ISO 306 
БДС EN 743

Пайплайф България" ЕООД -  
гр. Ботевград/ "PIPELIFE 
AUSTRIA"

Стоманени безшевни тръби БДС EN 1456 Ангел Стоилов -  гр. Пловдив

Кабел FTP5E EN 55013:2001 + 
Al:2003+A2:2006

ЕКСКОМ ЕООД -  гр. Хасково

Записващи и възпроизвеждащи 
камери

EN 55022: 2010 EN 
50130-4: 2011 EN 
61000-3-2: 2006/ 
Al:2009 / A2:2009 
EN 61000-3-3: 2008

Сектрон ООД, HIKV1S10N

Планиране на техническо оборудване и механизация

Част от строително -  монтажните работи ще се изпълняват механизирано. Предвижда се 
да се извършат с механизация и оборудване, чийто минимален състав е съобразен с 
минималните изисквания от тръжната документация при обявлението на настоящата 
поръчка, а именно:

№ Наименование Бр. Основно приложение/ разпределение по 
видове дейност

1. Багер колесен 1 Изкопни земни работи и натоварване
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

W0 РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация но 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 № 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. Самосвали 2) Извозване земни и скални маси и доставки
3. Автобетонпомпа 1 Полагане на бетон
4. Бетоновоз 1 Преоз на бетонови смеси
5. Трамбовка ръчна 1 Уплътняване на земни и скални почви
6. Иглен вибратор 1 Уплътняване на бетони
7. Газопламъчна машина за 

полагане на хидроизолация
1 Полагане на хидроизолация

8. Компресор 1 Захранване на къртачи
9. Пневматични къртачи 4 Разбиване бетонови настилки
10. Мини челен товарач 1 Товаро разтоварни дейности
11. Автовишка 1 Повдигане при монтажни и демонтажни 

работи
12. Подемник (хаспел) 1 Повдигане при монтажни и демонтажни 

работи
13. Валяк вибрационен 1 Уплътняване на насипи и настилки
14. Диамантина за рязяне на камък 1 Рязане на камък
15. Ел.металорежещи инструменти 4 Рязане на метали
16. Шмиргелов апарат 1 Шлайфане на метали
17. Заваръчен апарат 1 Заваряване на метали

Използваното техническо оборудване ще е в пълна изправност и ще отговаря на 
всички изисквания, съгласно действащото законодателство. Ръководството осигурява 
изправни, съобразени с изискванията в проекта машини и съоръжения.

Използваните машини и съоръжения ще се поддържат и своевременно ще се 
ремонтират през целия период на използване така, че да не застрашава здравето и 
безопасността на работещите и да не вредят на околната среда.

Поддръжката и ремонтът на машините и съоръженията се извършват само от 
правоспособни лица, подизпълнители, с които дружеството има сключен договор за 
поддръжка на средствата за производство.

Планиране на персонал и ангажирани лица

В експертния състав за изпълнение на строителството в качеството на Технически 
ръководител на обекта, Строителен инженер, Ел.инженер, Ландшафтен архитект, 
Координатор по ЗБУТ и Специалист по контрол на качеството са привлечени опитни 
инженери и специалисти със солиден опит в изграждането и ремонта на такъв тип 
съоръжения.

Допълнително за обезпечаване добрата координация и качественото изпълнение на 
проекта ще бъдат привлечени да съдействат: Отговорник снабдяване и доставки и 
Отговорник строителна механизация и автотранспорт.

Всички останали звена и отдели на дружеството осъществяват спомагателна и 
административна подкрепа за реализацията на проекта.

В изпълнителския състав ще участват строителни работници / бригадири със 
съответната квалификация, необходима за качественото извършване на обекта. 
Строителните звена /бригади/ са специализирани по отделни видове СМР.

OOOOOOBi
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ле BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация но улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смоляни, процедура за директно предоставяне Ле BGI6RFOP00I-/.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “, част от процедури Ле BG16RFOP001-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани тшнове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж “  2014 -2020 г..

Максимален брой на ангажираните лица, заети в СМР, като изпълнителски състав е 
планувано да бъдат 20 бр., която бройка ще обезпечи изпълнението на дейностите 
съгласно времеви график. При необходимост има готовност да се привлече допълнителен 
персонал.

Поради приоритетното значение на настоящия обект за Технически ръководител на 
обекта е привлечен специалист, дългогодишен работник, работещ във фирмата ни, със 
солиден опит в ръководенето и надзора на сходни проекти. Той следи и отговаря за 
цялостното изпълнение на проекта.

С оглед на отговорностите му, той разполага със значителна свобода при 
изпълнението на задачите, подчинен е директно на ръководното тяло и координира всички 
други помощни звена. Техническият ръководителят на обекта изпълнява дейността си в 
тясна взаимосвързаност със Строителния инженер, Ел.инженера, Ландшафтния архитект, 
Координатора по ЗБУТ, Специалиста по контрол на качеството. Отговорника снабдяване и 
доставка, както и Отговорника автотранспорт и механизация. По този начин той има 
възможност да бъде информиран, да анализира и обсъжда всеки ключов процес свързан с 
изпълнението на обекта без да се налага неговото пряко участие в тези процеси и да 
докладва за тях. Техническият ръководител на обекта определя какво и докога трябва да 
бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по цялостното изпълнение 
на проекта. Така, чрез това централизирано звено, от едно място се оптимизират отделните 
проектни етапи, предотвратяват се дублиране и/или прехвърляне на компетенции и се 
прави възможно спазването на проследимост и прозрачност в изпълнението.

Техническият ръководител на обекта е централна фигура при оперативната 
организация и изпълнението на СМР. Той е отговорен за качественото и навременно 
извършване на строителните работи. Той определя кой от изпълнителския състав и по 
какъв начин следва да приведе в действие направените указания от Възложителя, 
Строителният Надзор, Проектанта, Отговорника по качество и Координатора по ЗБУТ или 
и подава обратна информация с цел проследимост и координация на дейностите между 
изпълнителския състав и останалите участници в процеса. Потокът на информация се 
централизира и протича във вертикална посока към и от прекия ръководител на 
строителното звено/бригадира, като свежда до минимум възможността за недоразумения и 
неясноти. При извършване на отделните видове работи се използва квалифициран за това 
изпълнителски състав, притежаващ съответната специализация. Те изпълняват 
диференцирани задачи поставени им пряко от бригадирите и синхронизирани с 
Техническия ръководител на обекта.

В работата на строителната площадка операторите на строителните машини и 
транспортна техника са под пряко ръководство на Техническия ръководител.

В тясна взаимовръзка с Технческия ръководител работи и отдел „Снабдяване и 
доставка". Отговорникът му има предимно координационна функция като синхронизира и 
следи за навременните доставки на материали, консумативи и др.

За безопасността, здравето и контрола по качество през целия период и обхват на 
изпълнението отговарят съответните ангажирани лица -  Отговорника по ЗБУТ и 
Отговорника по качеството. Те имат широки правомощия в тази област, като те събират и 
анализират информацията от строителната площадка, стиковат я с проектния и
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-I.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 шишове 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..

оперативния ръководител, правят оценка на съответствието и предписания съгласно 
нормативната рамка, вътрешно фирмените процедури и внедрената в дружеството 
изпълнител интегрирана система за управление и контрол на качеството.

Тази избрана и доказала се във времето организационна структура на персонала, 
която ще бъде приложена и за изпълнението на настоящия обект, се отличава с:

инженерно -  технически и изпълнителски състав;
опосредствена комуникация между изпълнителски състав и останалите 

участници в процеса, чрез ръководителя на строителното звено/бригадира и Техническия 
ръководител.

Кооординатор по ЗБУТ: Осъществява непосредствено оперативно,
административно ръководство и контрол на обекта във връзка със спазването на ЗБУТ. 
Подпомага Строителния инженер и Ел.инженера при изпълнението на служебните им 
задължения в качеството му на Координатор по безопасност и здраве. Не допуска 
действия допускащи и предполагащи събития и предпоставки за събития които биха 
довели до трудови и други злополуки както със персонала на Изпълнителя, така и с трети 
страни.

Нормативни изисквания: Да позна нормативните актове, закони и наредби свързани 
косвено и пряко с изпълнението на строителни дейности и ЗБУТ.

Отговорности: Отговаря за изпълнението на приетия и одобрен План за 
безопасност и здраве и изготвяне на оценка на риска съобразно и след предоставянето от 
страна на Възложителя на Плана за безопасност и здраве изготвен от Проектанта.

Специалист по контрола на качеството: Организира и ръководи цялостната дейност 
по въпросите на качеството. Ежедневно инспектира качеството на изпълняваните работи и 
влаганите продукти. Съгласувано с ръководителя на обекта, организира съвещания по 
качеството планомерно и при необходимост. Участва в проверки по качеството по искане 
на инвеститора, на авторския надзор, на ръководителя на обекта. Участва в разработване, 
внедряване и изпълнение на плановете по качество на обектите съгласно изискванията на 
Системата по управление на качеството. Организира изпълнението и документирането на 
контрола на качеството съгласно, изискванията на Системата по управление на качеството 
на съответните договорни и проектни изисквания и на други нормативно технически 
изисквания на страната. Разработва и/или предлага за разработване мероприятия за 
подобряване показателите на качеството. Организира доставката на необходимите 
нормативни документи за контрол на качеството и ги поддържа в актуален вид съобразно 
изискванията на Системата по качество. Участва в подготовката на документите за 
приемателните комисии, касаещи неговата дейност. Извършва анализ на потребителските 
отзиви за качеството, съгласувано с ръководството, възлага извършването на експертизи и 
изпитвания за доказване качеството на конструкции, технологични детайли, продукти и 
т.н. Съгласувано с техническият ръководител, бракува по съответния ред и спира от 
употреба продукти, неотговарящи на утвърдените материали, образци, стандарти и други

строго разпределение на правата и отговорностите;
висока ключова компетентност на йерархичните нива;
висока степен на гъвкавост, координация и управляемост на проекта;
канализиран, информационен поток с възможност за обратна връзка между
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOPO01-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация но улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-I.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедури № BG16RFOPOOI-I.OOI- 

039 „Изпълнение па интегрирани шишове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, които се осъществява с 
финансовата подкрепа па Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г..

нормативни документи. Спира изпълнението на некачествено извършени СМР. Предлага 
да се налагат позволените от КТ санкции при груби и/или системни нарушения на 
изискванията за качество от работници, технически лица и/или екипи. Предлага на 
ръководството, при доказана необходимост, назначаване на специалисти от различните 
специалности.

Нормативни изисквания: Да познава нормативно -  техническата уредба в 
строителството в България и Техническите спецификации.

Отговорности: носи отговорност за системно допуснати несъответствия със 
Системата по качество и с дейността, за която има задължения. За констатирани пропуски 
в документацията по качеството, включително и за неупражнен контрол.

Планиране начина на отчитане:
В процеса на изпълнение на поръчката ще се поставят конкретни срокове и 

процедури за съставянето на отчетна документация. Тази документация ще бъде 
разработена с оглед два кръга адресати -  Възложителя и останалите участници в 
строителния процес. Документацията ще бъде съобразена с нормативната уредба, касаеща 
реда за съставяне на отчетна документация по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. 
Редът и начинът на отчитане следва да бъде съгласуван с Възложителя.

Демобилизация на ресурсите:
Включва дейности и процедури по демобилизация на ресурсите, окончателно 

почистване на строителната площадка, премахване и извозване на временните/помощни 
съоръжения, рекултивация на засегнатия терен.

Окончателно отчитане:
Съставяне и подписване на констативен протокол за установяване на изпълнените 

видове СМР.

3.2. Етапност при изпълнението на поръчката:

- Подготвителни дейности включващи: Подписване на протокол за започване на 
строителството (откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво); Заверка на заповедна книга; Дейности по организацията и обезопасяването на 
строителната площадка -  създаване на временни съоръжения и ограждения;

- Демонтажни работи по част Архитектура: Демонтаж на съществуващи настилки и 
хидроизолации; Разбиване на бетон и замазка; Натоварване на транспорт и превоз на 
строителни отпадъци на депо;

- Строително -  монтажни работи по част Архитектура -  първи етап: Грундиране по 
конструкции и под настилки; Полагане на бетон и направа на холкери; Полагане на 
хидроизолации и армирана циментова замазка; Подмяна на обшивка „хънтър дъглас”; 
Полагане на геотекстил и баластра;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ле BG16RFOP001-I.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 Ле BG16RFOP001-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани шишове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. “, които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна прогрсша „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

- Демонтажни работи по част Ландшафт: Изкореняване на храсти и разваляне на 
тревни площи; Разваляне на бордюри;

- Строително -  монтажни работи по част Ландшафт: Направа на настилка от каменни 
плочи и монтаж на градински бордюри; затревяване -  първи етап;

- Строително -  монтажни работи по част Архитектура -  втори етап: Обмазване с 
мразоустойчив грунд; Направа на настилка от риолитни павета и ивайловградски камък; 
Почистване на съществуващи парапет и каменна облицовка; Почистване и боядисване на 
съществуваща метална шапка;

- Затревяване и засаждане на декоративни растения по част Ландшафт: Затревяване - 
втори и трети етапи; Засаждане на декоративни растения; Монтаж на пейки и скара за пейка 
върху шапка на стена;

- Строително -  монтажни работи по част Електро и видеонаблюдение -  първи етап: 
Трасиране на кабелна линия, изкопни работи, разваляне на настилки; Изграждане на типови 
шахти, полагане на тръби и изтегляне на кабели; Монтаж на метален стълб и метален шкаф; 
Подмяна на окабеляване и осветителни тела под надлеза;

- Строително -  монтажни работи по част Електро и видеонаблюдение -  втори етап: 
Възстановяване на настилки, Монтаж на осветителни тела, камери и електрооборудване; 
Настройка, пуск, приемно предавателни изпитания и изготвяне на екзекутивна 
документация;

- Издаване на обекта на Възложителя с констативен протокол за установяване на 
изпълнените видове СМР.

3.3. Организация за изпълнение, технологична последователност и взаимна 
обвързаност на строително -  монтажните работи, разпределение на ресурсите -  
ръководен, изпълнителски персонал, механизация и автотранспорт:

№

Наименование на 
видовете СМР и 

тяхната технологична 
последователност на 

изпълнение

М-ка К-во

Организация, подход, 
взаимна обвързаност на 

дейностите, норма време за 
изпълнение, 

времетраене и срок

Разпределение на 
ресурсите -  ключови 

експерти и 
изпълнителски 

персонал, материали, 
механизация и 
автотранспорт

Ч А С Т  А Р Х И Т Е К Т У Р А

1

ДЕМОНТАЖ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩА 
НАСТИЛКА ОТ 
ИВАЙЛОВГРАДСКИ 
КАМЪК

м2 600,75

Изпълнението по част 
Архитектура ще започне с 
демонтажни работи -  
демонтаж на настилка от 
ивайловградски камък, 
н.време -  160 ч.ч., ще се 
изпълни за 10 календарни дни 
-  от Еви до 10-ти ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници и 
механизация -  
пневматични къртачи -  
4 бр. и компресор -  1 бр.

2
ДЕМОНТАЖ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩА 
НАСТИЛКА ОТ РИОЛИТНИ

м2 200,50 Паралелно с демонтажа на 
настилката от

Под ръководството на 
Техническия
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М> BG16RFOPO01-1.022-0001-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 № BGI6RFOP001-1.022 „Изпълнение 
па интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедура №  BG 16RFOP001-1.001- 

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.

ПАВЕТА 8/8/8 ивайловградски камък, на 
5-ти ден ще започне и 
демонтаж на съществуващата 
настилка от риолитни павета, 
н.време -  96 ч.ч., ще се 
изпълни за 6 дни, от 5-ти до 
10-ти ден.

ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници и 
механизация -  
пневматични къртачи -  
4 бр. и компресор -  1 бр.

РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН 
И/ИЛИ ЦИМЕНТОВА 
ЗАМАЗКА ПОД СТАРА 
НАСТИЛКА

м2 800,50

След демонтажа на 
настилките ще се изпълни 
разбиване на бетон и замазка, 
н.време -  240 ч.ч., ще се 
изпълни за 10 календарни 
дни, от 11-ти до 20-ти ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма общи 
строителни работници и 
механизация -  
пневматични къртачи -  
4 бр. и компресор -  1 бр.

4
ДЕМОНТАЖ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩА 
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД 
НАСТИЛКИ

м2 800,50

Паралелно с разбиването на 
бетон и замазка, от 18-ти ден 
ще започне демонтаж на 
съществуващата 
хидроизолация, н.време -  
48 ч.ч., ще се изпълни за 
3 календарни дни, от 18-ти до 
20-ти ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници и 
механизация -  
пневматични къртачи -  
4 бр. и компресор -  1 бр.

5
НАТОВАРВАНЕ НА 
ТРАНСПОРТ С МИНИ 
ТОВАРАЧ

тон 16,15

В процеса на демонтажните 
работи ще се извърши и 
извозване на образуваните 
строителни отпадъци. 
Натоварването на транспорт 
ще се изпълни за 3 кален
дарни дни, на 15-ти, 22-ри и 
23-ти ден. Н.време -  0 ч.ч.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от механизация -  
минитоварач -  1 бр.

6 ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ 
ОТПАДЪЦИ тон 16,15

Паралелно след натоварване 
на транспорт ще се превозват 
строителните отпадъци на 
депо, през същите 3 кален
дарни дни, на 15-ти, 22-ри и 
23-ти ден. Н.време -  0 ч.ч.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от механизация -  
самосвали -  3 бр.

7
ГРУНДИРАНЕ НА
СТОМАНОБЕТОНОВА
КОНСТРУКЦИЯ

м2 800,50

Строително -  монтажните 
работи по част Архитектура 
ще започнат с грундиране на 
стоманобетоновата 
конструкция на основата, 
н.време -  32 ч.ч., ще се 
изпълни за 2 календарни дни, 
от 21-ви до 22-ри ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници -  бояджии и 
материали -  грунд и 
шкурка.

OOOO0OSG 17



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16R FO Р001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехадилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. С м олянпроцедура 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. които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

8 НАПРАВА НА БЕТОН ЗА 
НАКЛОН м2 800,50

След завършване на 
грундирането ще се положи 
бетон за наклон в основата, 
н.време -  48 ч.ч., ще се 
изпълни за 6 календарни дни, 
от 23-ти до 28-ми ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един строителен 
работник -  бетонджия, 
мех. автобетонпомпа и 
материали -  бетон М200 
(кл.В15).

9 БИТУМЕН ГРУНД ПОД 
НАСТИЛКИ м2 800,50

След полагането на бетона 
ще се грундира с битумен 
грунд преди изпълнение на 
хидроизолацията. Н.време -  
32 ч.ч., ще се изпълни за 
2 календарни дни, от 29-ти до 
30-ти ден.

Под ръководството на 
Стр. инженер и Техн. 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници -  
изолаторджии и 
материали -  битумен 
грунд.

10 НАПРАВА НА ХОЛКЕРИ м' 150,00

Направата на холкери ще се 
изпълни след полагането на 
бетона, н.време -  64 ч.ч. Ще 
се изпълни за 4 календарни 
дни, от 31-ви до 34-ти ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници -  
настилкаджии и 
материали -  разтвор 
циментов М300.

11

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
ХИДРОИЗОЛАЦИИ - 
МЕМБРАНА БИТУМНА, 
АРМ. ПОЛИЕСТЕР ПОД 
НАСТИЛКА 3 ПЛАСТА

м2 800,50

Монтажът на
хидроизолационната битумна 
мембрана на газопламъчно 
залепване ще се изпълни след 
гундирането с битумен грунд, 
н.време -  128 ч.ч. Ще се 
изпълни за 8 календарни дни, 
от 34-ти до 41-ви ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници -  
изолаторджии и 
материали -  мембрана 
битумна
хидроизолационна арм. 
полиестер и газ пропан- 
бутан.

12
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ 
НА БЕТОН ЗА НАСТИЛКИ И 
ПЪЛНЕЖИ ПРИ РЕМОНТ

m3 10,50

Паралелно с изпълнението на 
бетон за наклон, ще се 
изпълни полагането на 
бетона за настилката, н.време 
-  112 ч.ч. Ще се изпълни за 
6 календарни дни, от 23-ти 
до 28-ми ден.

Под ръководството на 
Стр. инженер и Техн. 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници -  бетонджии, 
мех. автобетонпомпа и 
материали -  бетон М100 
(кл.В10).
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ X РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ле BG16RFOP001-I.022-000I-C01 „Ремонт и рехабнлитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда нагр, Смолян“, процедура за директно предоставяне Ле BG/6RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедура Ле BG16RFOP00I-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.

13
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА 
ЗАМАЗКА, СТОМАНА Ф8

м2 800,50

След направа на 
хидроизолацията ще се 
изпълни армирана циментова 
замазка, н.време -  192 ч.ч.
Ще се изпълни за 8 кален
дарни дни, от 42-ри до 49-ти 
ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма строителни 
работници -  2-ма 
настилкаджии и един 
общ работник, и 
материали -  разтвор 
циментов М300 и 
заварена мрежа от 
бетонна стомана ф 8 мм.

14 ДЕМОНТАЖ НА ОБШИВКА 
ТИП "ХЪНТЪР ДЪГЛАС" м2 400,25

Паралелно със строителните 
работи за изпълнение на 
хидроизолации,бетонови 
работи в основата и армирана 
замазка ще се извърши 
подмяна на компромети
раната обшивка „хънтър 
дъглас” от долната страна на 
надлеза. Демонтажът на 
обшивката „хънтър дъглас” 
ще се изпълни на два етапа, 
общо за 9 дни, от 33-ти до 
37-ми ден и от 46-ти до 49-ти 
ден. Н.време -  72 ч.ч.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един общ строителен 
работник.

15
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
ОБШИВКА ТИП "ХЪНТЪР 
ДЪГЛАС"

м2 400,25

Монтажът на обшивка 
„хънтър дъглас” следва след 
демонтажа, също на два 
етапа. Н.време -  336 ч.ч., ще 
се изпълни общо за 14 кален
дарни дни, от 38-ми до 43-ти 
и от 49-ти до 56-ти ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от звено от 3-ма 
строителни работници -  
2-ма монтажници на 
обшивки и един общ 
строителен работник, с 
механизация -  подемник 
-  1 бр. и материали 
елемен ти за обшивка 
комплект.

16 АВТОВИШКА мсм 5,00

За извършване на монтажа на 
обшивката „хънтър дъглас” е 
предвидена работа на 
автовишка, която ще бъде 
общо 5 календарни дни -  на 
34-ти, 37-ми, 45-ти, 49-ти и 
53-ти ден. Н.време -  0 ч.ч.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от механизация -  
автовишка -  1 бр.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ле BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехадилшпация 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 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.

17 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ 
ГЕОТЕКСТИЛ м2 352,00

Паралелно с изпълнението на 
втори етап от подмяната на 
обшивка „хънтър дъглас” ще 
започне полагането на 
геотекстил -  два пласта, на 
площите за озеленяване. Ще 
се изпълни на два етапа -  
първи -  за първи пласт -  
преди полагане на баластра -  
3 календарни дни, от 42-ри до 
44-ти ден и втори -  за втори 
пласт -  след полагане на 
баластра -  3 календарни дни 
-  от 49-ти до 51 -ви ден. 
Н.време -  48 ч.ч.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един строителен 
работник -  
изолаторджия и 
материали -  геотекстил.

18 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ 
БАЛАСТРА m3 41,00

Полагането на баластра ще се 
изпълни след полагането на 
първия пласт геотекстил, 
н.време -  64 ч.ч., изпълнено 
за 4 календарни дни, от 45-ти 
до 48-ми ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма строителни 
работници -  пътно 
строителство, 
механизация -  
трамбовка ръчна -  1 бр. 
и материали -  баластра.

19
ОБМАЗВАНЕ С 
МРАЗОУСТОЙЧИВ ГРУНД 
ТИП ТЕРАКОЛ

м2 800,50

Изпълнението на настилките 
от риолитни павета и 
ивайловградски камък ще се 
изпълни поетапно -  на четири 
етапа и ще се предшества от 
обмазване с мразоустойчив 
грунд тип теракол. Н.време -  
64 ч.ч., изпълнено на четири 
етапа общо за 8 календарни 
дни. Първи етап -  от 53-ти до 
54-ти ден, втори етап -  от 
65-ти до 66-ти ден, трети етап 
-  от 76-ти до 77-ми ден и 
четвърти етап -  87-ми до 
8 8-ми ден.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един строителен 
работник -  
изолаторджия и 
материали -  грунд 
мразоустойчив тип 
теракол.

20
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
НАСТИЛКА ОТ РИОЛИТНИ 
ПАВЕТА 8/8/8

м2 200,50

Изпълнението на настилка от 
риолитни павета ще се 
изпълни последователно на 
четири етапа, общо за 11 
календарни дни, след 
обмазването с мразоустойчив

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма строителни 
работници -  2-ма
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М> BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и реха оплита ция на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
шющадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне Jfe BGI6RFOP001-/.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.

грунд, както следва -  първи 
етап -  от 56-ти до 59-ти ден, 
втори етап -  от 69-ти до 70-ти 
ден, трети етап -  от 83-ти до 
84-ти ден и четвърти етап -  
на 93-ти, 95-ти и 97-ми ден. 
Н.време -  264 ч.ч.

настилкаджии и един 
общ строителен 
работник. Материали -  
павета риолитни 8/8/8, 
пясък и битум.

21
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
НАСТИЛКА ОТ 
ИВАЙЛОВГРАДСКИ 
КАМЪК

м2 600,75

Настилката от
ивайловградски камък ще се 
изпълнява поетапно, 
паралелно с настилката от 
риолитни павета, на четири 
етапа общо за 36 календарни 
дни, както следва -  първи 
етап -  от 57-ми до 66-ти ден, 
втори етап -  от 69-ти до 
77-ми ден, трети етап -  от 
81-ви до 88-ми ден и 
четвърти етап -  от 92-ри до 
100-ния ден.
Н.време -  864 ч.ч.

Под ръководството на 
Строителния инженер и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от звено от 3-ма 
строителни работници -  
2-ма настилкаджии и 
един общ строителен 
работник, механизация -  
диамантина за рязане на 
камък -  1 бр, и 
материали -  плочи 
ивайловградски камък, 
разтвор циментов, 
цимент бял и 
диамантинов диск.

22 ПОЧИСТВАНЕ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩ ПАРАПЕТ м’ 101,54

След завършване на 
настилките ще се изпълни 
почистване на 
съществуващия парапет, 
н.време -  24 ч.ч. Ще се 
изпълни за 3 календарни дни, 
от 101-ви до 103-ти ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един общ строителен 
работник и материали -  
коресилин и конци.

23
ПОЧИСТВАНЕ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩА 
КАМЕННА ОБЛИЦОВКА

м2 545,40

Паралелно с почистването на 
парапета ще се изпълни 
почистването на каменна 
облицовка, н.време -  168 ч.ч., 
изпълнено за 7 календарни 
дни, от 101-ви до 107-ми ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма общи 
строителни работници.

24
ПОЧИСТВАНЕ И 
БОЯДИСВАНЕ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩА 
МЕТАЛНА ШАПКА

м2 101,54

Почистването и боядисване 
на съществуваща метална 
шапка ще започне паралелно 
с почистването на каменната 
облицовка -  на 104-ти ден, 
н.време -  96 ч.ч. Ще се 
изпълни за 4 календарни дни, 
от 104-ти до 107-ми ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма работници -  
2-ма бояджии и един 
общ работник, и 
материали -  боя блажна 
и шкурка.
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Проект „№> BG16RFOPOO1-1.022-0001-CO 1 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP00I-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедура №  BG16RFOPOOl-l.OOl- 

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  Л А Н Д Ш А Ф Т

1 ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА 
ИГЛОЛИСТНИ ХРАСТИ м2 100,00

Изпълнението на част 
Ландшафт ще започне по 
време на изпълнението на 
армираната циментова 
замазка и полагането на 
първи пласт геотекстил. 
Изкореняването на 
иглолистни храсти ще се 
изпълни за един календарен 
ден -  на 44-ти ден, н.време -  
16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници.

2 РАЗВАЛЯНЕ НА ТРЕВНИ 
ПЛОЩИ м2 48,00

Следва разваляне на тревни 
площи. Ще се изпълни за 
един календарен ден, на 
следващия 45-ти ден, н.време 
-  16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници.

РАЗВАЛЯНЕ НА БОРДЮРИ м.л 35,00

Паралелно с изкореняването 
на храсти и развалянето на 
тревни площи ще се изпълни 
разваляне на бордюри, 
н.време -  16 ч.ч. Ще се 
изпълни за 2 календарни дни, 
от 44-ти до 45-ти ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един общ строителен 
работник.

4 НАПРАВА НА ГРАДИНСКИ 
БОРДЮРИ м 55,00

Следва полагане на нови 
градински бордюри, н.време 
-  48 ч.ч. Ще се изпълни за 
3 календарни дни, от 46-ти до 
48-ми ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма пътни 
строителни работници и 
материали -  бордюри 
бетонови, дъски 
иглолистни, пирони, 
бетон M l50, греди 
иглолистни, разтвор 
циментов и бичмета 
иглолистни.

5
НАПРАВА НА 
ДЕКОРАТИВНА НАСТ. ОТ 
КАМЕННИ ПЛОЧИ

м2 50,00

След полагането на 
бордюрите ще се изпълни 
декоративна настилка от 
каменни плочи, н.време -  
72 ч.ч. Ще се изпълни за 
3 календарни дни, от 49-ти до 
51-ви ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от звено от 3-ма 
строителни работници -  
2-ма настилкаджии и
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

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 нагр. Смолян ", процедура за директно предоставяне № BG16RFOPOO1-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян'1, 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.

един общ строителен 
работник. Механизация 
-  диамантена за рязане 
на тсамък -  1 бр. и 
материали -  плочи 
каменни, разтвор 
циментов, диамантинов 
диск и цимент бял.

6
ДОСТАВКА, ТОВАРЕНЕ И 
РАЗТОВАРВАНЕ НА 
ХУМУС

m3 4,00
Преди затревяването ще се 
достави хумус, за един ден, 
на 51-ви ден, н.време -  8 ч.ч.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един общ строителен 
работник и механизация 
— самосвали -  2 бр.

7 ЗАТРЕВЯВАНЕ 1+Н+Ш 
ЕТАП м2 158,00

След завършване на 
декоративната настилка от 
каменни плочи следва първи 
етап на затревяване, който ще 
се изпълни за 2 календарни 
дни, от 52-ри до 53-ти ден. 
Втори етап затревяването 
следва след завършване на . 
втори етап на настилката от 
ивайловградски камък, ще се 
изпълни за 3 календарни дни, 
от 78-ми до 80-ти ден. Трети 
етап на затревяването ще се 
изпълни след като е завършен 
и четвърти етап на 
настилката от
ивайловградски камък, ще се 
изпълни за 5 календарни дни, 
от 110-ти до 114-ти ден. 
Н.време -  160 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
озеленители и 
материали -  семе тревно 
и селитра амониева.

8 ЕДНОГОДИШНИ ЦВЕТЯ бр. 1 185,00

Доставката на едногодишни 
цветя ще се извършва 
паралелно със засаждането, 
н.време -  0 ч.ч., за 
4 календарни дни, от 110-ти 
до 113-ти ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, заявени и 
доставени до обекта 
цветя едногодишни.

9 ЗАСАЖДАНЕ НА 
ЕДНОГОДИШНИ ЦВЕТЯ бр. 1 185,00

Засаждането на едногодишни 
цветя ще започне след 
завършване на декоративната 
настилка от каменни плочи, 
н.време -  64 ч.ч. Ще се 
изпълни за 4 календарни дни,

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
озеленители.
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 0^X РЕГИОНИ 8  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 М> BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове заградено възстановяване и развитие 2 0 1 4 - 2020 г. -  Смолян“, част от процедура №  BG16RFOP001-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. които се осъществява е 
финансовата подкрепа па Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

от 110-ти до 113-ти ден.

10 КЖА - 3 Г. бр. 18,00
Доставката на юка ще се 
извърши в деня за засаждане 
-  110-ти ден. Н.време -  0 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, заявено и 
доставено до обекта 
декоративно растение 
юка -  3 г.

11 ЗАСАЖДАНЕ НА ЮКА бр. 18,00

Засаждането на юка ще се 
изпълни в деня на започване 
на засаждане на едногодишни 
цветя, н.време -  16 ч.ч., 
изпълнено за един 
календарен ден, на 110-ти 
ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
озеленители.

12 ТУЯ ИЗТОЧНА -  3 Г. бр. 9,00

Доставката на туя ще се 
извърши в дните за засаждане 
-  110-ти и 112-ти ден.
Н.време -  0 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, заявено и 
доставено до обекта 
декоративно растение 
туя източна -  3 г.

13 ЗАСАЖДАНЕ НА ТУЯ бр. 9,00

Паралелно със засаждането 
на юка ще се засади туя, 
н.време -  32 ч.ч., за 
2 календарни дни, на 110-ти и 
112-ти ден.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
озеленители.

14 КЪЛБОВИДЕН КИПАРИС -  
5 Г. бр. 3,00

Доставката на кълбовиден 
кипарис ще се извърши в 
деня за засаждане -  111 -ти 
ден. Н.време -  0 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, заявено и 
доставено до обекта 
декоративно растение 
кълбовиден кипарис -  
5 г.

15 ЗАСАЖДАНЕ НА 
КЪЛБОВИДЕН КИПАРИС бр. 3,00

Засаждането на кълбовиден 
кипарис ще се изпълни за 
един календарен ден -  на 
111-ти ден, Н.време -  16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
озеленители.

16 ПЕЙКИ бр. 11,00
Доставката и монтажа на 
пейки ще се изпълни в 
последните дни от

Под ръководството на 
Ландшавния архитект и 
Техническия
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
«В*'; РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М> BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда нагр. Смолян“, процедура за директно предоставяне №  BGI6RFOP00I-I.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. “, които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

озеленяването, н.време -  
16 ч.ч., за 2 календарни дни, 
от 113-ти до 114-ти ден.

ръководител, изпълнено 
от един работник -  
озеленител и материал -  
пейка.

17 СКАРА ЗА ПЕЙКА бр. 1,00

Доставката на скара за пейка 
ще се извърши в деня на 
монтажа -  114-ти ден, 
н.време -  0 ч.ч.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, заявена и 
доставена до обекта 
скара за пейка.

18
МОНТАЖ НА СКАРА ЗА 
ПЕЙКА ВЪРХУ ШАПКА НА 
СТЕНА

бр. 1,00

Монтажът на скара за пейка 
ще се изпълни в последния 
ден от затревяването -  114-ти 
ден, н.време -  8 ч.ч.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
озеленител.

Ч А С Т  Е Л Е К Т Р О

1

ПОДМЯНА НА 
ОКАБЕЛЯВАНЕ И 
ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА 
НАМИРАЩИ СЕ ПОД 
НАДЛЕЗА

к-т 1,00

Изпълнението на част 
Електро ще започне в 
процеса на изпълнение на 
част Архитектура, с подмяна 
на окабеляване и осветителни 
тела, намиращи се под 
надлеза. Ще се изпълни на 
два етапа общо за 8 кален
дарни дни, н.време -  320 ч.ч. 
Първи етап -  от 41 -ви до 
42-ри ден и втори етап -  от 
54-ти до 59-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 5-ма работници -  
3-ма електро- 
монтажници и 2-ма 
общи строителни 
работници. 
Механизация — 
автовишка -  1 бр. 
Материали -  кабел СВТ 
3x2,5 мм2, кабел СВТ 
3x1,5 мм2, осветители 
улични LED 1x30 W, 
рогатки тройни.

2

НАПРАВА НА ИЗКОП СЪС 
ЗАРИВАВАНЕ И 
ТРАМБОВАНЕ НА 
КАБЕЛНО ТРАСЕ ПО 
ДЕТАЙЛ (2Х HDPE Ф32) 
ПОД ТРОТОАР

м 90,00

Изпълнението на 
инсталационните работи по 
част Електро ще започне с 
изкопни работи, преди 
началото на изпълнение на 
настилките. Изкопът ще се 
изпълни поетапно, като след 
полагане на тръбите и 
изтегляне на кабелите ще се 
зарива и трамбова. Изкопните 
работи и зариването ще се 
изпълнят на два етапа, общо 
за 6 календарни дни, от 54-ти

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един строителен 
работник -  изкопния и 
механизация — Багер 
колесен -  1 бр.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ 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 №  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.

до 56-ти ден и от 67-ми до 
69-ти ден. Н.време -  48 ч.ч.

3
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА 
ЗА ПОЛАГАНЕ НА 2 HDPE 
ТРЪБИ Ф32 В ИЗКОП

м 90,00

Подготовката на подложка за 
полагане на тръби в изкоп ще 
се изпълни паралелно с 
изкопните работи, на два 
етапа общо за 4 календарни 
дни, н.време -  32 ч.ч. Първи 
етап ще се изпълни от 54-ти 
до 5 5-ти ден, а втори -  от 
67-ми до 68-ми ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един общ строителен 
работник и материали -  
пясък.

4
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ 
НА HDPE ТРЪБА Ф32 м 180,00

Паралелно в същите дни ще 
се изпълни и полагането на 
тръби HDPE за кабелите, 
н.време -  64 ч.ч. Ще се 
изпълни от 54-ти до 5 5-ти ден 
и от 67-ми до 68-ми ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонтажници и 
материали -  тръба 
HDPE ф 32 мм.

5
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ 
НА КАБЕЛ СВТ 5X2.5 В 
HDPE ТРЪБА Ф32

м 90,00

Изтеглянето на кабел в 
положени тръби ще се 
изпълни също на 2 етапа, 
за 2 календарни дни, н.време 
-  16 ч.ч. Ще се изпълни на 
56-ти ден и на 69-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали -  кабел СВТ 
5x2,5 мм2.

6

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
ОСВЕТИТЕЛ LED 
ЦИЛИНДРИЧЕН Ф190, 
ВИСОЧИНА 1100 ММ, 
СВЕТОДИОДЕН 24.3 W / 
3000К, 1Р65

бр. 12,00

Монтажът на LED осветители 
ще се изпълни в края на 
изпълнението на трети етап 
от настилките, за 5 кален
дарни дни -  от 88-ми до 
92-ри ден, н.време -  40 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали -  осветител 
LED цилиндричен ф 190 
вие. 1100 мм 24.3 W / 
3000К, IP65, кутия 
метална разклонителна с 
автоматичен прекъсвач, 
цимент, стоманотръбен 
стълб, боя блажна, 
чакъл, пясък.

7 ОПРОВОДЯВАНЕ НА 
ОСВЕТИТЕЛНАТА ЧАСТ бр. 12,00

Паралелно с монтажа на 
осветителите ще се изпълнява 
опроводяването, н.време -  
40 ч.ч., през същите 5 кален-

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ XРЕГИОНИ 8  РАСТЕЖ

Проект „М> BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване па градска среда нагр. С м олянпроцедура 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. които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г.

дарни дни -  от 88-ми до 
92-ри ден.

от един работник -  
електромонтажник и 
материали -  тръба 
гофрирана PVC ф 16 мм, 
кабел СВТ 3x1,5 мм2.

8 ОЖИВЯВАНЕ НА 
ОСВЕТИТЕЛНА ЧАСТ бр. 12,00

Паралелно с монтажа на 
осветителите и 
опроводяването ще се 
извършва и оживяване на 
осветителната част, н.време -  
80 ч.ч., през същите 5 кален
дарни дни -  от 88-ми до 
92-ри ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонтажници и 
материали -  
изолирбанд.

9
ИЗРАБОТКА НА
ЕКЗЕКУТИВНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ

бр. 1,00

Изработката на екзекутивна 
документация ще се изпълни 
след завършване на всички 
строителни дейности по част 
архитектура, за 2 календарни 
дни, от 108-ми до 109-ти ден, 
н.време -  16 ч.ч.

Изпълнено от 
Ел. инженера.

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 м 208,00

Изпълнението на част 
Електро -  видеонаблюдение 
ще започне след завършване 
на демонтажните работи по 
част Архитектура, на 21 -ви 
ден, с трасиране на кабелна 
линия, което ще се изпълни 
за 2 календарни дни, от 21 -ви 
до 22-ри ден. Н.време -  
16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали -  колове 
дървени.

2
РАЗВАЛЯНЕ НА ТРОТОАР 
ОТ ЦИМЕНТОВИ И 
БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ.

m 2 193,00

Следва разваляне на тротоар 
от циментови и базалтови 
плочи, н.време -  48 ч.ч. Ще 
се изпълни за 3 календарни 
дни, от 23-ти до 25-ти ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма общи 
строителни работници и 
механизация -  
пневматични къртачи -  
4 бр. и компресор -  1 бр.

3
Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ 
И ТРАМБОВАНЕ на кабелно 
трасе - под тротоар

м 193,00

След разваляне на 
тротоарната настилка ще се 
изпълни поетапно изкопа за 
кабелно трасе под тротоар.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М> BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. С м олянпроцедура 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.

След полагането на тръбите и 
изтеглянето на кабелите ще 
се извърши зариване и 
трамбоване. Н.време -  
192 ч.ч. Първи етап -  ще се 
изпълни за 7 календарни дни, 
от 26-ти до 32-ри ден, а втори 
етап -  за 5 календарни дни -  
от 44-ти до 48-ми ден.

от 2-ма строителни 
работници -  изкопчии и 
механизация -  Багер 
колесен -  1 бр. и 
трамбовка ръчна -  1 бр.

4
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА 
ЗА ПОЛАГАНЕ НА 5 ТРЪБИ 
Ф 110 в ИЗКОП

м 208,00

След направа на изкопа за 
кабелно трасе под тротоар 
следва подготовката за 
полагане на тръби, н.време -  
16 ч.ч. Ще се изпълни за 
2 календарни дни, от 33-ти до 
34-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
изкопния и материали -  
пясък, тухли единични, 
капаци.

5 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В 
ИЗКОП НА PVC ТРЪБА Ф110 м 965,00

Следва полагането на PVC 
тръба ф 110 мм в изкоп, за 
изтегляне на кабел. Н.време — 
112 ч.ч. Ще се изпълни за 
7 календарни дни, от 35-ти до 
41-ви ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонтажници и 
материали -  тръби PVC 
ф 110 мм, лепило, 
разтвор циментов.

6 ИЗГРАЖДАНЕ НА ТИПОВА 
ШАХТА 90X60 С КАПАК бр. 8,00

Паралелно с полагането на 
PVC тръба в изкоп ще се 
изпълни изграждането на 
типови шахти, н.време -  
96 ч.ч. Ще се изпълни общо 
за 4 календарни дни, от 36-ти 
до 37-ми ден и от 39-ти до 
40-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма пътни 
работници и материали 
-  разтвор циментов, 
бетон M3 00, тухли 
единични, стомана обла.

7
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ 
В КАНАЛНА МРЕЖА НА 
ТРЪБА HDPE ф 32

м 208,00

След полагането на PVC 
тръба ф 110 мм следва 
изтегляне на тръба HDPE 
ф 32 мм в канална мрежа, 
н.време -  32 ч.ч. Ще се 
изпълни за 2 календарни дни, 
от 42-ри до 43-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонтажници и 
материали -  тръба 
HDPE ф 32 мм.

8 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ 
ТРЪБИ РУС ф 20 м 72,00

Полагането на тръби PVC 
ф 20 мм следва да се изпълни 
за 3 календарни дни, в

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедура Хи BG 16RFOP001-1.001- 

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.

периода от 50-ти до 52-ри 
ден, н.време -  48 ч.ч.

ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонтажници и 
материали -  тръба PVC 
ф 20 мм, скоба PVC 
ф 20 мм, лепило, 
дюбели, винтове.

9 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ В 
ИЗКОП СИГНАЛНА ЛЕНТА м 208,00

Следва полагане на сигнална 
лента в изкоп, което ще се 
изпълни преди зариване на 
изкопа, общо за 5 календарни 
дни, на 44-ти, 46-ти, 48-ми 
ден и от 60-ти до 61-ви ден. 
Н.време -  40 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
изкопчия и материали -  
лента сигнална.

10 ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ 
В ТРЪБА НА КАБЕЛ FTP ат.6 м 85,00

След полагането на тръбите 
следва изтегляне на кабели. 
Изтеглянето на кабел FTP ще 
се изпълни за 2 календарни 
дни, от 51 -ви до 52-ри ден. 
Н.време -  16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали -  кабел FTP.

11
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ 
В ТРЪБА ОПТИЧЕН КАБЕЛ 
4 ВЛАКНА

м 220,00

Следва изтегляне на оптичен 
кабел в тръба, н.време -  
16 ч.ч. Ще се изпълни за 
2 календарни дни, от 53-ти до 
54-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали -  кабел 
оптичен 4 влакна.

12
ИЗТЕГЛЯНЕ НА 
ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА 
ПВ 3X4 MM2

м 220,00

Паралелно с изтеглянето на 
оптичния кабел ще се 
изтеглят в тръба и 
проводници ПВ 3x4 мм~, 
н.време -  16 ч.ч. Ще се 
изпълни същите 2 календарни 
дни, от 53-ти до 54-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали -  проводник 
ПВ 3x4 мм2.

13 РЕПЕРНИ ЗНАЦИ бр. 8,00

В процеса на изтегляне на 
кабелите в тръба ще се 
поставят реперни знаци, 
н.време -  16 ч.ч. Ще се 
изпълни за 2 календарни дни, 
на 52-ри и 55-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали -  реперни 
знаци.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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финансовата подкрепа ни Оперативна програма „Региони в растеж “  2014 -2020 г.

14 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
МЕТАЛЕН СТЪЛБ 4 м бр. 1,00

В периода на изтеглянето на 
кабелите в тръба ще се 
изпълни монтаж на метален 
стълб, н.време -  16 ч.ч. Ще се 
изпълни за един календарен 
ден -  на 52-ри ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонтажници и 
материали -  стълб 
метален 4 м, пясък, 
чакъл, цимент.

15
ДОСТАВКА И М-Ж 
МЕТАЛЕН ШКАФ IP-65, 
400/300/200

бр. 1,00

След монтажа на металния 
стълб ще се изпълни монтаж 
на метален шкаф, н.време -  
16 ч.ч. Ще се изпълни за един 
календарен ден, на 54-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работинци -  
електромонтажници и 
материали -  шкаф 
метален
IP-65,400/300/200.

16 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ТРОТОАР m 2 193,00

След зариването и 
трамбоването на изкопите 
следва възстановяване на 
тротоарната настилка, 
н.време -  216 ч.ч. Ще се 
изпълни за 9 календарни дни, 
от 50-ти до 58-ми ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 3-ма строителни 
работинци — 2-ма 
настилкаджии и един 
общ работник. 
Материали -  плочи 
бетонови тротоарни, 
пясък, разтвор 
циментов.

17
РАЗВАЛЯНЕ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
АСФ.НАСТИЛКА 
(Т.Г.МАЗУТ)

m 2 15,00

За направата на кабелно трасе 
под асфалт ще се развали 
асфалтовата настилка в 
участъка. След изкопаване, 
полагане на стоманените 
тръби, изтеглянето на кабела 
и зариването, ще се 
възстанови асфалтовата 
настилка. Н.време -  32 ч.ч. 
Развалянето ще се извърши 
на 59-ти ден, а възстановя
ването -  на 62-ри ден.

Под ръководството на 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма пътни 
строителни работинци, 
механизация -  Валяк 
вибрационен -  1 бр., 
материали -  
асфалтобетон плътна 
смес, битум.

18
Н-ВА ИЗКОП С ЗАРИВАНЕ 
И ТРАМБОВАНЕ НА 
КАБЕЛНО ТРАСЕ - под 
асфалт

м 15,00

Изкопът за кабелно трасе под 
асфалтова настилка с 
последващо зариване и 
трамбоване ще се изпълни в 
периода от 60-ти до 61-ви

Под ръководството на 
Ел.инженера и Техн. 
ръководител, изпълнено 
от един строителен 
работник -  изкопния и

зо
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „Ле BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
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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.

ден. Н.време -  16 ч.ч. механизация -  Багер 
колесен -  1 бр. и 
трамбовка ръчна -  1 бр.

19
ДОСТАВКА И МОНТАЖ 
СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф110 в
ИЗКОП

м 75,00

Монтажът на стоманени 
тръби ще се изпълни след 
изкопаването, н.време -  
32 ч.ч. Ще се изпълни за 
2 календарни дни, от 60-ти до 
61-ви ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонтажници и 
материали -  тръби 
стоманени ф 110 мм.

20 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА 
КАБЕЛ ДО 6 MM2 бр. 2,00

Следват подготвителни 
работи за монтаж на камери, 
съоръжения и 
електрооборудване. 
Направата на суха разделка 
на кабел до 6 мм" ще се 
изпълни за един календарен 
ден -  на 57-ми ден. Н.време -  
8 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали — 
изолирбанд.

21 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА 
КАБЕЛ FTP бр. 6,00

Следва направа на суха 
разделка на кабел FTP, 
н.време -  16 ч.ч. Ще се 
изпълни за 2 календарни дни 
-  на следавщия 58-ми ден и 
на 101-ви ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали- изолирбанд.

22 Н-ВА СУХА РАЗДЕЛКА НА 
ОПТИЧЕН КАБЕЛ бр. 2,00

Паралелно със сухата 
разделка на кабел до 6 мм2 ще 
започне и сухата разделка на 
оптичен кабел, н.време -  
24 ч.ч. Ще се изпълни за 
3 календарни дни, от 57-ми 
до 59-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник.

23
СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ 
КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО 
ДО 6 MM2

бр. 6,00

Свързването на проводници 
към съоръжения ще се 
изпълни след направата на 
сухите разделки, н.време -  
8 ч.ч. Ще се изпълни за един 
календарен ден, на 59-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали- изолирбанд.

24
ПРОЗВЪНЯВАНЕ И 
ПОДСЪЕДИНЯВАНЕ НА 
СИГНАЛНИ КАБЕЛИ ДО 
1,5мм2

бр. 48,00

Паралелно със свързването на 
проводници към съоръжения 
ще се изпълни прозвъняване 
и подсъединяване на 
сигнални кабели, н.време -

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -

31
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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8 ч.ч. Ще се изпълни на 
същия 59-ти ден.

електромонтажник.

25
СВЪРЗВАНЕ НА ОПТИЧНИ 
ВЛАКНА КЪМ 
СЪОРЪЖЕНИЯ

бр. 4,00

Паралелно със свързването на 
проводници, прозвъняването 
и подсъединяването ще се 
изпълни свързване на 
оптични влакна към 
съоръжения, н.време -  32 ч.ч. 
Ще се изпълни за 2 календар
ни дни, от 59-ти до 60-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонтажници и 
материали -  накрайник 
за оптично влакно.

26
ОТКЛОНЯВАНЕ НА 
ОПТИЧНО ВЛАКНО И 
НАПРАВА НА МУФА

бр. 1,00

Паралелно в същия период 
ще се изпълни и отклоняване 
на оптично влакно и направа 
на муфа, н.време -  32 ч.ч. Ще 
се изпълни в същите 2 кален
дарни дни, от 59-ти до 60-ти 
ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонтажници.

27
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
БРОНИРАН ПАЧ КОРД С 
SC/PC конектори 30м

бр. 1,00

Следва монтаж на брониран 
пач корд, н.време -  8 ч.ч. Ще 
се изпълни за един 
календарен ден -  на 
следващия 61-ви ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали -  пач корд 
брониран с SC/PC 
конектори 30 м.

28 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
Swich бр. 1,00

Монтажът на Swich следва да 
се изпълни за един 
календарен ден, на 67-ми ден. 
Н.време -  16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонтажници и 
материали -  Swich за 
външно изпълнение, 
модул SFP, винтове.

29 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
Media converter бр. 1,00

Монтажът на Media converter 
ще се изпълни паралелно с 
монтажа на Swich, за един 
календарен ден -  в същия 
67-ми ден. Н.време -  16 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонтажници и 
материали -  Media 
converter.

30 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
ПАЧ КАБЕЛ FTP -  1 m бр. 4,00

Монтажът на пач кабел FTP 
ще се изпълни за един 
календарен ден, на следващия

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия

32
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
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68-ми ден, Н.време -  8 ч.ч. ръководител, изпълнено 
от един работник -  
електромонтажник и 
материали — кабел FTP 
ат. 6.

31
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
ВЪНШНА IP КАМЕРА,
4 Мрх, вариофокална

бР. 3,00

Монтажът на външна IP 
камера предвиждаме да се 
изпълни за 2 календарни дни, 
от 102-ри до 103-ти ден, 
Н.време -  32 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера и 
Техническия 
ръководител, изпълнено 
от 2-ма работници -  
електромонгажници и 
материали -  камера IP 
външна 4 Мрх, 
вариофокална.

32
НАСТРОЙКА И ПУСК НА 
СИСТЕМА ЗА 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

бр. 1,00

След монтажа на камерата 
следва настройка и пуск на 
системата за
видеонаблюдение, н.време -  
32 ч.ч. Ще се изпълни за 
2 календарни дни, от 104-ти 
до 105-ти ден.

Под ръководството на 
Ел.инженера, изпълнено 
от 2-ма специалисти -  
настройчици.

33
ПРИЕМНО
ПРЕДАВАТЕЛНИ
ИЗПИТАНИЯ

бр. 3,00

Приемно -  предавателните 
изпитания ще се извършат за. 
един ден -  на 108-ми ден, 
н.време -  8 ч.ч.

Под ръководството на 
Ел.инженера, изпълнено 
от един специалист -  
настройчик.

34
ИЗГОТВЯНЕ НА
ЕКЗЕКУТИВНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ

бр. 1,00

Изготвянето на екзекутивна 
документация ще започне в 
деня на приемно -  
предавателните изпитания -  
108-ми ден и ще завърши на 
следващия 109-ти ден. 
Н.време -  16 ч.ч.

Изпълнено от 
Ел. инженера.

-
Издаване на обекта на Възложителя с 
констативен протокол за установяване на 
изпълнените видове СМР

На последния 115-ти ден.

3.4. Методи за контрол на качеството на СМР и вложените материали. 
Осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване на 
дейностите със заинтересованите страни:

Планиране, контрол на качеството и комуникация между страните: Управителят 
планира и контролира дейността -  разпределя задачите и ресурсите. Съвместно със 
Строителния инженер, Ел. инженера и Техническия ръководител определя необходимите 
бригади от работници, с подходяща квалификация и умения за изпълнението на
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитацня на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BGI6RFOP00I-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 — 2020 г. -  Смолян “, част от процедури № BG16RFOP001-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. които се осъществява с 
финансовата подкрепа ни Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г..

конкретните строително -  монтажни работи. След подписване на договора следва 
правилното управление на изпълнението. Това включва анализи на предвидените за 
изпълнение ключови етапи, време и фази на изразходваните материали и ресурси. При 
изменение на цланираните и реалните стойности, ще се вземат корективни мерки. Бързият 
достъп на мениджмънта до информацията е съществен. Ще се създаде добро 
сътрудничество и координация на действията между основните институции.

Организация за контрол на качеството: Според спецификата на работата, в 
зависимост от обемът на СМР и сроковете, на базата на изискванията на Възложителя и при 
наличието на необходимата механизация, материали и определянето на необходимия 
изпълнителски състав и налична работна ръка, под прякото ръководство на Строителния 
инженер, Ел. инженера и Техническия ръководител започва изпълнението на предвидените 
СМР за изпълнение на поръчката.

Подготовката на строителството ще осигури всички необходими ресурси и условия 
за контролирано изпълнение на строителния процес, с цел постигане на съответствие с 
техническата спецификация и договорените изисквания.

Техническият ръководител ще оцени квалификацията на персонала за изпълнението 
на важни за качеството производствени процеси и при необходимост сам ще извърши или 
предложи допълнително обучение, ще уточни критериите за добра работа чрез инструкции, 
скици, схеми, образци и др.

За конкретната поръчка Техническият ръководител ще извърши преглед на 
възможностите на основните производствено -  технически процеси и ще предприеме 
необходимите действия за реализиране изискванията на работната документация за 
качеството на извършваната работа и изпълнение на планираните количества работи в 
определения срок.

От етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва да бъдат 
конкретно дефинирани и разделени на по-малки по обхват компоненти и подзадачи, които 
ще бъдат съгласувани времево и с оглед на взаимообвързаността им. Така ще се постигне 
по-доброто им координиране и ясна проследимост в последователността им.

Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната 
документация, подадената оферта и поставените задачи и цели ще се определят и/или 
актуализират вида и количеството на необходимите ресурси /човешки, технически, 
финансови и материални/. В хода на реализирането на проекта и в зависимост от 
поставените цели и постигнатите резултати към един определен момент от жизнения цикъл 
на проекта, ресурсите ще бъдат адаптирани с цел постигане на желана ефективност и 
оптимизация.

Отчитайки ново представена документация или промяна в обстоятелствата на този 
етап ще се анализират и идентифицират конкретните рискови фактори с цел по-добрата им 
адаптация към стартиралия проект. Ще бъдат актуализирани потенциалните рискове, които 
могат да окажат въздействие върху жизнения цикъл и реализацята на проекта в условията на 
поети договорни задължения. Неизменна част от този етап е разработването на методи и 
конкретни действия за своевременно намаляване на заплахите и елиминиране на рисковите 
фактори.

Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, проектната 
документация, подадената оферта и предвид ново настъпили обстоятелства ще се определи 
план -  график на доставките, които е необходимо да бъдат заявени на доставчици или 
производители. Ще се адаптират изискванията на процедурите уреждащи реда и начина за
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ 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 №  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани шишове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. -  Смолян част от процедура №  BG16RFOP001-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани шшнове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж “  2014 -2020 л .

осъществяване на доставките. В графика ще бъдат маркирани срокове за поръчка, за 
изготвяне и доставка, като критичните от тях ще бъдат маркирани и управлявани с висок 
приоритет.

Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички влагани в 
строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в 
одобрения проект ще бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите ще бъдат придружени със 
съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 
удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 
съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите 
изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се 
допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани 
от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя. 
Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа и 
всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване, и до строителните 
машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще осигури 
всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв 
достъп. Възложителят и консултантът, осъществяващ строителен надзор, както и 
упълномощени от тях лица могат по всяко време да инспектират работите, да контролират 
технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, 
съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение, когато те 
не противоречат на добрата строителна практика и нормативни изисквания. Всички 
строителни и монтажни работи ще се изпълняват съобразно изискванията на нормативната 
уредба, техническите спецификации за настоящия обект и фирмените технологии на 
фирмите доставчици. При изпълнение на всички строителни и монтажни работи ще се 
спазват изискванията на съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на 
БДС или еквиваленти. Ще съблюдаваме и спазваме всички норми за предаване и приемане 
на СМР и всички други нормативни изисквания. По време на изпълнение на СМР ще бъдат 
взети всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според 
законодателството.

Контрол при доставката и транспортирането на материалите:
- Контролът при доставката и транспортирането на материалите се извършва от 

Специалиста по контрол на качеството, Техническия ръководител и периодично от 
Възложителя;

- Специалистът по контрол на качеството и Техническият ръководител на 
обекта извършват входящ контрол на материалите, доставени директно на обекта;

- Ако при контролът по време на строителството се установят отклонения и 
несъответствия в параметрите на процес или в характеристиките на продукта, Техническият 
ръководител на обекта спира работата и разпорежда незабавно отстраняване на 
несъответствията.

По време на изграждането на обекта е необходимо да се упражнява постоянен 
контрол за качеството на изпълняваните строително -  монтажни работи. Упражняването на 
оперативен контрол за качеството на изпълняваните СМР включва съвкупност от 
технически мероприятия, чрез които се обезпечават условия за качествено изпълнение на 
строителството при спазване на действащите строително -  технически норми.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOPOO1-1.022-0001-C0I „Ремонт и рехадшштация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда нагр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP00I-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..

Обемът на контрола за обекта включва изпълнението на основните задачи:
Входен контрол за качеството на влаганите строителни материали;
Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитвания и 

др. документи касаещи качеството на доставените на обекта материали;
Оперативен контрол за спазване на определената технология при изпълнение 

на строителните работи;
Проверка на контрола за съответствие на изпълнените строителни работи;
Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци, 

появили се в строителните конструкции и предприемане на мероприятия за тяхното 
одстраняване;

Постоянен контрол по спазване на действащите строително -  технически 
норми при изпълнение на строителството.

Всеки работник извършва самоконтрол и отговаря за качеството на изпълняваната от 
него операция. Техническият ръководител отговаря за качеството на изпълнение на обекта и 
предоставя на възложителя необходимата информация.

Всички обстоятелства по СМР се документират чрез актове и протоколи по Наредба 
№3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Лицето упражняващо строителен надзор на обекта прави предписания и заповеди, 
вписани в Заповедната книга, които са задължителни за фирмата.

Архивиране и съхранение на строителните книжа: За обекта се съставя досие, в което 
се архивират поетапно издадените разрешителни от оправомощените ведомства, протоколи 
и актове за започване, изпълнение, констатации от задължителни проверки и завършване на 
СМР. Изискването за оценяване на съответствието на влаганите в строежа материали и 
съоръжения, съгласно техническите изисквания към продуктите и Наредбата за 
осъществените изисквания и оценяване съответствието на строителни продукти, се 
изпълнява чрез архивиране и съхранение на документи, удостоверяващи съответствието: 
Сертификати, Декларации за съответствие.

Механизъм за вътрешен контрол:
Въведена е функционираща система за управление на качеството ISO

9001:2008;
Повишаване качеството на труда и конкуретността;
Подобряване на фирмения имидж, чрез намаляване на професионалния риск;
Прилагане на принципи за управление на дейността, заложени в нормативните

актове;
Създаване на ефективна организация за идентифициране, отстраняване и 

контрол на свързаните с работата опасности и професионални рискове;
Осигуряване на навременно и ефективно обучение и инструктаж на

работниците;
Планиране на дейността -  основен елемент при управление на фирмата.

Всички СМР ще бъдат извършени в пълно съответствие с техническото задание, 
тръжната документация и всички посочени нормативни актове и разпореждания от страна 
на Възложителя.
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Проект „М BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабимтшция на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда нагр. Смолян", процедура за директно предоставяне № BGI6RFOP001-I.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян", част от процедура № BGI6RFOP00I-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани шишове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г .", които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж “  2014 -2020 г..

Всички строителни материали, които ще бъдат вложени от нас при изпълнението на 
обекта ще отговарят на обявените от Възложителя условия. Всички материали ще бъдат 
придружени със сертификат за съответствие и/или качество.

Контролът на качеството на извършените СМР ще се извършва на организационни
нива.

Вътрешният контрол, осъществяван от Изпълнителя ще е съответстващ на 
действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация;

За осъществяване на вътрешен контрол на обекта съгласно Договора, ние като 
Изпълнител ще определим лице - представител на Изпълнителя, което ще изпълнява 
длъжността „Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя“. Лицето за Вътрешен контрол 
ще отговаря за количеството и качеството на извършените строително-монтажни работи. За 
целта Вътрешният контрол извършва контрол на качеството на доставените материали, 
извършва контрол на количествата на изпълнените СМР и контрол на качеството на 
изпълнените СМР.

Вътрешният контрол изисква необходимите сертификати, придружаващи доставката 
на материалите. В случай , че материалите не отговарят на необходимото качество или не са 
придружени с необходимият сертификат, не се допуска влагането им в обекта. Уведомява се 
доставчика и същите се връщат обратно на доставчика.

Вътрешният контрол извършва измерване количествата на извършените строително- 
монтажни работи. Извършва сравнение с измерените количества от страна на Техническия 
ръководител на обекта. Измерванията се извършват съгласно Правилник за изпълнение и 
приемане на строително -  монтажни работи - ПИПСМР.

Вътрешният контрол от страна на Изпълнителя извършва контролиране на 
качеството на всички изпълнени строително-монтажни работи. СМР, които не са изпълнени 
с необходимото качество не се приемат от Вътрешният контрол от страна на Изпълнителя и 
подлежат на ново изпълнение с нужното качество. Вътрешният контрол извършва проверка 
на съответствие на изпълненото СМР с работния проект и вложените материали. Следи за 
качеството на изпълнението и почистване на строителната площадка след завършване на 
работата съгласно ПИПСМР.

За осъществявяне на предвидените му дейности от страна на Изпълнителя, 
Вътрешният контрол отговаря само за конкретният обект и всекидневно извършва контрол 
на обекта.

Технически и качествен контрол от строителния надзор.
Съгласни сме техническият и качествен контрол при изпълнението на работата да се 

упражнява от избрано лице упражняващо строителен надзор, инвеститорски контрол или 
упълномощен представител на Възложителя. Същото да следи за правилното и точно 
изпълнение на работите посочени в техническите описания към договорите, спазването на 
нормативните разпоредби и ПИПСМР за изпълняваните работи, изпълнените количества, 
изпълнението на договорените условия, спазването на приетия график и дефекти появили се 
по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, 
същите се констатират своевременно от комисия, която задължава Изпълнителя да ги 
отстрани в най-кратък срок.

Приемаме след завършване на цялостната работа по поръчката, същата да се приема 
с приемателна комисия /издава се удостоверение за въвеждане в експлоатация/. От датата на 
подписване на протокола на комисията започват да текат гаранционните срокове.
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Всички текущи строително — монтажни работи ще са съобразени с изискванията на 
действащата нормативна уредба на Република България.

Съгласни сме и Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обекта, всички 
вложени строителни материали, съоръжения и конструкции ще отговарят в пълна степен на 
Изискванията, посочени от Възложителя.

Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор, ще се извърши с 
материали и оборудване на Изпълнителя, съгласно Договора и при спазване на изискванията 
на нормативните актове.

Задължаваме се да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и 
публичност при изпълнение на дейностите.

Задължаваме се да съхраняваме всички документи по изпълнението на настоящия 
договор, както е посочено в указанията от страна на Възложителя.

Задължаваме се да спазваме стриктно следната методология и строителен подход:
Преди започване на строителството да вземем необходимите мерки за 

осигуряване на безопасността, като направим ограждения и прелези, поставим 
предупредителни знаци;

Да поставим указателни табели, стрелки и множество временни стандартни 
пътни знаци за своевременно уведомяване на водачите за временната организация на 
движението;

Да поддържаме в изправност и пълна наличност приетата сигнализация за 
целия период на строителните работи;

Да спазваме изискванията за изпълнение на мерките за информация и
публичност;

При проверки на място от страна на Възложителя и всички контролни органи 
за обекта се задължаваме да осигурим присъствието на представител, както и да 
осигуряваме достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на 
възложените дейности;

Да вземем необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на 
заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, 
декоративни дървета и други;

Да уведомим незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за 
евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за 
повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи да уведомим незабавно и хигинно- 
епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и спасяване;

Да отстраним нанесените повреди, констатирани от общинската 
администрация и отразени в констативен протокол, в срокове, определени от общинската 
администрация.

При влагане на нестандартни материали на обекта те ще бъдат изпитани в 
лицензирани лаборатории и ще притежават сертификат за приложимост от съответния 
държавен контролиращ орган.

Използваното техническо оборудване на обекта ще е в пълна изправност и ще 
отговаря на всички изисквания, съгласно действащото законодателство в страната ни. 
Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще подсигурим на обекта техническото 
оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката и посочено от страна на Възложителя 
и съобразно всички негови изисквания. Притежаваме необходимата механизация и
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оборудване, което ще допринесе за своевременното и нормалното изпълнение на 
предвидените дейности.

Ще бъдат спазвани всички изисквания на раздел III, глава втора на „Наредба за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствените отпадъци”.

Транспортираните отпадъци от дейността на дружеството, ще бъдат извозени до 
сметище, определено от Възложителя.

Декларираме, че ако бъдем избрани за Изпълнител на обекта, ще изпълним 
строителството в изпълнение на ангажиментите и отговорностите, описани в техническите 
спецификации, договора и неговите приложения от настоящата обществена поръчка, като 
ще изпълняваме функциите на строител по смисъла на ЗУТ.

Задължаваме се да спазваме изискванията на Закона за здравословни и безопасни 
условия на труда и условията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи.

При извършване на строително -  монтажните работи ще опазваме подземната и 
надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети ще ги 
възстановяваме за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

3.5. Мерки за намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху 
кръга засегнати лица:

Мерките, които ще преприемем за негативно въздействие от изпълнението на 
проекта върху кръга на засегнатите лица са:

Ще осигурим облекчен достъп на автомобили със специален режим -  ще се 
осигури достъп до обекта на автомобили на пожарна и аварийна безопасност, спешна 
медицинска помощ, полиция и гражданска защита;

Обезопасяване на обекта -  за нужната безопасност и защита на хората ще се 
монтират необходимите предпазни огради, ще се поставят светлини, предупредителни 
сигнални ленти, предпазни заграждения, парапети;

Ще поддържаме съоръженията до окончателното им предаване на 
Възложителя, минимизиране на риска от поражения или злополуки вследствие на не 
охраняеми съоръжения, изкопи или други елементи;

Защита срещу шум -  част от плана за опазване на околната среда.
Инструктаж за спазване на безопасно поведение като участници или

наблюдатели;
Осъществяване на контакт с всички държавни и общински органи, свързани с 

безопасни условия на труд и пожарна безопасност;
Преди започването на изпълнението на СМР по изграждане на обекта ще се 

изработят и одобрят конкретни инструкции за здравословни и безопасни условия на труд, 
съобразно технологията и организацията за изпълнението на съответните видове строително 
-  монтажни работи;

При извършване на строителство ще се подсигури свободното и безопасно 
ползване на всички стълбища и пешеходни зони и безпроблемно, безопасно и постоянно 
преминаване по същите, като при необходимост ще бъдат обособени и временни такива. 
През цялото време на осъществяване на строителството ще гарантираме безпрепятствен и
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постоянен достъп на автомобили със специален режим на движение -  противопожарни 
автомобили, линейки, полицейски автомобили, автомобили на гражданска защита и др.;

Изграждане на затворени ръкави и места за строителни отпадъци;
Работа с оборудване, отговарящо на всички изисквания за безопасност;
Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да е 

работи, не влизащи в обсега на техните постоянни задължения, освен от необходимост за 
предотвратяване на авария и то по нареждане на Възложителя;

Извършването на товаро-разтоварни работи ще се извършва задължително под 
прякото ръководство на Техническия ръководител на обекта;

Не допускане наличие на работни места извън границите на строителната 
площадка, а когато това е наложително - прави специален инструктаж по ЗБУТ на 
работещите и прилагане на специални мерки, както за тяхната защита, така и за защита на 
преминаващите и/или намиращите се в опасната зона на извършените СМР,

Ежедневно почистване на строителната площадка;
Работа с екологични и безвредни за здравето на хората суровини, материали, 

технологии, удостоверени със съответен сертификат;
Всички материали и механизация, след приключване на работния ден, ще се 

прибират и заключват на безопасно място, без достъп на външни лица.

Обезопасяване на работната зона по време на строителството:
Поставяне на необходимите указателни знаци и табели и маркиране на 

опасните зони;
Назначаване на денонощна охрана;
Изграждане на ограда от подвижни пана на работната площадка за съответния 

етап на строителството;
Оформяне на входове и изходи на работниците и механизацията;
Работите, които създават затруднения и опасност за движението, като 

намаляване на широчината или нарушаване на целостта на пътната (уличната) настилка, на 
банкетите или на тротоарите, както и рязко влошаване на състоянието на тяхната 
повърхност и др., ще се сигнализират чрез временна сигнализация. Тя се поставя 
непосредствено преди започване на СМР или установяване на препятствие в пътен или 
уличен участък;

Затварянето на пътища за моторни превозни средства ще бъде ограничено до 
минимум. Ще се прави писмено искане за промяна организацията на движението с указани 
дати на започване и времетраене на строителните дейности. Ще направим оптималното за 
да се обезпечи непрекъснат поток на движението;

Ще се извършват временни работи, за да се поддържа движението на МПС в 
територията на обекта, като движението на строителните автомобили ще се осъществява 
само по определени маршрути, които са съгласувани с общината, полицията и други 
органи, съгласно действащото законодателство. Ще се спазват изискванията на Наредба № 3 
за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт.

Мерки след края на строителството:
Освобождаване, почистване и възстановяване на строителната площадка;
Възстановяване на всички получили се в процеса на работа дефекти по 

настилки, зелени площи и др.;
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Цялостно почистване на строителните отпадъци;
Техническият ръководител на обекта ще извършва ежедневен мониторинг и 

контрол на целостта и изправността на всички гореописани съоръжения и изпълнението на 
мерките, с цел максимална безопасност и предотвратяване на евентуални наранявания и 
възпрепятстване на местното население.

Дейности за мониторинг на проявленията на отризателно влияние на строителния 
процес върху аспектите на ежедневието:

На обекта ще се въведат:
План за безопасност и здраве с включени мерки за намаляване на 

затрудненията при обслужване дейността на жителите на града;
Дневник на обекта -  заповедна книга;
Дневник на климатичните условия;
Дневник на монтажните работи.
Мониторингът по прилагане на мерките ще се осъществява от Техническия 

ръководител и Специалиста по контрол на качеството.
Като част от Външен мониторинг може да се оформи контактна група от 

представители на Възложителя, Изпълнителя и Строителния надзор. Групата ще наблюдава 
изпълнението на плана и ще спомага за по-добро планиране на дейностите по прилагане на 
мерките.

Мониторингът включва наблюдение, контрол, системно събиране на информация за 
възможните затруднения при обслужване дейността на гражданите.

Контрол на изпълнението на предложените мерки:

Мониторинг ще се извършва на място. Ще се изпълняват следните задачи:
Наблюдение върху информираността на гражданите;
Проверка на процедурите и осъществените действия за информираност на 

гражданите за планираните дейности и възможните затруднения при тяхното обслужване;
Проследяване изпълнението на мерките за намаляване на възможните 

затруднения при обслужване дейността на гражданите;
Гарантиране спазването на правилата за информиране и публичност;
Предприемане на превантивни и корективни мерки срещу отклонения от

плана.

Контролът на мониторинга ще се осъществява ежедневно. По всяко време 
гражданите и/или Възложителя могат да осъществят среща с Техническия ръководител на 
обекта или оторизирано лице за постигане на по-добра комуникация и информираност.

По време на срещите могат да се обсъждат и въпроси, свързани с:
напредъка в изпълнението на дейностите и постигането на резултатите в
съответствие с договорните задължения;
проблемите и трудностите;
процедурите за вътрешен мониторинг и оценка;

р  О п  П Q 1 • - - ^  v  0  0  j_ (J
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
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РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт ч рехабилштщия на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BG16RFOP0Q1-I.022 „Изпълнение 
на интегрирани шишове 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 20 1 4 - 2020 г. ", които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж'12014 -2020 г..

спазването на правилата за информиране и публичност;
необходимост от подкрепа;
планирането на дейностите;
изпълнение на заложените проектни индикатори;
качеството на предоставяните услуги и продукти.

Ние „ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД се ангажираме, по време на изпълнение на 
обекта да спазваме стриктно действащото в Р. България законодателство и нормативните 
документи.

По време на изпълнение на договора няма да ползваме природни ресурси в 
количества по-големи от определените в проектната документация.

В случай, че дейностите, които ще предприемем при изпълнение на договора имат 
отношение към градската среда, то действията ни ще бъдат съгласувани със съответните 
компетентни органи. В случай на разливи или образуване на опасни отпадъци при 
изпълнение на договора, управлението на опасния отпадък се поема от нас и е за наша 
сметка като Изпълнител.

3.6. Управление и анализ на риска:

Управлението на риска се прилага, както за цялата организация, във всички нейни 
области и нива на действие във всеки момент, така и за конкретни функции, проекти и 
дейности.

Главната цел на прилагане на систематичен подход за управление на рисковете е да 
се отговори на потребностите на широк кръг от заинтересовани страни, включително 
собствен персонал, възложител, ползватели, клиенти и доставчици.

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

Увеличаване възможността за постигане на целите:
Насърчава изпреварващото управление;
Осъзнаване на необходимостта от идентифициране и въздействие върху риска в 
цялата организация;
Подобряване на идентификацията на възможностите и заплахите;
Постигане на съответствие с нормативните актове и европейските стандарти;
Гарантиране на качеството на задължителните и доброволните отчети 
Подобряване на управлението, като цяло;
Увеличаване сигурността и доверието на заинтересованите страни;
Създаване на надеждна база за вземане на решения и планиране;
Подобряване на средствата за управление;
Разпределяне и ефикасно използване на ресурсите за въздействие върху риска;

- Подобряване на оперативната ефикасност и ефективност;
Подобряване на постиженията по отношение на здравето, безопасността и 
опазването на околната среда;
Подобряване на способността за предпазване от загуби и управлението на 
инциденти;
Свеждане на загубите до минимум;
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOP001-I.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация по улици, тротоари, подлези, пешеходни олей и детски 
площадки за подобряване наградена среда пагр. Смолян“, процедура за директно предоставяне №  BG16RFOP00I-I.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2 0 1 4 - 2020 г. -  Смолян“, част от процедура № BG16RFOP001-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани шишове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 л .

Подобряване на организационния опит и не на последно място подобряване 
устойчивостта на организацията.

ДЕФИНИЦИИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Какво е рискът?
Нестабилно състояние или несигурно събитие, което ако се случи ще окаже влияние 

върху поне един аспект на проекта.
Видове рискове.
Рисковете биват според обхвата си:

■ рискове на проекта -  засягат разписанието или ресурсите на проекта;
■ рискове на продукта/услугата -  засягат качеството;
■ бизнес рискове -  засягат организацията.

Според възможността да бъдат предвидени рисковете могат да се разглеждат като:
■ очаквани -  такива, които биха могли да бъдат открити при прилагане на

техники за анализ;
■ предвидими -  рискове, които се предвиждат на база предишен опит;
■ непредвидими -  рискове, които е трудно до бъдат предвидени.

Освен това рисковете могат да бъдат:
н общи -  заплаха за всеки тип проект;
■ специфични -  типични за конкретния проект.

В СВОЯТА СЪЩНОСТ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА Е СПОСОБНОСТТА ДА СЕ 
ПРЕДВИДЯТ ЗАПЛАХИТЕ ЗА ПРОЕКТА И ДА СЕ МИНИМИЗИРАТ ТЕХНИТЕ 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ. ПРОЦЕСЪТ Е ИНТЕРАТИВЕН И ПРОТИЧА ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОЕКТА. ТОЙ ЗАПОЧВА С ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 
ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ, ПРЕМИНАВА ПРЕЗ АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ И 
ПЛАНИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ, СЛЕД КОЕТО ЗАПОЧВА ПРОЦЕС НА 
НАБЛЮДЕНИЕ И РЕГУЛЯРНО ВРЪЩАНЕ КЪМ ПРОЦЕСА НА АНАЛИЗ ЗА ОЦЕНКА 
НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРЕДПРИЕТИТЕ МЕРКИ.

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА като процес включва:
Идентифициране на рисковете -  Това е продължителен процес, в който се откриват 

потенциалните заплахи, застрашаващи проекта. В работната група участват ръководителят 
на проекта, екипа по разработка, външни експерти. На тази стъпка се обмислят 
възможностите за възникване на проблеми свързани с проекта. Това може да стане по време 
на регулярни работни срещи на ръководителя на проекта с екипа на проекта и с ключови 
заинтересовани страни. Срещите могат да помогнат не само за откриването на рискове, но и 
за изготвяне на стратегии за избягването им. В резултат на този процес и прилагането на 
различни методи за идентифициране на риска, се създава списък на възможните рискове.

Качествен и количествен анализ на риска -  След като възможните рискове бъдат 
идентифицирани е необходимо да се извършат Качествен и Количествен анализ на всеки от 
тях. Оценяват се вероятността за сбъдване и въздействието чрез предефинирани скали.

Планиране на действия за преодоляване на риска:
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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. С м олянпроцедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20/4  -  2020 г. -  Смолян ", част от процедури №> 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..

Следващата стъпка в управлението на риска е планирането. Това е процеса на 
документиране на мерките, които ще се приложат при управлението на всеки от 
идентифицираните ключови рискове. Използват се 3 стратегии за управление:

■ избягване на риска -  стратегия, при която се намалява вероятността от 
сбъдване на риска;

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

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

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

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

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

риска.
УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА е систематичен процес по идентифициране, 

анализиране и реагиране на рисковете по Договора. Този процес включва максиминизиране 
на вероятността и последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността 
и последствията от нежелателни за Договора събития. Договорния риск е несигурно събитие 
или състояние, което ако се случи, има положително или отрицателно влияние върху целите 
на Договора, а Рискът е основен фактор в управлението на Договора. В този процес имат 
ангажимент всички страни: Управляващият орган, Бенефициентът и съответният
изпълнител по Договора. Тук се изисква специално внимание от ВСИЧКИ заинтересовани 
страни през всички ЕТАПИ и следва да бъде разглеждан на всички срещи, за да се 
удостовери, че всички са навременно информирани и наясно от появата на потенциални 
рискове и от всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

Планиране на управлението на риска е процесът на определяне на похода и Задачите 
по управление на риска. Важно е да се планират и последващите процеси по управление на 
риска, за да има съизмеримост между нивото, вида и прозрачността на управление на риска 
от една страна и възможността на Договора за организация от друга.

НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛЪТ на риска е процесът по проследяване на 
идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и откриване на нови. Той 
спомага за осъществяването на плановете за риска и оценката на ефективността им. Това е 
постоянен процес в хода на Договора. С времето рисковете се променят, появяват се нови, 
някои очаквани рискове не се материализират. Доброто наблюдение и контрол на рисковете 
дава информация, която подпомага взимането на ефективни решения преди 
материализирането на риска.
Основни методи за идентифициране на рисковете са:
Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или 
косвена зависимост с резултати от Договора, както и следене за възникване на събития 
свързани с:

0. О; О О^  u' & ^

промени в законодателството; 
отклонения от спецификациите;
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РЕГИОНИ S РАСТЕЖ

Проект „Ле 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 № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  С м ол ян ч аст  от процедура Ле BG16RFOP001-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20 1 4 - 2020 г. който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж “  2014 -2020 г..

■ предоставяне на информация необходима за резултатите на Договора;
■ взимане на решения
■ промени в процедурите;
■ техническата среда;
■ сигурност на информацията.

Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат, 
влияние, взаимна връзка между отделните рискове. Рамката за категоризиране на рисковете 
може да бъде високо, средно или слабо влияние върху обществената поръчка.

Възможността е от оценената вероятност да се появи риска.

Влиянието се оценява на база на: време; разход; качество; обхват; ползи; 
хора/ресурси.

Определяне на стратегии за управление на рисковете, избор на действие:

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

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

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

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

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

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

Три са основните категории на рискови фактори, които сме идентифицирали като 
основно допринасящи за степента на риск на този проект, или за вероятността от възникване 
на възможност за провал. Това за средата на Възложителя, средата на екипа и сложността на 
услугата. Всяка от категориите има свързани с нея рискови фактори, за които по 
Ръководството за стойност на всеки фактор е направена оценка и възможните резултати за 
вероятност от възникване са нисък, среден и висок.

При оценяването на риска на проекта се обособиха основните групи рискове, които 
възникват през .жизнения цикъл на проекта:

Основни рискове:
■ Риск да не завърши проекта;
а Риск от превишаване на бюджета;
■ Риск от закъснение за пускане в експлоатация на обекта;
■ Риск за околната среда;
■ Пазарен и ценови риск.

п  0  0  ft 0  1 'У U У и V J., ^JL. *Су| ЧЬ
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М> BG16RFOPOO1-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабилипищия па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № BGI6RFOP001-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. “, които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г..

Пазарният и ценови риск оценява доколко промените в цените на основните горива и 
енергията ще окажат влияние върху проекта. Времевият хоризонт за изпълнение предполага 
не толкова големи изменения в тези параметри, които биха довели до резки промени на 
цените заложени в проекта. Наличието на ресурс непредвидени разходи не дава възможност 
за сериозен ценови риск.

Като основни групи рискове за проекта се определя групата на времевите рискове 
преди започване на работа, по време на изпълнение и преди приключване на 
строителството; групата на рисковете свързани с комуникация, нормативна база и 
законодателство.

ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ

№ Риск Вероят
ност

Тежест
на

вредата
Влияния

Мерки за
предотвратяване/недопускане 

на риска
1. Риск от закъснение началото на започване на работите
1.1. Недописване на 

протокол - образец 2 
(2а)

2 3 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Спазване на изискванията по 
ЗУТ

Мерки по преодоляване на риска
Незабавно подписване на протокол - образец 2(2а); Изместване началото на строителството и 
промяна в графика за изпълнение, мобилизиране на допълнителни финансови, човешки и 
технически ресурси за компенсиране на забавянето и завършване на проекта в срок.

1.2. Забавяне вследствие 
лоши
метеорологични
условия

2 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Съобразяване на предвидените 
СМР с дългосрочната прогноза 
за времето; Предвиждане на 
времеви резерв.

Мерки по преодоляване на риска
Преминаване към двусменен режим на работа за работници и механизация до наваксване на 
закъснението спрямо графика.

1.3. Забавяне на доставки 
за материали и 
оборудване

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Проучване на 
производителността и 
качеството на произведените 
продукти на доставчика; 
Сключване на договори за 
доставка с фиксирани срокове; 
Съобразяване на резерв в 
заложеният срок за доставка; 
Доставяне на материалите 
преди необходимостта от 
влагането им; Подсигуряване 
на допълнителни доставчици в 
случай на нужда.

Мерки по преодоляване на риска



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ле BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабнлитация но улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян процедура за директно предоставяне Ле BGI6RFOP00I-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани шишове 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 2 0 1 4 - 2020 г. “, които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж “  2014 -2020 г..

Изпълнение на видове СМР, за които не са необходими недоставените материали без да се 
нарушава технологията на изпълнение на видовете работи

1.4. Неосигурен достъп 
до строителната 
площадка

1 1 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Оглед на място на строителната 
площадка за обособяване на 
места с възможен риск

Мерки по преодоляване на риска
Изпълнение на видове СМР, за които не са необходими недоставените материали без да се 
нарушава технологията на изпълнение на видовете работи

2. Риск от изоставяне от графика при текущо изпълнение на дейностите
2.1. Забава на срока в 

графика за доставки 
на материали и 
оборудване

2 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Проучване на 
производителността и 
качеството на произведените 
продукти на доставчика; 
Сключване на договори за 
доставка с фиксирани срокове; 
Съобразяване на резерв в 
заложеният срок за доставка; 
Доставяне на материалите 
преди необходимостта от 
влагането им; Подсигуряване 
на допълнителни доставчици в 
случай на нужда.

Мерки по преодоляване на риска
Изпълнение на видове СМР, за които не са необходими недоставените материали без да се 
нарушава технологията на изпълнение на видовете работи; Корекция на графика за 
изпълнение

2.2. Лоши климатични 
условия

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Съобразяване на предвидените 
СМР с дългосрочната прогноза 
за времето; Предвиждане на 
времеви резерв.

Мерки по преодоляване на риска
Преминаване към двусменен режим на работа за работници и механизация до наваксване на 
закъснението спрямо графика.

2.3. Забавяне в следствие 
попадане на 
археологически 
находки доставки на 
материали и 
оборудване

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Проучване на района; Оглед на 
място на строителната 
площадка за обособяване на 
места с възможен риск; 
Изготвяне на план за действие 
ри откриване на 
археологически находки и 
съгласуване с всички 
заинтересовани страни.

Мерки по преодоляване на риска
Търсене на съдействие от съответните компетентни органи и коригиране на графика за 
изпълнение.

2.4. Забавяне в следствие 1 2 Закъснение от Предприемане на мерки за
47



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 нигр. Смолян“, процедура за директно предоставяне № 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 прогрима „Региони в растеж “  2014-2020 г..

от протести и
обществено
недоволство

графика за 
изпълнение

информираност на населението 
и действия за предотвратяване 
на евентуално недоволство.

Мерки по преодоляване на риска
Търсене на съдействие от съответните компетентни органи и коригиране на графика за 
изпълнение.

2.5. Форсмажорни
обстоятелства

1 3 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Не са възможни описването на 
мерки за преодоляване на 
природни бедствия, 
катастрофи, обществени 
безредици и др., които са извън 
контрола на изпълнителя.

Мерки по преодоляване на риска
Спазване на заложените планове за действия при аварийни ситуации, както и предписанията 
на съответните компетентни органи

2.6. Риск от прилагане на 
натиск от 
политически 
институции

1 1 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Публичност и прозрачност при 
изпълнение на проекта

Мерки по преодоляване на риска
Спазване на заложените планове за действия при аварийни ситуации, както и предписанията 
на съответните компетентни органи

2.7. Спиране на обекта от 
държавни и/или 
общински 
институции

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Спазване на българското 
законодателство; 
Информираност за промените в 
законодателството; 
непрекъснат контрол на обекта.

Мерки по преодоляване на риска
Изпълнение на предписанията и изискванията на държавните или общински институции

2.8. Погрешно отлагане 
на проекта на обекта

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Използването на високо 
квалифициран геодезист и 
високотехнологична и прецизна 
техника; Постоянен контрол.

Мерки по преодоляване на риска
Изпълнение на предписанията и изискванията на държавните или общински институции

2.9. Повторно отлагане 
на проекта

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Осигуряване на надеждна 
техника от производители с 
доказана репутация, 
технически годна за 
експлоатация техника и 
технически правоспособен 
персонал; Осигуряване на екип 
за извършване на ремонтни 
дейности, притежаващи 
съответната квалификация за
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „№ BG16RFOP00I-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилчтация 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..

отстраняване на аварии на 
техническото оборудване.

Мерки по преодоляване на риска
Доставяне на заместваща техника с параметри същите или п-високи от тези на авариралата 
техника

2.10. Риск от откриване на 
подпочвени води

2 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Запознаване с геоложки и 
хидроложки доклади за района; 
Оглед на обекта за маркиране 
рисковите райони; 
Предвиждане на времеви 
резерв и техника.

Мерки по преодоляване на риска
Използване на по-производителни помпи с по-голям дебит за изпомпване на подпочвените 
води

2.11. Риск от разминаване 
в геоложките 
условия на обекта и 
в проекта

1 1 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Проверка на геоложките 
доклади на място на обекта за 
разминавания и извършване на 
подробни геоложки 
проучвания; Предвиждане на 
специализирана техника.

Мерки по преодоляване на риска
Използване на специализиране техника съответстваща на геоложките находки на обекта и 
трудността на изпълнение

2.12. Риск от кражба на 
материали и/или 
механизация

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Осигуряване на денонощна 
охрана на строителният обект; 
Всички охранители ще бъдат 
квалифицирани за изпълняване 
на дейността си и 
инструктирани за безопасна 
работа.

Мерки по преодоляване на риска
Увеличаване на мерките за сигурност. Възстановяване на откраднатата техника и материали в 
първоначалният им обем

2.13. Прекъсване на 
съществуващи 
подземни 
комуникации

2 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Съгласуване на 
местоположението на 
подземните комуникации със 
съответните дружества; При 
отбелязани на кадастралната 
снимка комуникации около 
тяхното местоположение 
изкопните работи да се 
изпълняват ръчно.

Мерки по преодоляване на риска
Незабавно информиране на съответните експлоатационни дружества и отстраняване на 
аварията в най-кратък срок

2.14. Рискове свързани с 1 1 Закъснение от Спазване на заложените в
г-к ■-> Г" 49



Проект „№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация ни 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 №  BG16RFOP001-1.00I- 

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..

нарушаване на 
екологичните норми

графика за 
изпълнение

българското законодателство 
нормативи; Спазване на 
Мерките за опазване на 
околната среда; Постоянен 
контрол при изпълнение на 
обекта.

Мерки по преодоляване на риска
Предприемане на своевременни действия за отстраняване на нанесените върху околната среда 
щети; Коригиране на заложените мерки за опазване на околната среда за повторно 
недопускане на щетата

2.15. Риск от забавяне 
вследствие на 
злополуки и 
инциденти

1 1 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Спазване на заложените в 
българското законодателство 
нормативи; Спазване на 
мерките за безопасност и 
здраве; Запознаване на всички 
участващи в дейностите по 
строителството с 
отговорностите и задълженията 
им.

Мерки по преодоляване на риска
Коригиране на заложените мерки за безопасност и здраве за недопускане на повече инциденти 
и запознаване на всички участващи в строителството

2.16. Риск от нарушена 
координация и 
сътрудничество 
между участниците в 
строителният процес

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Публичност и прозрачност при 
изпълнение на проекта и 
недопускане на създаването на 
конфликти.

Мерки по преодоляване на риска
Отстраняване на конфликта и възвръщане на нормална комуникация

2.17. Изпадане в 
несъстоятелност на 
доставчик на 
материали и 
оборудване

1 3 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Избиране на доставчик с 
наложено на пазара име за 
качество и стабилност; 
Подсигуряване на 
допълнителни доставчици в 
случай на нужда.

Мерки по преодоляване на риска
Изпълнение на видове работи, за които има налични материали и доставяне на материали от 
допълнителните доставчици за възстановяване на темпа на доставките

2.18. Риск от погубване на 
документация и 
информация

1 1 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Поддържане на цялата 
информация и документация за 
обекта на хартиен носител и 
архивиране на документацията 
и информацията на 
допълнителен електронен 
носител, както и поддържане на 
копие на цялата документация
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>• fЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

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 № BG16RFOP00I-I.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  С м ол ян ч аст  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..

на хартиен носител.
Мерки по преодоляване на риска
Възстановяване на погубената информация от предварително архивираните електронни 
носители и копията на хартия; Предприемане на мерки за неповтарянето на загубата на 
информация и документация

2.19.

!

Риск от спиране на 
обекта поради 
възникнали 
нарушения на 
минималните 
изисквания за 
безопасни и 
здравословни 
условия на труд и 
време на 
строителството

1 1 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Непрекъснато спазване на 
Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 
безопасни и здравословни 
условия на труд по време на 
строителството;
Спазване на заложеният план за 
безопасност и здраве и 
управление на здравословни и 
безопасни условия на труд и 
всички нормативи.

Мерки по преодоляване на риска
Незабавно отстраняване на нарушенията и спазване на предписанията; корекция на мерките за 
здравословни и безопасни условия на труд и запознаване на персонала с корекциите

2.20. Риск от
напускане/назна- 
чаване на голям брой 
изпълнителски 
персонал

1 2 Закъснение от 
графика за 
изпълнение

Мотивиране на наличният 
квалифициран и правоспособен 
персонал;
Развитие и повишаване на 
професионалната 
квалификация на персонала; 
Поддържане на социална 
политика стимулираща 
персонала.

Мерки по преодоляване на риска
3. Забава при процеса на подготовка на инвестиционния/те проект/и и/или 

неговото/тяхното съгласуване и одобрение, издаване на съответните разрешения за 
отделните етапи на обектите, завършване на предвидените СМР и предаване на обектите

3.1. Ненавременно 
получаване на 
информация

3 5 Забавяне и/или 
спиране 
изпълнението 
на проекта

Добра комуникация с 
Възложителя, всички 
отговорни институции и 
заинтересовани лица. Добро 
съдействие и взаимодействие 
между всички страни в процеса 
на разработване на проектите.

Мерки по преодоляване на риска
Незабавно предприемане на действия за съгласуване и коригиране на проблемните документи 
за подписването им в най-кратък срок

3.2. Недостатъчност на 
инфармацията

4 4 Забавяне и/или 
спиране 
изпълнението 
на проекта

Добро обезпечаване на 
източниците на информация 
чрез подкрепа и ангажираност 
на всички институции.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ 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 № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян “, част от процедура №  BG16R FOPOOl-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..

Мерки по преодоляване на риска
Добро съдействие и взаимодействие между всички страни в процеса на разработване на 
проектите

J.J. Проблеми със 
собствеността

3 4 Забавяне
и/или
спиране
изпълнението
на
проекта

Събиране на информация 
от Възложителя на 
обществената поръчка.

Мерки по преодоляване на риска
Добро съдействие и взаимодействие между всички страни в процеса на разработване на 
проектите

3.4. Недостатъчна 
ангажираност на 
заинтересованите 
страни

4 5 Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълнението 
на проекта

Ефективна комуникация със 
заинтересованите страни.

Мерки по преодоляване на риска
Ефективна комуникация със заинтересованите страни

3.5. Забавено 
съгласуване или 
неодобрение от 
експлоатиращите 
предприятия

4 4 Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълнението 
на проекта

Навременно изискване на 
указания за проекта, 
предварителни срещи и 
разговори на експерти от екипа 
с експерти от експлоатиращите 
предприятия.

Мерки по преодоляване на риска
Навременно изискване на указания за проекта, предварителни срещи и разговори на експерти 
от екипа с експерти от експлоатиращите предприятия

3.6. Забавяне в 
одобрението на 
предварителните 
проекти

4 5 Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълнението 
на проекта

Своевременно внасяне на 
проектите за разглеждане в 
Общината, качествена 
изработка и добра комуникация 
и съгласуваност между 
Възложител и Изпълнител.

Мерки по преодоляване на риска
Своевременно внасяне на проектите за разглеждане в Общината, качествена изработка и добра 
комуникация и съгласуваност между Възложител и Изпълнител

3.7. Забавено плащане 
към Изпълнител

2 5 Забавяне
и/или
спиране
изпълнението
на
проекта

Коректно докладване, отчитане 
и фактуриране от страна на 
Изпълнителя към Възложителя.

Мерки по преодоляване на риска
Коректно докладване, отчитане и фактуриране от страна на Изпълнителя към Възложител
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Проект „М> BG16RFOP001-1.022-000I-C0I „Ремонт и рехабшштация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда нагр. Смолян“, процедура за директно предоставяне №  BGI6RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедури № BG16RFOP001-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. “, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативни програма „Региони в растеж “  2014 -2020 г..

3.8. Промяна в
Нормативната
уредба

2 4 Забавяне и/или 
спиране 
изпълнението 
на проекта

Непрекъснато следене на 
новостите в Нормативната база, 
които могат да засегнат 
дейностите по проекта.

Мерки по преодоляване на риска
Непрекъснато следене на новостите в Нормативната база, които могат да засегнат дейностите 
по проекта

ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНО СЪДЕЙСТВИЕ И/ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТРАНА

№ Риск Вероят
ност

Т ежест 
на

вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/недопускане 

на риска
1. Конфликт между 

участниците в 
строителният процес

1 2 Закъснение 
от графика 
за изпълне
ние

Първоначална и последващи 
регулярни срещи по време на 
изпълнение на обекта за 
информираност на всички 
заинтересовани страни за 
изпълнение на обекта и 
разискване на евентуалните 
спорни точки до постигане на 
законов консенсус.

Мерки по преодоляване на риска
Отстраняване на конфликта и възвръщане на нормална комуникация между участниците в 
строителният процес, предприемане на мерки за недопускане на повторен конфликт

2. Смяна на ръководни 
служители от екипа 
от страна на 
участници в 
строителният процес

1 2 Закъснение 
от графика 
за изпълне
ние

Предвиждане на заместващи 
ръководни служители с 
квалификация същата или по- 
висока от тази на наличният; 
спазване съответните актове и 
разпоредбите на договора за 
замяна на ръководни служители

Мерки по преодоляване на риска
Назначаване на предвидения за заместващ ръководен служител.

3. Промени
настъпващи по време 
на строителството 
водещи до 
съгласуване на 
същите с 
експлоатационни 
дружества

2 2 Закъснение 
от графика 
за
изпълнение

Съгласуване с Възложителя на 
по-ранен етап при настъпване 
на промени водещи до 
необходимост от съгласуване и 
предоставяне на същите 
експлоатационните дружества 
за одобрение.

Мерки по преодоляване на риска
Извършване на видове работи, които са незасегнати от направените промени до 
съгласуването им с експлоатационните дружества.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „Ле BG16RFOP001-1.022-0001-С01 „Ремонт и рехабшштация па улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда па 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 BGI6RFOPOOI-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. Проектни различия 2 2 Закъснение Посещение на място на обекта
водещи до от графика и сравняване с проектната
изпълнението на за изпълне- документация за маркиране на
допълнителни ние възможните рискови места;
видове СМР Допълнителните видове СМР, 

които водят само до 
увеличаване на количествата 
заложени предварително в 
количествено-стойностната 
сметка към проекта са заложени 
в непредвидените разходи.

ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНА КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА, А ИМЕННО:

Възложител на договорите, Изпълнител на договора, съгласувателни органи и 
експлоатационни дружества, лице, осъществявящо строителен надзор.

№ Риск Вероят
ност

Т ежест 
на

вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/недопускане 

на риска
1. Конфликт между 

заинтересованите 
страни в рамките на 
проекта

1 2 Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълне
нието на 
проекта

Взаимоотношенията между 
заинтересованите страни в 
рамките на проекта ще се 
уреждат с писмени договори с 
ясно определени задължения и 
отговорности; Публичност и 
прозрачност при изпълнение на 
проекта за недопускане на 
създаването на конфликти; 
Подготвен ръководен екип с 
умения за справяне с 
конфликтни ситуации.

Мерки по преодоляване на риска
Отстраняване на конфликта и възвръщане на нормална комуникация между 
заинтересованите страни, предприемане на мерки за недопускане на повторен конфликт.

2. Различия или липса 
на информация за 
съществуващото 
положение на 
подземната 
инфраструктура

1 1 Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълне
нието на 
проекта

Съгласуване на 
местоположението на 
подземните комуникации със 
съответните дружества.

Мерки по преодоляване на риска
Изпълнение на дейности в незасегнатите участъци и коригиране на графика за изпълнение



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 № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян", част от процедури № BGI6RFOPOOI-1.001- 

039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. ", които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програми „Региони в растеж" 2014 -2020 г..

до получаване на коректна информация за подземната инфраструктура, съгласувана със 
съответните експлоатационни дружества.________________________________________

ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА Р. БЪЛГАРИЯ
№ Риск Веро

ятност
Тежест

на
вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/иедопускане 
__________на риска__________

1. Промени в 
законодателството 
на България

1 1 Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълне
нието на 
проекта

Непрекъснато следене на 
законодателните промени в 
България и контрол върху 
навременното прилагане от 
датата на влизането им в сила; 
Променяне на правилата и 
плановете залегнали в 
дружеството съобразно 
законодателните промени и 
запознаване на персонала с 
промените; Непрекъснат 
контрол за спазване на новите 
правила и планове на 
дружеството._______________

Мерки по преодоляване на риска
Прилагане на действащите в момента ма изпълнение на обекта нормативни уредби в 
Република България._______________________________________________________

ЛИПСА НА ФИНАНСИРАНЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРНИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, В ТОВА ЧИСЛО ЗАБАВА НА ПЛАЩАНИЯТА ПО ДОГОВОРА ОТ 
СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
№ Риск Веро

ятност
Тежест

на
вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/иедопускане 

на риска
1. Забава на 

плащанията по 
договора от страна 
на Възложителя

2 2 Закъснение 
от графика 
поради 
закъснение 
на плащания 
към
доставчици

Изготвяне и предоставяне на 
Възложителя документите за 
плащания; Следване на 
процедурите за плащане 
описани в Договора.

Мерки по преодоляване на риска
Осигуряване на допълнителни средства (кредитна линия) за навременно разплащане с 
доставчици до изплащане на дължимите суми от страна на Възложителя.

2. Неизпълнения на 
договорни

2 2 Закъснение 
от графика за

Следене и спазване на клаузите 
свързани със сроковете и
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ 8  РАСТЕЖ

Проект „Ма 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 Ма BG16RFOP00I-I.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедура Ма BG16RFOPOOl-l.OOl- 

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..

отношения свързани 
със срокове

изпълнение описани Договора; Спазване на 
графика за изпълнени на 
обекта.

Мерки по преодоляване на риска
Информиране Възложителя за настъпилото нарушение и разясняване на договорните 
условия.

3. Неизпълнения на 
договорни 
отношения свързани 
с качеството

2 2 Закъснение 
от графика за 
изпълнение

Следене и спазване на клаузите 
свързани с качеството описани 
Договора и Техническата 
спецификация (ТС); Следене 
качеството на доставените 
материали и изпълнението на 
работите в съответствие с ТС;

Мерки по преодоляване на риска
Спазване на заложените в Техническата спецификация изисквания и постоянен контрол; 
Предоставяне на документи доказващи качеството на доставените материали; Спазване на 
технологията на изпълнение на СМР.

4. Забава или отказ от 
подписване на 
протоколи и 
документи по време 
на строителството

1 4 Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълнени
ето на 
проекта

Своевременно изготвяне и 
предоставяне на актовете и 
протоколи по време на 
строителството; Регулярни 
срещи за информираност на 
всички заинтересовани страни 
за предстоящите за подписване 
актове и протоколи; Спазване 
на законовите изисквания за 
съставяне и подписване на 
актове и протоколи при 
изпълнение на строителството.

Мерки по преодоляване на риска
Незабавно предприемане на действия за съгласуване и коригиране на проблемните актове и 
протоколи за подписването им в най-кратък срок.

ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ПРОДИКТУВАНИ ОТ 
СПЕЦИФИКАТА МУ И/ИЛИ НЕПЪЛНОТИ И/ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В 
ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И КОНСТАТИРАНО ТЕХНОЛОГИЧНО 
НЕПРАВИЛНО ИЛИ НЕКАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ:

№ Риск Веро
ятност

Тежест
на

вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/недопускане 

на риска
1. Надвишаване на 

себестойността при 
изпълнение на

1 2 Закъснение 
от графика
за

Изготвяне на точни анализи за 
разходите по изпълнение на 
работите, включително и за
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М> BG16RFOP001-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация по улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда нагр. С м олянпроцедура за директно предоставяне Mi 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. които се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „ Региони в растеж “  2014 -2020 г..

проекта
продиктувана от 
непълноти и/или 
неточности в 
проектната 
документация и 
констатирано 
технологично 
неправилно или 
некачествено 
изпълнение на 
дейност

изпълнение такси, покупка на материали, 
изпитвания и пускане на обекта 
в експлоатация, финансов риск и 
всякакви други разходи, 
необходими за изпълнение и 
завършване на Договора; 
Ежедневно следене на 
изразходваните средства и 
изпълнените работи.

Мерки по преодоляване на риска
Увеличаване на производителността за намаляване на себестойността и корекция на 
некачествено изпълнените строително — монтажни работи, при спазване на сроковете в 
линейния календарен план.

2. Непълноти и/или 
неточности в 
проектната 
документация за 
съществуващото 
положение на 
подземната 
инфраструктура

1 2 Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълнени
ето на 
проекта

Съгласуване на 
местоположението на 
подземните комуникации със 
съответните дружества.

Мерки по преодоляване на риска
Изпълнение на дейности в незасегнатите участъци, до получаване на коректна 
информация за подземната инфраструктура, съгласувана със съответните 
експлоатационни дружества.

3. Непълноти и/или 
неточности в проекта 
за изпълнение на 
обекта

2 Забавяне 
и/или 
спиране 
изпълнени
ето на 
проекта

Посещение на място на обекта и 
сравняване с проектната 
документация за маркиране на 
възможните рискови места

Мерки по преодоляване на риска
Незабавно информиране на заинтересованите страни за непълнотите и неточностите в 
проекта; Предприема на действия за отстраняването им; Корекция на графика за 
изпълнение на обекта.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „М> BG16RFOP00I-1.022-0001-C0I „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..

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕБЛАГОПРИЯТНИ КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ

№ Риск Веро
ятност

Тежест
на

вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/недопускане 

на риска
1. Продължителни

лоши
метеорологични
условия

1 2 Закъснение 
от графика 
за
изпълнение

Следене на месечната и 10- 
дневната прогнози за времето и 
планиране на СМР според 
атмосферните условия. 
Предвиждане на резерв от 
време в графика.

Мерки по преодоляване на риска
Коригиране на работния график с даване на почивни дни в периода е лоши атмосферни 
условия. Непрекъснато следене на графика на обекта и увеличаване на броят на екипите за 
наваксване при приемливи атмосферни условия. Осигуряване на резерв от време

2. Природни бедствия 2 4 Закъснение 
от графика 
за
изпълнение

Настъпването на тези 
обстоятелства не би могло да се 
предвиди и предотврати от 
страна на изпълнителя и 
възложителя и респективно не 
бихме могли да предвидим 
мерки за тяхното недопускане 
и преодоляване. При 
настъпването на тези 
обстоятелства своевременно ще 
уведомим писмено възложителя 
за създадените възпрепятствия 
при изпълнение на работата от 
форсмажорни обстоятелства.

Мерки по преодоляване на риска
При настъпването на тези обстоятелства своевременно ще уведомим писмено възложителя 
за създадените възпрепятствия при изпълнение на работата от форсмажорни обстоятелства

ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ПРОДИКТУВАНИ ОТ 
ПРОТЕСТИ, ЖАЛБИ И/ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА НЕГАТИВНА РЕАКЦИЯ ОТ
СТРАНА НА МЕСТНОТС) НАСЕЛЕНИЕ
№ Риск Веро

ятност
Тежест

на
вредата

Влияния Мерки за
предотвратяване/недопускане 

на риска
1. Жалби/протести 

и/или други форми 
на негативна 
реакция, поради 
затруднено 
движение на

3 2 Закъснение 
от графика 
за
изпълнение
поради
недоволс-

Предприемане на мерки за 
информираност на местното 
население за изпълняваните и 
предстоящите за изпълнение 
дейности и участъците, в които 
ще се извършват за
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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 л .

превозни средства, 
пешеходци и др.

тво на 
населени
ето

минимизиране и 
предотвратяване на негативната 
реакция.

Мерки по преодоляване на риска
Откриване и отстраняване на причинните довели до недоволството на местното 
население;Предприемане на мерки за недопускане на повторно недоволство; Недопускане 
на изоставане от графика за изпълнение.

2. Жалби/протести 
и/или други форми 
на негативна 
реакция, поради 
високи нива на шум 
и вибрации по време 
на строителството

1 2 Закъснение 
от графика 
за изпълне
ние поради 
недовол
ство на 
населени
ето

Предприемане на мерки за 
информираност на местното 
население за изпълняваните и 
предстоящите за изпълнение 
дейности и участъците, в които 
ще се извършват за 
минимизиране и 
предотвратяване на негативната 
реакция; При работа в близост 
до населените места, машините 
с интензитет на шум над 
55dB(A) ще преустановяват 
работа от 14 до 16 часа и в този 
отрязък от време ще бъдат 
изпълнявани дейности, за които 
не е необходима техника с висок 
интензитет на шум.

Мерки по преодоляване на риска
Откриване и отстраняване на причинните довели до недоволството на местното 
население;Предприемане на мерки за недопускане на повторно недоволство; Недопускане 
на изоставане от графика за изпълнение; Предприемане на мерки за екраниране на шума от 
транспортните средства и механизацията на обекта чрез частични заграждения.

3. Жалби/протести 
и/или други форми 
на негативна 
реакция, поради 
прекъсване на 
комуникации по 
време на 
строителството

1 2 Закъснение 
от графика 
за
изпълнение 
поради 
недовол
ство на 
населени
ето

Предприемане на мерки за 
информираност на местното 
население за изпълняваните и 
предстоящите за изпълнение 
дейности и участъците, в които 
ще се извършват за 
минимизиране и 
предотвратяване на негативната 
реакция; Преди започване на 
СМР на съответния участък ще 
се извърши маркиране и 
сигнализиране на всички 
подземни комуникации; При 
отбелязани на кадастралната 
снимка комуникации около 
тяхното местоположение 
изкопните работи да се
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ 8  РАСТЕЖ

Проект „Ле BG16RFOР001-1.022-0001-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 №  BG16RFOP00I-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани шишове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедури 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..

изпълняват ръчно.
Мерки по преодоляване на риска
Откриване и отстраняване на причинните довели до недоволството на местното население; 
Предприемане на мерки за недопускане на повторно недоволство; Незабавно информиране 
на съответните експлоатационни дружества и отстраняване на аварията в най-кратък срок; 
Недопускане на изоставане от графика за изпълнение.

4. Жалби/протести 
и/или други форми 
на негативна реакция 
поради нанасяне на 
щети на околната 
среда

1 1 Закъснение 
от графика 
за
изпълнение 
поради 
недовол
ство на 
населени
ето

Предприемане на мерки за 
информираност на местното 
население за
изпълняваните и предстоящите 
за изпълнение дейности и 
участъците, в които ще се 
извършват за минимизиране и 
предотвратяване на негативната 
реакция; Спазване на 
заложените в българското 
законодателство нормативи; 
Спазване на Мерките за 
опазване на околната среда; 
Постоянен контрол при 
изпълнение на обекта.

Мерки по преодоляване на риска
Предприемане на своевременни действия за отстраняване на нанесените върху околната 
среда щети довели до недоволството на местното население; Коригиране на заложените 
мерки за опазване на околната среда за повторно недопускане на щетата.

5. Жалби/протести 
и/или други форми 
на негативна реакция 
поради нанасяне на 
щети на трети лица 
от местното 
население

1 1 Закъснение 
от графика 
за
изпълнение 
поради 
недовол
ство на 
населени
ето

Предприемане на мерки за 
информираност на местното 
население за изпълняваните и 
предстоящите за изпълнение 
дейности и участъците, в които 
ще се извършват за 
минимизиране и 
предотвратяване на негативната 
реакция; Съгласуване на 
местоположението на 
подземните и надземни 
комуникации със съответните 
дружества.

Мерки по преодоляване на риска
Предприемане на своевременни действия за отстраняване на нанесените щети; 
Информиране на Застрахователя поддържащ полицата „Професионална отговорност" за 
нанесената щета; Предприемане на мерки за повторно недопускане на щети.

V V и  V J_ V* У
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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..

ВИДОВЕ ПРОБЛЕМИ

Времеви проблеми.
Закъснение началото на започване на СМР.
Ненавременно получаване на необходимата за започване информация:

■ Вероятност -  ниска (предвиден резерв)
■ Въздействие -  средно (ще доведе до закъснение спрямо графика)
■ Превантивни мерки -  Успешното получаване на цялата необходима 

информация и документи, необходими за стартиране е ключов момент и предпоставка за 
успешното и безпроблемно започване на строителните дейности поради което ще 
предприемем следните мерки:

■ Информиране на всички заинтересовани страни за необходимата ни 
информация и за сроковете на получаване

■ Постоянен мониторинг на входящата информация и документи
■ Корективни мерки -  осигуряване на алтернативни източници на информация и 

непрекъсната комуникация с останалите страни до получаване на необходимите документи 
и информация.

Ненавременно настъпване на събития, предхождащи началото на изпълнение
■ Вероятност -  ниска (предвиден резерв);
■ Въздействие -  средно (ще доведе до закъснение спрямо графика).

Превантивни мерки -  Успешното и в срок настъпване на събития, свързани с 
началото на изпълнението е ключов момент и предпоставка за успешното и безпроблемно 
започване на строителните дейности поради което ще предприемем следните мерки:

■ Информиране на всички заинтересовани страни за предстоящите събития;
■ Постоянен мониторинг на ангажираността на останалите страни.

Корективни мерки -  промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за които са 
налични проекти и материалите; извършване на дейности, който не са пряко свързани с 
липсващия материал и непълни проекти; мобилизация на допълнително работна ръка или 
финансов ресурс за справяне с крайния срок на проекта.

Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите.
Забава в срока и неспазване графика за изработка и доставка на материали и 
технологичното оборудване:

■ Вероятност -  ниска (дългогодишни контакти, предвиден резерв);
■ Въздействие -  средно (ще доведе до закъснение спрямо графика);
■ Превантивни мерки -  изготвяне на график за доставки; планиране доставката 

да става две седмици преди започване на участъка, за които са необходими; осигуряване на 
алтернативни доставчици;

я Корективни мерки -  промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за 
които са налични материалите; извършване на дейности, който не са пряко свързани с 
липсващия материал.

о  П  Р- -ft а  ■'!и U 0 о  V  ± V, 4

61



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА 
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Проект „№ BG16RFOP001-I.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 2 0 1 4 - 2020 г. “, който се осъществява с 
финансовата подкрепи на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г..

Сериозно изоставане в изпълнението на СМР:
■ Вероятност — ниска (оценени са проблемите и са предвидени мерки за 

предотвратяването и/или намаляването им);
■ Въздействие -  голямо (загуби за Изпълнителя, обществено недоволство);
■ Превантивни мерки -  контрол по спазване на изготвените графици за работа и 

доставка на материали;
■ Корективни мерки -  преработване на графика за работа, увеличаване на броя 

на екипите, преминаване на сменен режим на работа.

Липса /недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
строителния процес.

Персонални промени в ръководния състав на Изпълнителя, Консултанта или
Възложителя за обекта:

■ Вероятност -  ниска;
■ Въздействие -  средно (ще доведе до напрежение и временно забавяне);
■ Превантивни мерки -  осигуряване на взаимозаменяем песонал, създаване на 

система за съхранеие на информацията;
■ Корективни мерки -  незабавно заместване на ръководния перонал; 

запознаване е моментното състояние на обекта; работа в график; увеличаване на броят на 
екипите.

Конфликт между участниците в строителния процес:
■ Вероятност -  ниска (предвид социалната значимост на проекта);
■ Въздействие -  средно (ще доведе до закъснение спрямо графика);
■ Превантивни мерки -  мерки за публичност и комуникация; среща в началото с 

всички участници в строителството за запознаване е очакванията;
■ Корективни мерки -  овладяване на конфликта; анализ на причините за 

конфликта; конкретни предложения и варианти за отстраняване на разногласията.
Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни 

в рамките на проекта.

Политически натиск:

■ Вероятност -  ниска (предвид социалната значимост на проекта);
■ Въздействие -  средно (ще доведе до закъснение спрямо графика и/или спиране 

на обекта);
■ Превантивни мерки -  мерки за публичност и комуникация със 

заинтересованите страни;
■ Корективни мерки -  пресконференция и търсене на подкрепа от страна на 

обществеността.

Неизяснени, грешни или липсващи данни за съществуващи подземни комуникации и 
инфраструктура:

■ Вероятност -  ниска (съгласуван проект със съответните дружества -
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В. и К ., Електроразпределителни, Далекосъобщителни и др.);
■ Въздействие -  малко (ще доведе до закъснение спрямо графика);
■ Превантивни мерки -  предварително запознаване с подземния кадастър, 

съгласуване с експлоатационните дружества;
■ Корективни мерки -  промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за 

които са налични достоверни и точни данни за съществуващите подземни комуникации.

Промени в законодателството на Р. България.
Промяна на законодателството, касаещи строителния процес:

■ Вероятност -  ниска;
■ Въздействие -  средно (ще доведе до закъснение спрямо графика);
■ Превантивни мерки -  своевременно запознаване с измененията в

законодателството;
■ Корективни мерки -  незабавно привеждане на строително-монтажните работи 

към новите изисквания.

Промяна на законодателството, касаещи проекта като цяло:
■ Вероятност -  ниска;
■ Въздействие -  средно (ще доведе до закъснение спрямо графика);
■ Превантивни мерки -  своевременно запознаване с измененията в

законодателството;
■ Корективни мерки -  незабавно привеждане на документите, бланките и 

комуникационните връзки към новите изисквания.

Липса на финансиране и неизпълнение на договорни задължения, в това число забава 
на плащанията по договора от Страна на Възложителя.

Забавяне или спиране финансирането на обекта:
■ Вероятност -  ниска (предварително осигуреното финансиране);
■ Въздействие -  голямо (ще доведе до забавени доставки на материали и 

опасност от неспазване на крайния срок);
■ Превантивни мерки -  навременно изготвяне на документите за плащане; 

изработване и актуализиране на график на паричния поток;
■ Корективни мерки -  разсрочване на плащанията към доставчици; заемане на 

средства от Банка/кредит/; искове.

Забавяне или отказ от подписване на необходимите актове по време на 
строителството:

■ Вероятност -  ниска (предварително осигуреното финансиране);
■ Въздействие -  голямо (ще доведе до забавени доставки на материали и 

опасност от неспазване на крайния срок);
■ Превантивни мерки -  навременно изготвяне на актовете по време па 

строителство; предварително запознаване на всички страни с предстоящите за подписване 
актове навременно остраняване на евентуални забележки;

■ Корективни мерки -  мониторинг, анализ и отстраняване на причините за 
забавянето или отказа при подписване.
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Проект „№ BG16RFOPOO1-1.022-0001-C01 „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда нагр. Смолян“, процедура за директно предоставяне №  BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 -  2020 г. -  Смолян“, част от процедури № BG 16RFOPOOI-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..

Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 
неточности в проектната документация и констатирано технологично неправилно или 
некачествено изпълнение на дейност.

Сериозни грешки или разминавания между отделните части в проектната 
документация и констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на 
дейност:

■ Вероятност -  ниска;
■ Въздействие -  голямо (ще доведе до спиране на работата, неспазване на 

крайния срок, необходимост от препроектиране и корекция на некачествено изпълнените 
строително -  монтажни работи);

■ Превантивни мерки -  предварителен оглед на проекта за наличието на 
очевидни несъответствия и оценка на качеството на изпълнените СМР;

■ Корективни мерки -  изпълнение на СМР в други участъци, препроектиране и 
корекция на некачествено изпълнените строително -  монтажни работи, при спазване на 
сроковете в линейния календарен план.

Разминавания между проектите и реалната ситуация:
■ Вероятност -  ниска;
н Въздействие -  голямо (ще доведе до спиране на работата, неспазване на 

крайния срок, необходимост от препроектиране);
■ Превантивни мерки -  предварителен оглед на проекта и обекта за наличието 

на очевидни несъответствия;
■ Корективни мерки -  промяна в графика и изпълнение на СМР в други 

участъци, препроектиране.

Изключително неблагоприятни климатични условия.
Форсмажорни обстоятелства:

■ Вероятност -  ниска;
■ Въздействие -  голямо (ще доведе до закъснение спрямо графика или до 

спиране на работа);
■ Превантивни мерки -  анализизране на възможните форсмажорни 

обстоятелства и съставяне на план за действие при настъпване;
■ Корективни мерки -  работа в график, увеличаване броя на екипите.

Важно: В подхода и програмата за изпълнение на поръчката участникът следва да 
предложи организация за изпълнение на строително-монтажни работи, която счита за 
най-подходяща, 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, 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
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комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 
организационни аспекти, 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 спецификации, 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 количествено- 
стойностната сметка 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.

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

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

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

Дата: 28.04.2017 г.

ПОДПИС
ПЕЧАТ

[Валерии Гюров\ 
[Управител]
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