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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

 за разлеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя и оценка на 

техническите предложения от офертите на участниците  в процедура по възлагане на 

обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от 

ЗОП – чрез публично състезание, с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА 

ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН – I 

ЕТАП“, която обществена поръчка е открита с Решение № 10 от 13.07.2017 г. на 

кмета на община Смолян, вписано заедно с обявлението за поръчка в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2017-0008 и публикувано заедно с одобрените с него 

обявление за поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на 

купувача: http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2040.  

 

 

Днес, 11.06.2018 г. в 09:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 

изпълнение на Заповеди № № ОП-36/18.08.2017 г. и ОП-02/14.02.2018 г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател и член на комисията: 

Станка Василева Делирадева – старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Членове на комисията: 

Хамди Хилмиев Моллов – главен експерт в дирекция „СИОС“ в община Смолян; 

Стефка Желева Росенова - главен специалист в дирекция „СИОС“ в община Смолян; 

инж. Цвятко Момчилов Каменов – главен експерт в дирекция „СИОС“ в община Смолян; 

Любомир Петров Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян. 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, 

ал.3 и 5, чл. 104,ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и  чл.56, ал.1 и 2 

и чл.57, ал.2 и 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/. 
 

 1.  Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на 

участниците, за които беше установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и 

на критериите за подбор, и извършване на оценяване съгласно одобрената от възложителя 

методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 

 

 2. Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферта на участниците: „ВДХ“ 

АД (от 27.04.2018 г. е налице е смяна на наименованието на участника „ВОДСТРОЙ 98“ 

АД), „КОТА-2001“ ООД, „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД, ДЗЗД „ИНТЕГРИРАНИ 

ЕКОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ“ и „ДЮЛГЕР“ ООД, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП 

комисията провери дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията 

ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническите спецификации: 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2040


                                       

2 

 
    

„ВДХ“ АД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и съдържа изискуемите документи, като 

същите са представени в изискуемата форма, но не са спазени условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията 

на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения, както следва: 

Линеен план график, Диаграма на работната ръка, Диаграма на механизацията и Таблица 

- основни материали за изпълнение на поръчката; Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на 

валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; и Декларация за спазване на 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 121 /словом сто двадесет и един/ календарни дни, 

считани от извършване 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 31.07.2003г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройство (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003г.)/ и заверка на заповедна 

книга от лицето по чл. 158, ал.2 от ЗУТ. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Участникът предлага следното предложение за изпълнение: 

 Подход и програма за изпълнение на поръчката - Организацията и начина на 

изпълнение на поръчката, последователността на предвижданите дейности 

съгласно техническите спецификации и количествената сметка, покриващи 

всички аспекти на изпълнението с отчитане на реалната производителност на 

предложените работна сила, технологично оборудване и механизация: 

    Общи данни за обекта и анализ на съществуващото положение, в това 

число участникът е разгледал целта на поръчката, представил е своето 

проектно решение, разгледал е  обхвата на обекта.  

    Предварителната подготовка за изпълнение на обекта, включва: 

актуализиране на техническото предложение и неговите приложения; 

съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения проект и 

влязлото в сила разрешение за строеж за изпълнение на строежа; 

предаване на строителната площадка от възложителя на изпълнителя; 

съставяне на заповедна книга; подготовка на строителната площадка 

по документи, включително осигуряване на ВОД; организация на 

строителната площадка - временно строителство. 

    Обезпечаване на изпълнението - технически и човешки ресурси. 

   Начин на изпълнение на строителството: всички строителни дейности 

участникът гарантира да се изпълняват съгласно Линейния график и 

Техническото предложението за изпълнение на поръчката с неговите 

приложения. Изпълнението на строителните работи ще започне 

поетапно, съгласно линейния график и след подписване на Акт образец 2а 

от Наредба № 3. 

 Изграждане на геодезическата мрежа, включва: полагане на 
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стабилизирани геодезически репери, разположени извън границите 

на отделните съоръжения на площадката, които са свързани с 

постоянните репери на държавната нивелация, за което се 

съставя 5 акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с 

одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на 

строежа (приложение № 5) - съставя се от строителя, 

технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" 

към лицето, упражняващо строителен надзор и проектанта; 

трасиране на основните линии на отделните съоръжения. 

 Отлагане върху терена: преди започване на изкопните работи 

освен трасиране на съществуващите подземни проводи ще се 

трасира и широчината на изкопа предвидена в проекта. Поради 

наличието на подземна инфраструктура - газ с ТСКМ мрежа, 

кабелни мрежи на БТК включително и мрежи на кабелни 

оператори, ЧЕЗ, улично осветление, съществуващи водопроводи, за 

които са установени известни минимални отклонения, траншеите 

за изграждане на водопровода са проектирани, така че да се 

осигури точно и безопасно монтиране на тръбопроводите и 

намаляване броя на надлъжните укрепвания на газта и кабелните 

мрежи. В уширенията за ревизионни шахти е осигурено минимално 

защитно работно разстояние от 0,50м. от всички страни съгласно 

БДС EN 1610:2003. Въз основа на изградените и стабилизирани 

геодезически репери, екипа на участника ще извърши следното: 

трайно геодезично очертаване на осите и геометричните контури 

в зоните на изкопните и насипните работи, рампите и други 

съоръжения, предвидени в проекта; извършените геодезични 

работи ще се посочват в акта за предаването на строителната 

площадка, съгласно образеца по Наредба № 3. Участникът няма да 

допуска приемането с акта на трайни геодезични маркировъчни 

знаци, когато: получените геодезични отклонения са по-големи от 

предвидените в проекта; те са поставени в зоната на предстоящи 

земни работи, както и на места, в които се очакват слягане, 

плъзгане или размиване на почвите; не се допуска извършване на 

земни работи при разрушени трайни маркировъчни знаци до 

пълното възстановяване на последните. Преди започване на 

всякакви изкопни работи, участникът ще маркира краищата на 

изкопа и ще ги представи за проверка и одобрение от Консултанта 

по чл. 166 от ЗУТ. Във връзка с маркирането на строителния 

участък ще се извършва цялостно и систематично заснемане на 

ширината и зоната на участъка, както и евентуално допълнителна 

работна зона, с цел да документира съществуващите условия на 

Площадката, такива каквито са в началото на работите и ще 

служи за справка при възстановяването й, след изграждането на 

тръбопроводите. 

 Изпълнявани дейности, включват: 

o   Демонтажни работи асфалтови настилки, които се състоят в 

изрязване на асфал с фугурезачка, където ще се изпълнява изкопа 

за траншеята, фрезоване или разкъртване на пластовете 

асфалтобетон и извозване на указано от Възложителя депо на 

получените отпадъци за рециклиране или за депониране. След 

отстраняване на асфалтобетоновото покритие се изгребва 

подложния пласт на пътната настилка и се пристъпва към 

изкопните работи на траншеите;   
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o   Изкопни работи и укрепване изкоп ще извършват се с багер до 

15см. предикота нивелета едновременно с това траншеите се 

укрепват с инвентарна система за укрепване в урбанизираната 

територия. Дъното на изкопа се оформя ръчно. Изкопаните земни 

маси част от тях ще се извозват на депо указано от 

Възложителя, ПБЗ и изискванията на Възложителя, като част 

от изкопа е на отвал. За приемане на земната основа и 

действителните коти на извършените изкопни работи се съставя 

Акт образец съгласно Приложение № 6 от Наредба 3 от 

строителя, технически правоспособните физически лица към 

лицето, упражняващо строителен надзор, и проектантите по 

съответната част; в случай на установени различия между 

изпълнителския чертеж на разкрита земна основа и инженерно- 

геоложките проучвания (доклад) към проектната документация 

участникът предвижда съставителите да предписват 

необходимите мерки и  да уведомяват възложителя за това; в 

случай че е необходимо друго проектно решение, строителството 

се спира със заповед на строителния надзор в заповедната книга 

на строежа, със задължителни предписания за изпълнение на 

мерки за недопускане на авария, щети и др. 

o   Полагане подложка под тръбопроводите, засипване около и над 

тръбите: при необходимост участникът е предвидил 

мероприятия за отводняване на изкопа преди оформяне на дъното 

и полагане на съответната подложка под тръбопроводите. След 

приемане на дъното на изкопа се преминава към полагане на 

съответната подложка под тръбопроводите. Тръбите РЕ се 

полагат в изкопа след добро подравняване на земното легло. 

Предвидено е тръбите да се полагат върху изкуствена основа - 

подложка от 10 см. пясък. Под тръбите няма да се полагат 

камъни и други материали. След монтажа на тръбопроводите се 

изпълнява засипване и уплътняване около и над тях. 

o   Монтаж на тръбопроводи, които се полагат,  при спазва 

технологията на полагане за съответния вид тръби, съгласно 

указанията на съответния производител. На този етап се 

изпълняват  всички отклонения и съоръжения. 

o   Засипване и уплътняване траншеята до нивото на „сандъка“ на 

пътните настилки: ръчно с подбиване около тръбата и до 30см 

над темето й с трамбоване на пластове от 10см. Засипването се 

извършва с доставен пясък и в краен случай с мека, подбрана почва 

от изкопа, без едри камъни и строителни отпадъци. Дозасипване 

на траншеята се извършва на пластове 20-30см от баластра, 

като материалът за обратна засипка няма да съдържа частици с 

големина над 60мм. За уплътняване на окончателната засипка 

участъникът предижда евентуално да ползва вибрационни 

трамбовки отстрани на тръбопровода. При асфалтирана улица в 

проекта се предвижда 40см. трошено-каменна настилка. При 

неасфалтирани улици обратния насип е с баластра. Засипването 

се изпълнява на пластове, като всеки пласт се уплътнява до 

посочената в техническите спецификации и проекта степен на 

уплътнение. След полагане и укрепване на тръбопровода тръбата 

се засипва около и над теме тръба и се уплътнява с трамбовка. 

Участникът няма да допуска преминаване на тежка механизация 

непосредствено над тръбопровода. Траншеята се засипва с 



                                       

5 

изкопаните почви, баластра или и двете. Засипването се извършва 

на пластове, които се уплътняват до достигане на проектната 

плътност и до нивото на пътните настилки. Степента на 

уплътнение се доказва с вземане на проби. Дъната на всички 

изкопи, които се засипват се уплътняват до 98% от 

максималната обемна плътност на скелета (mod rd, Рг) на 

материала, получена по метода на Метод по Проктор съгласно 

приложение № 18 или БДС 17146 „Почви строителни. Определяне 

на максималната плътност на скелета и оптималното водно 

съдържание на почвите“. 

o   Проби и изпитания на положените тръбопроводи участникът ще 

изпълни  съгласно изискванията на Наредба № 2 за проектиране, 

технологиите за изпълнение на видовете СМР, техническите 

спецификации на Възложителя и изискванията на Консултанта 

по чл. 166 от ЗУТ. След завършване на строително-монтажните 

работи ще се извърши изпитване и дезинфекция на водопровода. 

За извършване на изпитването се използва питейна вода. 

Предвижда се да бъде извършено хидравлично изпитване за 

доказване на водоплътността, за проверка на якостта и 

изпълнението на тръбите, на фасонните части, връзките и 

другите водопроводни елементи. Водопроводът преди 

изпитването ще бъде промит (за да не попаднат боклуци на входа 

на манометрите). 

o   Възстановяване на пътна настилка: започва с приемане на 

земното легло и изпълнение на трошенокаменната настилка до 

нивото, указано в проекта. След изпълнение на всички проби и 

изпитания се преминава към възстановяване на горните пластове, 

в първоначален вид, като се спазват детайлите за възстановяване 

на пътни настилки за съответното натоварване на пътя, 

съгласно проекта. Изпитването и приемането на възстановените 

настилки участникът предвижда да извършва съгласно Наредба 

№ 1 за проектиране на пътища, техническите спецификации и 

изискванията на Консултанта по чл. 166 от ЗУТ. 

 Последователност на изпълняваните дейности за изпълнение на 

обекта. Предвижда се укрепване с инвентарни системи за всички 

траншеи посочени в проекта и на места, където се налага. 

Изпълнението на строително-монтажните работи за водопровода ще 

протече в следната технологична последователност: 

o Въвеждане на Временна организация и безопасност на движението 

(ВОБД); 

o Обезопасяване на строителната площадка; 

o Трасиране на съществуващите подземни комуникации; 

o Трасиране контура на изкопите; 

o Отстраняване на пътната настилка (Рязане и разваляне на 

съществуваща асфалтобетонова настилка по улици или 

тротоари); 

o Отстраняване на трошенокаменната настилка; 

o Земни работи - траншейни изкопи; 

o Натоварване и извозване на строителните отпадъци от уличната 

настилка; 

o Укрепване на изкопа, ако е необходимо (над 1.50м дълбочина или 

опасност от свличане на земни маси); 

o Ръчни изкопи; 
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o Подготовка дъното на изкопите и леглата на тръбопроводите; 

o Направа на подложка под тръбите; 

o Направа бетонов опорен блок по детайл на местата указани в 

проекта и всички свързани с това работи; 

o Направа на съоръжения и шахти по детайл съгласно проекта и 

всички свързани с това работи; 

o Монтаж на водопроводна - транспорт, спускане, полагане и 

свързване на тръби, фитинги и арматури; 

o Засипване около и над тръбопровода съгласно проекта; 

o Полагане на детекторна лента над тръбите; 

o Разкрепване, ако се е наложило укрепване; 

o Изпълнение на сградни водопроводни отклонения и монтаж на 

тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти; 

o Изпитания тръбопровода на якост; 

o Окончателно обратно засипване с полагане на сигнална лента над 

тръбите; 

o Окончателно изпитване на тръбите; 

o Дезинфекция и промиване на тръбоопровода, вземане на 

необходимите проби; 

o Възстановяване на трошенокаменната настилка (където е имало 

такава); 

o Възстановяване на пътната настилка (където е имало такава); 

o Възстановяване на бордюри и тротоарни настилки (където е имало 

такива); 

o Възстановяване на пътната маркировка и сигнализация (където е 

имало такава); 

o Отстраняване на предпазните заграждения; 

o Премахване на Временната организация на движението (ВОД). 

 При изпълнение на строителството участникът ще спазва следните 

етапи на полагане на тръбите: 

o Транспорт на тръбите от временния склад и разполагането им до 

готовия изкоп; 

o Приемане на дъно изкоп за полагане тръбите и обособяване на 

монтажни ями; 

o Обезпечаване на механизация за преместване и спускане на 

тръбите и елементите на шахтите; 

o Спускане на тръбите и елементите на шахтите в готовия изкоп; 

o Преглед и подготовка на съединителните връзки; 

o Свързване или заваряване на тръбите; 

o Полагане на подложка под тръбата и засипване около и над тръби 

със съответното уплътняване на пластове; 

o Проби и изпитания на монтираните участъци; 

o Окончателно засипване на тръбите с уплътняване на пластове 

съгласно указанията в проекта; 

o Възстановяване на пътните настилки и тротоари, където е имало 

такива. 

 Общи работи по строителството на водопроводната мрежа:  

o Строителството ще започне с въвеждане на Временна организация 

и безопасност на движението /ВОБД/ съгласно изготвен проект за 

ВОД. Ще бъдат обозначени всички достъпни точки до 

строителната площадка и съответните пътни знаци, като 

площадката. Самият строителен процес ще започне с изпълнение 

на дейностите по част„Разваляне на настилки и изкопни работи”.  
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o След уточняване на точното местоположение на изкопите и 

обозначаването им ще се пристъпи към конкретните строителни 

дейности. Работно звено, включващо в себе си комбинирани багери, 

самосвали, фугорезачки и общи/пътни работници, ще започне 

изпълнението на дейностите по рязане и разваляне на 

съществуващата пътната настилка. Изкопните работи ще 

продължат с разваляне на настилката от трошен камък. Земните 

работи ще започнат с общия машинен и ръчен изкоп. Ще бъдат 

използвани багери, самосвали, както и работни групи от общи или 

пътни работници за направа ръчни изкопи и оформянето на 

земното легло и откоси. Ще се осигури протичането на 

непрекъснат  процес на изкопните работи. При изкопа ще се следи 

да не се допуска прекопаване под проектната кота. При 

евентуално прекопаване под проектната кота и нарушаване 

целостта на земната основа, участникът предвижда изкопът да 

се запълни до проектното ниво с несортиран трошен камък, 

трамбована до достигане на обемната плътност на скелета на 

почвата. Оформянето и подравняването на котлована ще се 

извършва ръчно. Местата на депата за извозване на излишните 

земни маси и строителни отпадъци ще бъдат определени в 

Протокол образец №2а за откриване на строителната площадка. 

В процеса на строителството около изкопите ще се изпълнят 

предпазни заграждения със съответната предупредителна 

сигнализация, а през тъмната част от денонощието ще се включва 

и светлинна сигнализация. Участникът ше съобрази 

строителството с климатичните условия. При поява на 

подпочвени води или от друг източник в процеса на изграждане, 

незабавно ще се извърши директно водочерпене и осушаване на 

траншеята. Директното водочерпене ще се прилага само в случай 

на воден приток с малка скорост, при който не се причинява 

разрушаване структурата на земната основа и извличане на 

фините почвени частици. При евентуално наличие на воден приток 

със скорости, причиняващи разрушаване на почвата, незабавно ще 

бъде спряно строителството и ще бъде уведомен проектанта. 

Изкопите ще бъдат укрепвани посредством инвентарна система за 

укрепване.  

o  Следващият етап от строителния процес е монтаж на тръбите. 

При изпълнението на този тип работи участникът ще спазва 

проекта и инструкциите на конкретно избрания производител на 

тръбите. При наличие на несъответствия, строителството ще 

бъде преустановено и ще бъде уведомен проектанта за даване на 

решение. Обратните насипи ще бъдат изпълнени на пластове с 

дебелина на пласта не по-голяма от 20см, като уплътняването ще 

се извършва до достигане на проектната плътност. За 

уплътняването ще бъдат използвани валяци.  Когато участък от 

новата мрежа бъде завършен ще се премине към задължителното 

му тестване и дезинфекция за водопровода. След успешно 

изпитване на елементите на мрежата ще се пристъпи към 

направата на нужните обратни насипи от пясък, фракции или 

земни маси със съответното уплътняване на пластове. Насипите 

ще бъдат изпълнявани от работно звено, включващо багер 

товарач, самосвали и общи работници. Освен механизирано с 

траншеен валяк за уплътняване ще бъде използвана и работна 
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група от общи работници с механична трамбовки. Бригадата, 

състояща се от строителни работници, ще бъде ангажирана и с 

изграждането на всички предвидени по трасето малки ВиК 

съоръжения, в т.ч. всички видове шахти, пресичания на пътища, 

подземни комуникации, опорни блокове на указаните места в 

проекта на трасето и др. След достигане на нужния еластичен 

модул на уплътняване на насипите и подравняване на земната 

основа ще започне възстановяването на пътната основа чрез 

полагане на несортирани каменни фракции. Работното звено ще 

използва част от механизацията от част земни работи и ще се 

състои от самосвали, багер товарач и валяк. Достигане до 

проектно ниво на основата и до необходимия модул на уплътнение 

в съответствие с техническата спецификация. При изпълнението 

на всички строителни и монтажни работи, предвидени за 

изпълнение при изграждането на отделните клонове, участникът 

гаранитра стриктно спазване на изискванията на действащите 

строително-технически правила, норми и проектната 

документация. При възникване на евентуални затруднения по 

отношение изпълнението на определени видове работи ще бъде 

уведомен проектантът. Участникът няма да допуска в процеса на 

строителството да се извършва подмяна на отделните видове 

работи и материали без съгласието на проектанта и 

Възложителя. За всички влагани материали ще се изискват 

необходимите доказателства за качество, при необходимост ще се 

извършат лабораторни изпитания в акредитирани лаборатории от 

ДНСК.  

o Контролът по отношение качеството на строителството ще се 

упражнява от независими строителен надзор, инвеститора, 

техническия ръководител на обекта, експертът по качество и 

проектантът.  

 Заплащане на изпълнените видове СМР; 

 Гаранционен период, започва след получаване на Разрешение за 

ползване: Гаранционните срокове за обекта ще са съгласно 

определените минимални гаранционни срокове в Наредба №2 от 31 юли 

2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 

монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.   

 Подробно описание на технологиите за извършване на дейностите, 

видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение: 

o  Изграждане на геодезическата мрежа; 

o  Отлагане върху терен; 

o  Разваляне на пътни настилки. Асфалтовата настилка ще бъде 

премахната механизирано - чрез предварително изрязване на ивици 

фрезоване, разкъртване с багер с хидрочук, натоварване и 

извозване на депо за строителни отпадъци посочено от 

Възложителя. Демонтажа на тротоарната настилка и 

бордюрите ще се извърши ръчно с кирки, демонтирания материал 

ще бъде почистен, сортиран и извозван на посочено от 

възложителя място. Демонтажните работи ще се извършват при 

спазване на инструкциите за изпълнение на съответните видове 

СМР, мерките по ЗБУТ и техническата спецификация. След 

отстраняване на пътната настилка се изгребва подложния пласт 

и се пристъпва към изкопните работи на траншеите. 
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o   Изкопни работи, включват:  

 изкоп на скален материал - в тази позиция се включват и 

отделните скални образувания или откъснати парчета 

скала, надвишаващи четвърт кубически метър в траншеи с 

един метър широчина или по-малко, както и такива над 

половин кубически метър в общи изкопи. В съответствие с 

посочените от участника нормативи и спецификата на 

обекта, изкопните работи ще се извършват машинно с 

багер, с обем на кофата, в зависимост от проектната 

дълбочина и ширината на изкопа определена в зависимост 

от проектната дълбочина на участъка и ръчно. В случай, че 

се открият подземни съоръжения, неизвестни по-рано, 

земните работи участникът ще спре изпълнението, докато 

се изясни характера на съоръженията. Ширината на 

изкопите за тръбопроводи, шахти и други подземни 

структури, ще се изпълняват съгласно проекта и съобразени 

с възприетия начин на укрепване на изкопите. Изкопаното 

трасе в неговия завършен вид на дъното ще бъде с 

минимална ширина-В=D+40см. Преди да започне изкопа, ще 

се маркира точно трасето на тръбопроводите и заснеме 

естественото ниво на терена по продължение на 

тръбопроводното трасе. 

 Технология на изпълнение на изкопа. При механизирания 

изкоп дъното на изкопа се оставя на 15-20 см над 

проектната нивелета. Окончателното подравняване на 

дъното по проектната нивелета и по профила на 

тръбопровода се извършва от монтажната група 

непосредствено преди полагането на тръбите; Дъната на 

траншеите и ямите се подравняват ръчно, като 

прекопаванията се запълват с еднородна почва до 

проектната кота; Изпълнението на тръбопровода започва 

след отлагане на трасето и даване на строителна линия; Не 

се допуска използването на подложки за подравняване на 

тръбопроводите; Траншеите ще се изкопаят до дълбочина, 

каквато се изисква по надлъжните профили. Изкопните 

работи ще бъдат извършвани с комбиниран багер. Изкопа 

продължава до достигане на проектната кота на 

тръбопроводите според надлъжните профили в проекта. 

При разриване на съществуващи тръбопроводи изкопните 

работи се изпълняват ръчно. Ръчно се оформя и леглото на 

дъното на изкопа. Следващата стъпка е полагане на 

тръбопроводите, които предварително са разположени по 

дължина на траншейния изкоп. Полага се подложка под 

тръбопровода с дебелина 10 см. Тя се уплътнява с 

трамбовки до достигане на посочената според проекта 

плътност. Пристъпва се към полагане на тръбите в изкопа, 

ръчно (за по-малките диаметри) или чрез автокран. Следи се 

да не се допуска нараняване и увреждане на полагания 

тръбопровод, като се избягват динамични въздействия, 

механични удари с твърди и остри предмети. 

 Механизиран изкоп: Изкопните работи и изкопните 

съоръжения се изпълняват само с машини и оборудване. 

Участникът е предвидил условия, при които може да 
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стартират изкопните работи. 

  Материали: при извършване на изкопните работи 

участникът няма да допуска смесване на подходящ с 

неподходящ материал. 

 Технология на изпълнение: изкопните работи ще се 

изпълняват механизирано с багери. Броят на самосвалите за 

един багер участникът ще определя конкректно според 

начина им на заставане за товарене (странично или зад 

багера), съгласуваните маршути за извозване на излишната 

почва с реално необходимото време за отиване и връщане до 

определеното земно депо, с оглед да не се получава престой 

на багера или самосвали на площадката. Дъното на всички 

изкопи ще бъде оформено  до нивата, посочени в проекта. 

Изкопана земна маса се извозва на регламентирано депо 

съгласувано с Възложителя. Изпълнението на изкопите 

включва: изкопаване на материала в рамките на чистите 

линии на напречните профили на изкопа; изкопите за 

тръбопроводи, се ограничават от изкоп до дълбочина и 

широчина, равна на външния диаметър на тръбата. 

 Последователност (цикличност) на изпълнение на изкопни 

работи с комбинираните багери: разкъртване (при скални 

почва); копане (рязане на почвата и напълване на коша); 

пренасяне (транспортиране) на почвата на определено 

разстояние; изсипване на изкопаната почва в транспортни 

средства или на депо (на отвал). Комбинираните багери 

разработват почвите по надлъжни, напречни и челни 

проходки. При надлъжните проходки багерът копае 

успоредно на посоката на движението си, при напречните - 

перпендикулярно на това направление. Челните проходки са 

единични надлъжни проходки. За постигане на максимална 

производителност багерите ще работят при нормална 

височина на забоя, осигуряваща напълването на коша „със 

шапка” за едно загребване. При изсипване на изкопаните 

почви в транспортни средства, багерите работят в 

компект с автомобили - самосвали.  Всяка една от 

машините, работеща на обекта ще бъде проверявана преди 

започване на работа.  

 Последователност при изпълняване на изкопни работи с 

челни товарачни машини: установяване на машината; 

загребване и изсипване на почвата в самосвал или на депо; 

броят на самосвалите, обслужващи товарачната машина, 

зависи от транспортното разстояние, категорията на 

пътя и се определя от условието да се осигури непрекъсната 

работа на товарещата машина, която се явява като 

основна (водеща) за определяне състава на комплексната 

бригада. Освен производствения процес през смяната, 

машинистът извършва помощна и спомагателна работа: 

ежедневно в началото или в края на работната смяна - 

техническо обслужване на машината.  

 Съответствие с нормативна уредба, участникът 

предвижда да съобразява изпълнението на предмета на 

обществената поръчка с изчерпателно и приложими БДС.  

 Контрол на механизираните изкопите: Периодично, по време 



                                       

11 

на работите по изкопите, участникът предвижда проверка 

на естеството на изкопавания материал и ще следи за 

достигнато нивото на подходящ за фундиране материал. 

Контролът при изпълнение на изкопи включва следните 

проверки: изпълнение на всички завършени работи, 

предшестващи започването на изкопите съгласно проекта; 

спазване на технологичните изисквания и на правилата за 

безопасност на труда; спазването на проектните 

изисквания по отношение на временните и окончателните 

откоси и контури на изкопите; не се допуска изпълнение на 

изкопи, когато не е представен документ за завършване на 

работите, които предшестват изкопите. Контролирани 

показатели, участникът представя в таблица, която 

включва отклонение от извършванеите дейнсоти и мерна 

единица. Контрол откосите на изкопа: Наклонът и 

местоположението на временните и постоянните откоси 

на скатните, траншейните и заимствените изкопи; 

дълбочините и стабилитета при изкопи с вертикални 

откоси без укрепване; дълбочините и осигуряването на 

стабилитета при изкопи с вертикални откоси, изпълнявани 

сукрепване; широчините на дъното на траншейните изкопи; 

достигането на проектните коти на дъното на изкопите, 

включително и отстраняване на оставения защитен пласт 

съобразно изискванията за недопускане на прекопавания и 

недокопавания. 

 Контрол при изпълнение на изкопни работи при зимни 

условия. 

 Ръчен изкоп: 

- Общи положения: започват след предварителни 

мероприятия по безопасността на труда.  

- Технология на изпълнение: преди започването на изкопни 

или други СМР в изкопи, бригадирът ще проверява 

състоянието на укрепването им, където има такова. 

При наличие на надлъжни пукнатини, козирки, 

подлежащи на свличане земни пластове или камъни, 

както и счупвания, деформации, нарушена констукция и 

др. на укрепването, бригадирът ще забранява 

започването на съответните работи до осигуряване 

устойчивостта на откосите и укрепването. Земни 

работи в зоните на подземните инсталации или 

съоръжения ще се извършват след получаване на терена 

и съгласуване с организацията, която ги стопанисва, 

придружено със схема за разположението и вида на 

същите. Изкопните дейности се прекратяват, ако по 

време на изпълнението им се открият неизвестни 

дотогава подземни инсталации, съоръжения и други. 

- Последователност на изпълнение на изкоп в скални почви 

– ръчен: разкъртване с къртач; разкопаване слопати, 

кирки, лостове; изхвърляне на почвата извън изкопа; 

ръчно доизкопаване на неравностите с дебелина до 0,15 

м., за оформяне на дъното; изравняване на 

неравностите и засипване вдлъбнатините с прехвърляне 

на пръстта; разриване на почвата; разхвърляне на 
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почвата с разбиване на буците; изравняване напълно 

повърхността на изкопа. 

- Съответствие с нормативна уредба;  

- Контрол на ръчните изкопи, ще се изпълнява от 

техническия ръководител, периодично и от участника. 

 Укрепване на изкопи с инвентарни системи: Укрепването на 

изкопа ще се изпълни по начин посочен в РПОИС. Промяна 

във вида и начина на укрепването участникът ще допусне 

при условие, че новото укрепване е в състояние да понесе 

земния натиск и да осигури безопасни и здравословни условия 

на работа и несъздават риск за възникване на аварии и 

злополуки с работниците. Нагледно участникът е 

представил схема на инвертарно укрепване, включваща 

платно и подпора за монтаж на укрепването.  

- Общи положения: при изкопи с дълбочина по –голяма от 

1.5 м. участникът предлага укрепването да се извършва 

с инвентарна система за укрепване, което представлява 

използване на подвижни подпори с единични и двойна 

релса; 

- Технология на изпълнение, включва: пренасяне ръчно на 

елементите на крепежа до 30 м с подаване в изкопа; 

монтиране на елементите на временния крепеж с 

изсичане на отделни неравности по стените на изкопа и 

засипване с почва на празнините зад дъските на 

крепежа. 

- Разкрепване на изкопите, ще се осъществя чрез: 

избиване и освобождаване на разпънките и стойките със 

съответни прерязвания на височина от една до три 

дъски; поставяне на временни разпънки с направата им; 

разваляне на крепежа; изваждане на сваления материал 

извън изкопа и преместване до 30м. с подреждане. 

Изкопаване на траншея на дълбочина max 1.25м и 

дължина не по-дълга от дължината на използвания бокс. 

Веригите се закачат на специално направени уши боксът 

се поставя в изкопа, нивелира се и се притиска. 

Кухината между укрепването и земята се запълва с 

инертен материал и се уплътнява. С кофата на багера 

се натиска инвентарното платно, докато укрепването 

потъне не повече от 0,50м. Спазване ъгъла на завъртане 

между плътната по- малък от ±8°, до достигане на 

проектната дълбочина на изкопа. Монтаж на 

надстройка - при големи дълбочини. Надстройката се 

свързва с болтове за основния бокс, монтажът е като 

този на бокса. Целият описан процес се представя и чрез 

илюстрации от страна на участника.  

-  Укрепване подземна инфраструктура: Преди започване 

на изкопни работи, ще се проверява надеждността на 

информация за всички видими и подземни 

инфраструктури. Временно ще се укрепват всички 

подземни инфраструктури по време на изкопни работи, 

ще се обезпечи постоянно и адекватно укрепване на 

инфраструктурите. По дължина на отделните 

участъци на основното трасе и сградните отклонения, 
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ако се пресичат с различни видове кабели високо и ниско 

напрежение, оптични и телефонни кабели, както и други 

тръби, то те ще бъдат укрепвани на ръка. 

- Отводняване на изкопи: Изкопите ще се поддържат 

сухи. Участникът ще обепечи тази дейност с 

необходима работната ръка, материали и механизация. 

Преди започване на отводнителните действия 

съвместно с Възложителя ще се извърши проверка на 

състоянието на съществуващите съоръжения в близост 

до работната площадка.  

- Легло под тръбопроводите: след приемане на изкопа и 

съставяне на необходимите протоколи, преди 

полагането на тръбите, на дъното се предвижда да се 

оформи легло, осигуряващо равномерна опора на 

положената тръба. На местата, където са предвидени 

фланшови съединения или заварки ще се оформят 

монтажни ямки с дължина 0.80м, дълбочина 0.25м и 

ширина според ширината на траншеята. Ямките ще се 

изкопават непосредствено преди полагане на тръбите. 

 Опорни блокове: предвиждат се  в хоризонталните чупки на 

водопроводите и тройниците при отклоненията. Такива 

блокове се предвиждат и при намалителите (при преход от 

по-голям към по-малък диаметър и заглушките). Ще се 

изпълняват на място съгласно детайлите към проекта 

непосредствено преди полагането на тръбите и монтажа 

на арматурата. Изпълняват се съгласно БДС EN 206-1 и 

според указанията за изпълнение на кофражни и бетонови 

работи. 

 Монтаж на PEHD тръби (РЕ 100 RC):  Полиетиленовите 

тръби - еднослойни, или дву- и трислойни тръби с различен 

външен цветен слой, изработени от ново поколение РЕ 100 

RC материал. Многослойни тръби (двуслойни и трислойни) 

за водопровода ще са PEHD класифицирани като РЕ 100 RC, 

PN 10 (SDR 17) и ще отговарят на стандарти или техен 

еквивалент описани от участника.  Тези тръби ще 

притежават вътрешен и външен защитен слой от РЕ 100-

RC, като се отличават с ниско тегло и ниски хидравлични 

загуби в тръбопровода. В зависимост от диаметъра на 

тръбите те се произвеждат на кангали за диаметри до 125 

включително. За диаметри от 90 и нагоре се произвеждат 

като отделни тръби (пръти) с дължина 6 или 12м. 

- Транспорт и съхранение на полиетиленови тръби; 

- Заваряване: челната заварка чрез термично сплавяване 

между две тръби от PE100RC, между една тръба от 

РЕ100 и PE100RC и между две тръби от PE100RC с 

допълнителен защитен слой от РР. Участникът описва 

процесът на заваряване, а като резултат от тази 

дейнсот констатира гъвкавостта на полиетиленовите 

тръби и на връзка, позволяваща тръбите да се 

съединяват на земната повърхност, след това да се 

положат в изкопа, независимо от използваната 

технология за полагане. Непрекъснатостта и 

гладкостта на вътрешната повърхност на тръбите се 
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запазват и не се увеличава коефициентът на грапавост 

(к). Участникът гарантира, че ивицата, образувана 

вследствие заваряването, може да бъде отстранена с 

лекота. При нормални температури полиетиленовите 

тръби могат да се огъват до радиус Rs, равен на 12 - 20 

пъти външния им диаметър. Присъщата гъвкавост на 

полиетиленовите тръби позволява при проектирането и 

изграждането на системата от тръбопроводи да се 

избегнат значителен брой фитинги. При доставка на 

тръбите навити на спирала или върху макари, същите 

ще бъдат огъвани в посоката на навивките.  

- Челно термично сплавяване (челна заварка), посредством 

специална заваръчна машина с нагряваща плоча 

(„огледало“) за нагряване на краищата на тръбата до 

точката на топене, които впсоследствие се съединяват 

под налягане. За различните диаметри РЕ тръби има 

различни машини с различна големина на челюстите и 

софтуерни приложения - за времетраене на процеса, 

температура на загряване и сила на притискане. 

Основна машина с електрическо устройство за 

фрезоване, наставка към фрезовото устройство за 

фрезоване на 45-градусови отклонения със сменяем нож, 

нагревател с електронно регулиране на температурата 

и предпазни капаци срещу неволно докосване и за удобно 

транспортиране, комплект основни затягащи скоби с 0 

160 мм отляво и отдясно, комплект редукционни скоби 

за затягане и опори за поставяне на тръбите с 0 40 - 50 

- 63 - 75 - 90 - 110 - 125 мм в ламаринен куфар, 

инструменти за монтаж, мобилна поставка за работа и 

транспортиране. Участникът е описал просецът на 

подготовка на машината за челно заваряване на тръби.  

- Подготовка на тръбата за челно заваряване: при 

дължината на тръбите трябва да се осатви толеранс, 

защото при подравняване тръбите се подрязват, преди 

челна заварка на тръбите, същите се проверяват дали 

са здрави и дали формата им е правилна. След което 

тръбите се захващат, при захващането маркировката 

на тръбите ще бъде подравнявана. След като тръбите 

са здраво захванати, в машината за челно заваряване на 

тръбите, двата края на тръбите ще се притиснат към 

върятщата се пдоравняваща плоча на машината за 

челно заваряване. Тази плоча подрязва тръбите така, че 

двата им края да паснат точно един към друг, без да 

остават свободни пространства. След като тръбите са 

подрязани въртящата плоча се премахва и на нейно 

място се поставя нагревателната плоча за челно 

заваряване. 

- Заваряване: Нагорещената плоча се поставя между 

двата края на тръбите, при което образуването на ръба 

трябва да се наблюдава внимателно. Преди челно 

заваряване да започне ще са отбелязани времето за 

охлаждане, за нагряване съобразно диаметъра на 

тръбата и дебелината на стената.  
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- Заваряване чрез стопяване (Електрофузионно 

заваряване) - със специална машина за електродифузно 

заваряване, която изпраща топлинна енергия (прав ток) 

към фитинга за стопяване. Когато двата подравнени 

края на тръбата се въведат в приспособлението и се 

подаде ток, топлината, генерирана в елемента, споява 

присъединяваните повърхности. 

- Крайцване: при монтажа на тръби се налага скъсяване 

на тръбите. Първо се измерва необходимата дължина 

на тръбата и се маркира периметъра на рязане. 

Желателно е маркирането да стане чрез шаблон, за да 

бъде разрезът перпендикулярен на надлъжната ос на 

тръбата. След това тръбата се реже с помощта на 

уред за рязане на тръби (резачка за тръби, подходящи 

режещи дискове). Фасонните части няма да се 

скъсяват. След скъсяването прорезната повърхнина се 

скосява /изпилява/ под ъгъл от 15° - 30° спрямо оста на 

тръбата. Останалата дебелина на стената на тръбата 

ще бъде минимум 1/3 от дебелината на стената. При 

тръби с допълнителен защитен слой, непосредствено 

преди заварката (челна или електрофузионна), той ще се 

отстрани в зоната около заварката (крайцване). 

Последователност на процеса крайцване: измерва се и се 

маркира тръбата; поставя се режещия инструмент 

между външния и вътрешния слой на тръбата; 

извършвайки въртеливи движения с инструмента се 

отстранява външния слой; издърпва се и се отлепя слоя; 

вътрешният слой е готов за изглаждане и запояване. 

- Механично съединяване на полиетиленовите тръби ще се 

постига чрез фитинги за бърза механична връзка (БМВ). 

Свързването се извърша по следната последователност: 

разхлабва се гайката на пръстена, без да се отстранява 

от тялото. Проверява се дали О-пръстена и клип 

пръстена са в правилна позиция. Вкарва се края на 

тръбата във фитинга без да се затяга гайката. 

Притиска се фитинга, докато тръбата премине и 

застъпи О-пръстена и достигне ограничителя. Затяга се 

гайката на пръстена. 

  Съответствие с нормативната уредба. 

 Водопроводни арматури: в началото на клона ще бъде 

монтиран спирателен кран със съответния диаметър на 

клона, целта е да се раздели водопроводната мрежа на 

ремонтни участъци. Спирателните кранове са предвидени и 

пред пожарните хидранти, те са шибърни кранове. На 

тръбопроводите се монтира арматура, която има следното 

предназначение - пропуска, спира и изменя количеството, 

налягането и посоката на преминаващото през нея работно 

вещество, предпазва водопроводите и съоръженията от 

недопустимо високо налягане. Към арматурата се отнасят - 

вентили, шибъри, предпазни клапи, редукционни вентили, 

възвратни клапи и др. За всеки изолиран със спирателни 

кранове участък са предвидени необходимите средства за 

обезвъздушаване, изпразване и дезинфекциране. За изпразване 
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на участъка от водопроводната мрежа ще се използва 

пожарния хидрант. Присъединяването на арматурата към 

тръбопроводите става чрез фланци, заварка или резба. 

Технология на изпълнение: Уплътняването на челните 

съединения при монтажа на спирателните кранове се 

извършва едновременно с полагането и монтажа на 

тръбите. Гумените пръстени (уплътнения) за уплътняване 

на връзката с тръбата няма да съдържат вредни примеси, 

съблюдване от опаснсот от повреждане повреждат при 

замръзване и ще имат изискуемата еластичност и 

дълготрайност без остатъчни деформации. Уплътненията 

се съхраняват в складови помещения с температура не по-

ниска от ±0°С и не по-висока от +30°С, като се предпазват 

от замръзване и слънчево нагряване.  Технологични 

изисквания- арматурата трябва да работи за тези 

параметри (налягане и температура), за които е определена. 

Не се допуска арматура за ниско налягане и ниска 

температура да се използва в условия на работа в по-високо 

налягане. 

 Съответствие с нормативна уредба; 

 Контрол, включващ проверка на водоплътността на 

връзките; Спирателните кранове се проверяват за 

изправност на механизмите за затваряне. 

 Пожарни хидранти, ще се разположат максимум през 150м. 

Хидрантите са DN80 с коляно пета DN80, като на 

отклонението пред всеки хидрант ще се монтира шибърен 

спирателен кран DN80. Под петата на ПХ ще се изпълни 

бетонов опорен блок. Под гърнетата ще се изгради 

подходяща основа от блокчета или цименто-пясъчен 

разтвор срещу хлътване. Пожарните хидранти ще са 

надземни DN80, с два извода за захранване с вода на 

противопожарни, хидромелиоративни или други съоръжения 

за налягане до PN 16 кг/см2 и температура Ттах = 70° С. 

участникът определя че са възможни варианти с дълбочина 

на полагане 1,50 м., 1,25 м. и 1,00 м Хидрантът е с 

автоматично изпразване за защита от замръзване на 

водата и разполага със защита на бързо износващите се 

части и висока корозионна устойчивост. Предотвратяване 

загуби на вода и течове при удар. Ще се спазва БДС EN 

14384. БДС EN 1074-6:2004 “Арматура за водоснабдяване“. 

Изисквания за пригодност за използване по предназначение и 

подходящи изпитвания за проверка. Монтажът и 

складирането ще са такива, че да не се допуснат 

повреждания или замърсявания на повърхността на 

хидранта. След монтаж и укрепване, пожарният хидрант 

ще бъде означен със замонолитена на най-близката стена 

плоча (метална табела), върху която да е отбелязано в 

метри разстоянието до хидранта в две перпендикулярни 

посоки. При монтаж на пожарните хидранти ще се 

извършат операциите от следната технологична 

последователност: направа на изкоп за леглото; монтаж на 

коляно-пета върху опорен бетонен блок, като единия край се 

свързва чрез прикрепяне към тръбопровода; монтажът на 
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фланците ще се извърши така, че гуменият маншет добре да 

уплътнява; прави се дренажно насипване с чакъл; при 

засипването ще се обърне внимание на перпендикулярността 

на инсталацията на хидранта, за да не се допусне 

едностранен земен натиск; при окачването при монтажа на 

хидранта ще се използва помощно въже; фланецът на 

хидрантната тръба ще е 10см. над настилката. 

 Сградни водопроводни отклонения: участникът предвижда 

подмяна на сградни водопроводни отклонения. Предвижда 

едно водопроводно отклонение на имот. Към всеки имот ще 

се пусне водопроводно сградно отклонение от РЕ 100 тръби 

PN10 DN25 или по-голямо. Точното местоположение за СВО 

ще се определи при инсталиране (монтаж) на място. Всички 

сградни отклонения са предвидени до границата на дворната 

регулация за всички съществуващи къщи или до водомерна 

шахта, ако е на разстояние на до 3 м. от дворна регулация. 

На застроените имоти се предвижда изпълнение на сградно 

отклонение с комбинирана модулна шахта с ТСК и водомер 

за отчитане на потребените водни количества. Всички 

сградни отклонения са предвидени със средна дължина 6м. до 

граница на имота, с цел да излязат извън сервитута на 

пътя, и след възстановяване на уличната и тротоарна 

настилка да не се копае за водопроводни отклонения. 

Водопроводните отклонения ще се изграждат до 3м. 

навътре в парцела. Сградните отклонения ще бъдат 

изпълнени от полиетиленови тръби с диаметри ф25-32 

(Полиетиленови тръби с тези диаметри се доставят на 

рулони с дължина до 100 м.). Отклоненията се предвижда да 

бъдат изпълнени посредством водовземни скоби. 

 Спирателни кранове, ще се монтират на предвидените по 

проект места - на всички отклонения от главните клонове, 

по самите главни клонове през около 300-400м и на местата, 

необходими за обслужване на мрежата при авария или 

пожар. Разположението на крановете е такова, че по време 

на авария не се изолират участъци с повече от 5 пожарни 

хидранта. Спирателните кранове ще са за ръчно 

задвижване, в комплект с шиш с охранителна гарнитура и 

шредпазно гърне. Спирателните кранове ще са фланцов тип 

шибърни кранове или с месингов грип за бърз монтаж към РЕ 

и PVC тръби и ще отговорят на съответните стандарти. 

Шишовете за спирателните кранове ще са телескопични за 

дълбочина на полагане 1,0- 1,8 м. Предпазното гърне ще е 

нерегулируемо от сив чугун с битумно покритие или от 

високоустойчива пластмаса. Под гърнетата ще се изгради 

подходяща основа от блокчета или цименто-пясъчен 

разтвор срещу хлътване. На всички отклонения се 

предвижда да бъдат монтирани спирателни кранове с 

охранителни гарнитури. 

 Водомерна шахта: на всички сградни водопроводни отклония 

ще се монтират напълно готови водомерни шахти. 

Участникът е представил подробна схема на водомерната 

шахта, ведно със инструкжии за монтажа й.  

 Шахта от готови стоманобетонови елементи с изпускател 
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или с регулатор за налягане 

- Шахта с изпускател: Ще бъде изградена един брой 

шахта с изпускател в края на клон 2 при точка 831. 

Шахтата ще бъде от сглобяеми стоманобетонови 

елементи с монолитно или готово дъно. При 

изпълнението на шахтата ще бъде монтирани тройник 

ф90, предфланшова връзка ф90 и фланшов спирателен 

кран DN80; 

- Шахта с регулатор за налягане: регулатори на налягане 

ще се монтират на определените в проекта места - на 

клон 59 и на главен клон 1. Регулаторите се монтират в 

шахти сглобяеми стоманобетонови елементи с 

монолитно или готово дъно. Пред регулаторите ще се 

монтират филтри. За всеки регулатор ще се изгради 

байпасна връзка. При изграждането на шахтите ще се 

извършват видове дейности в определена 

последователност; материали (шахтите ще се изпълнят 

с монолитно дъно и от сглобяеми стоманобетонови 

елементи-конус, пръстени, преходни плочи и затворени с 

чугунен капак D400); паралелно с изпълнението на 

водопровода се монтират и шахтите с всички тръби, 

фитинги и арматури в тях. Те се състоят от следните 

елементи, представени по реда на тяхното монтиране: 

подложен бетон под дъното на шахтата; под всяка 

монолитна шахта по индивидуален проект е предвидено 

да се положи 10см подложен бетон клас В12,5. Ще 

бъдат изпълнени индивидуални стоманобетонови шахти 

с монолитно или готово дъно. Дъната могат да се 

изпълняват в изкопа или извън него, след което да се 

спускат в изкопа като готов елемент. Материали: 

бетон и стомана клас AI и AIII. Пръстени- варират от 

0,35м; 0,5м; 0,7м; 1 м и др.; стоманобетонов капак 

(КРШ) или конус за ревизионна шахта; дистантиращи 

пръстени; капацина ревизионни шахти в комплект с 

гривна. 

- Технология на изпълнение: при направата на сглобяемите 

стоманобетонни шахти - тръбите ще се замонолитват 

в стените на шахтите, за да се осигури 

водонепропускливост на шахтите при влажни почви и 

независимост от слягането на шахтите и 

тръбопроводите. При наличие на почвени води над 

дъното на шахтите се изпълнява хидроизолация на 

дъното и по стените на височина 0,5 m над водния 

хоризонт. При направата на отворите на шахтите 

горният им ръб се предвижда да бъде на едно ниво с 

настилката. Капаците на отворите на шахтите ще се 

изпълняват съгласно работния проект. При изпълнение 

на шахтите се спазват изисквания заложени от 

участника.  Армировката, предвидена в проекта, ще 

бъде изготвена в производствено-техническа база и ще 

бъде монтирана в количества и конфигурация съгласно 

работните чертежи. При бетонирането участникът  

ще се внимава да не се разместват армировъчните 
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пръти и мрежи от проектното им разположение. 

Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се 

извършва в бетонови възли. Транспортът до обекта ще 

се осъществява с автобетоносмесители. 

Уплътняването на бетона ще се извършва с иглени 

вибратори и повърхностни вибратори, в зависимост от 

конструктивния елемент. След полагане на бетона ще се 

изпълняват заложените изисквания от участника. След 

приключване на декофражните работи стените на 

шахтите се обмазват с хидроизолация на циментова 

основа, за осигуряване на водоплътност на шахтите. В 

случаите, когато шахтите се изпълняват по монолитен 

способ се спазват изискванията при изпълнение на 

кофражни, бетонови и армировъчни работи. Използват 

се инвентарни системи за изпълнение на кофражните 

работи. 

 Съответствие с нормативната уредба. 

 Контрол, ще се изпълнява от техническия ръководител;    

 Засипка около и над тръбите за водопровода - ще се засипе с 

пясък и ще се уплътнява ръчно на пластове от 10 см до 

достигане на 96% плътност по Проктър. 

- Общи положения: използваният материал ще е пясък. 

Материалът ще бъде трамбован ръчно. Тестовете за 

плътност се извършват в съответствие с препоръките 

на строителния надзор. 

- Технология на изпълнение: след като тръбите и 

прилежащите им съоръжения са монтирани се полага 

ръчно насипния материал около и върху тръбата до 

получаване на необходимата дебелина на пласта над 

теме тръба. Насипаната почва се уплътнява ръчно до 

плътност не по- малка от 96% от максималната, 

съгласно инструкциите по БДС-EN 1610:2003. 

- Съответствие с нормативната уредба; 

 Полагане на детекторна лента с медни проводници: 

детекторната лента с две метални нишки се монтира 

непосредствено над пясъчната засипка над положените 

тръби. Връзките между отделните ролки (180 м) се 

изпълняват чраз запояване и изолиране с термосвиваем 

изолирбанд. Краищата на отделните участъци се изолират 

и се поставят в предпазните гърнета на СК. На всички 

места за свързване проводниците на детекторната лента 

ще бъдат свързани така както са обозначени син със син, 

червен с червен, неизолиран с неизолиран, с цел осигуряване на  

проводимост на сигнала, в случай на необходимост и при 

използване на предназначените за тази цел детекторни 

уреди. Проводниците в краищата на всяка ролка са 

подготвени за свързване със следващата ролка (фабрично 

снабдени с конектори и шлаухи за свързване). В края на 

участъка, при отклоненията и разпределителните табла, 

проводниците на детекторната лента ше са достъпни. 

Осъществяване на свръзка. Контактът на проводниците в 

края и едната и началото на следващата детекторната 

лента, ще бъде сигурен.  
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 Технология на изпълнение - последователност на свързване: 

Отстранява се около 1 см. от изолацията на двата медни 

проводника като за тази цел се отстранява част от 

прозрачното фолио, покриващо лентата; Освободените от 

изолация краища на проводниците, както и неизолирания 

проводник се пъхат до средата на конекторите, които се 

затягат с клещите. Клещите, се отварят едва тогава, 

когато затягането е извършено правилно. Задължително се 

проверява дали проводниците са здраво закрепени в 

съединителните; След поставяне на конекторите в края на 

едната лента, се нахлузват шлаухчетата върху изолираните 

проводници и се изтеглят така че да се виждат 

конекторите елементи; Краищата на проводниците на 

втората лента подготвени по описания в точка 1 и 2 две 

начин се пъхат в конекторите на първата лента. Накрая 

така пъхнатите проводници отново се затягат с клещите. 

Краищата на лентата трябва малко да се застъпят и да се 

залепят на обратната страна с тиксо; Проверява се дали 

проводниците са закрепени добре в конекторите. При 

недобра връзка затягането с клещите се повтаря. 

Шлаухчетата се изтеглят така, че да покрият здраво 

закрепените метални връзки и посредством запалка се 

затоплят / отнася се само за изолираните проводници /, 

докато шлаухчетата прилепнат здраво към проводниците и 

конекторите. Участникът предвижда възможни 

отклонения от описания процес. В тези случаи в един 

конектор от едната страна е необходимо да се пъхнат 2 

проводника и да се осъществи затягането посредством 

предназначените за това клещи. 

 Проби и изпитания на водопроводната мрежа.  

 Дезинфекция на новите водопроводни участъци ще се 

извършва след проведените изпитания за всеки участък по 

отделно.  

 Обратно засипване на траншеята до кота пътно легло: след 

изпитанията на тръбната мрежа и след изпълнението на 

пясъчната възглавница и пясъчната посипка, траншеята щe 

бъде обратно засипана с несортиран трошен камък с едрина 

0-40 мм посочена в детайлите. Тръбите ще се полагат върху 

изкуствена основа - подложка от пясък. Под тръбите не 

трябва да се полагат камъни и други материали. 

Засипването около зоната на тръбата става ръчно с 

внимателно подбиване около тръбата и над темето й с 

трамбоване на пластове от 10см. Засипването ще се 

извършва с доставен пясък и в краен случай с мека, подбрана 

почва от изкопа, без едри камъни и строителни отпадъци. 

Дозасипване на траншеята се извършва на пластове 20-30см 

от баластра, като материалът за обратна засипка няма да 

съдържа частици с големина над 60мм. За уплътняване на 

окончателната засипка ще се ползват вибрационни 

трамбовки, но само отстрани на тръбопровода.  При 

асфалтирана улица в проекта е предвидена трошено-

каменна настилка. Уплътняването се изразява в проценти и 

във всички случаи се отнася за оптималната плътност в 
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сухо състояние. 

- Общи положения: За всеки клас материал, който ще се 

влага за обратна засипка, ще се вземат представителни 

мостри, които ще се използват за целите на пробите. 

По време на обратната засипка, се вземат проби, за да 

се определи плътността на уплътнената засипка. Ако 

плътността е по-малка от определеното, ще се направи 

допълнително уплътняване и няма да се поставя никакъв 

добавъчен материал, докато не се постигне 

задоволителна плътност. Ако уплътняването все още е 

незадоволително, материалът за обратна засипка ще 

бъде отстранен до 150 mm от нивото на последното 

успешно уплътняване. Допълнително уплътняване ще се 

извършва докато се постигнат успешни проби. Пробите 

за степента на уплътняване засипката на изкопите ще 

се извършва по указания на Надзора или Възложителя. 

Няма да се извършва обратна засипка, докато от изкопа 

не се отстранят всички отломки и други ненужни 

материали. Ще се засипва без забавяне, но не преди 

тръбите и съоръженията да бъдат проверени. Преди 

извършване на обратната засипка в участъците, където 

има съоръжения на експлоатационни дружества, ще се 

уведоми съответното представителство на фирмата с 

цел осъществяване на проверка и замервания. 

- Материали: пясък; нестандартна баластра. 

Материалът за обратна засипка ще отговаря на 

следните изисквания:индекс за пластичност max. 15. 

- Технология на изпълнение: Обратната засипка ще се 

извършва на пластове и по начин, който не нарушава 

изравняването, нивелацията или стабилността на 

тръбите. Обратната засипка ще се извършва само с 

одобрени материали. При обратната засипка 

материалът се полага едновременно на приблизително 

една височина от двете страни на тръбите и 

съоръженията. Страничното засипване се извършва в 

пластове не по-дебели от 150mm. Всеки пласт по 

отделно ще се уплътнява до суха плътност не по-малка 

от 95% от максималната, за тръбопровод под 

съществуващи пътища, и до 90% където 

тръбопроводът не е изложен на трафик от превозни 

средства. Страничната засипка ще се продължава до 

разстояние над тръбата. Няма да се използват тежки 

съоръжения за трамбоване в рамките на 30см над 

темето на тръбите с диаметър до ф200мм. За 

участъци, намиращи се под движещи се превозни 

средства засипката ще се полага на пластове не 

надвишаващи 15см. Ще се поддържат определените 

нива за засипка. След засипка, нормалното слягане ще се 

покрие с материал от същия клас и ще се поддържа до 

проектното ниво. Ако подобно слягане е значително и се 

дължи на лоша засипка, то отново ще се извършат 

изкопни работи до нужната дълбочина и ще се засипе 

отново. Засипването на траншеите се изпълнява при 
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следните условия: оончателното засипване и 

уплътняване на насипите се извършва след успешното 

провеждане на пробите. Изкопа ще се засипва с посочени 

в проекта материали до кота пътно легло и ще се 

уплътнява с трамбовка на пластове с дебелина посочена 

от проектанта и одобрена от надзора. На контрол 

подлежи степента на уплътняване на насипа, чрез 

определяне коефициента на уплътняване, чиято 

максимална стойност е К упл.>0.98. В случаи, когато 

температурата на тръбопровода в следствие на 

директно нагряване от слънцето е значително по-висока 

от тази на изкопа, се налага частичното му покриване с 

около 30 см преди окончателното му засипване, с цел да 

се избегнат деформации и напрежения на тръбите при 

полагане на тръбопровода в следствие разликата в 

температурите. Материалът около тръбата ще бъде 

уплътняван по такъв начин, че да се избягва деформация 

на тръбата. Участникът е предвидил контрол при 

изпълнение на насипни работи при зимни условия. 

- Контрол на качеството на материала, уплътнението на 

пластовете и на окончателната повърхност. При 

завършване на работата ще се вземат проби за 

определяне съответствието и със Спецификацията. 

Честотата на вземане на проби и тяхното изпитване. 

 Уплътняване на обратна засипка: 

- Общи положения: Уплътняване на обратната засипка 

ще се осъществява на пластове посредством валиране 

или трамбоване в близост до тръбопроводи, съоръжения 

или техни елементи ще се извършва по указание на 

проектанта. Уплътняването на дисперсните почви се 

прилага с цел да се повиши тяхната носеща способност, 

да се намали слягането, да се избегне опасността от 

пропадане, да се съхрани устойчивостта на откосите на 

насипните съоръжения и да се понижи 

водопропускливостта.  

- Материали: пясък; нестандартна баластра. 

- Технология на изпълнение: 

 При ръчна трамбовка: комплектоване на 

трамбовката; свързване на трамбовката към 

маркуча и въздухопровода (компресора); 

трамбоване; поддържане на трамбовката в 

изправност (смазване и дребни поправки); 

откачане на трамбовката от маркуча и 

въздухопровода (компресора). При трамбоване с 

ръчна трамбовка: трамбоване и укрепване и 

разкрепване на изкоп - неплътно с дълбочина до 

2,00м в скални почви; Броят на минаванията на 

едно място при трамбоването с пневматични 

трамбовки се установява с акт между строителя 

и инвеститора. 

 При уплътняване машинна трамбовка (с валяк): 

валиране - първата проходка се изпълнява с 

изключени вибрации на валяка; броят на 
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преминаванията се установява с акт между 

строителя и възложителя. уплътняването се 

изразява в проценти и във всички случаи се отнася 

за оптималната плътност в сухо състояние.При 

изпълнение на обратен насип над водопровода: 

уплътняването и обратният насип се приемат за 

готови, когато котите отговарят на 

предвидените в напречните профили нива на кота 

нивелета от работния проект. участъците от 

насипа, които не отговарят на горните 

изисквания трябва да бъдат преоформени до 

получаване на необходимите наклони на 

нивелетата и на напречния профил. 

- Съответстие с нормативната уредба; 

- Контрол:  предмет на контролир е процентът на 

уплътняване, като за целта се правят изпитания, в 

зависимост от предписанията на проекта. На обекта 

начина на уплътняване, броя проходки и технологията на 

изпълнение се контролират от техническия 

ръководител. Изпитването на насипните образци и 

определяне степента на уплътняване се извършва от 

специализирана лаборатория. 

 Полагане сигнална лента: над оста на тръбопроводите, ще 

се положи обикновена сигналан лента. 

 Възстановяване на пътна и тротоарна настилка: 

 Трошенокаменна настилка под асфалтовата 

настилка: Изпълнение на основен пласт трошен 

камък ще бъде съгласно всички изисквания на 

ПИПСМР и нормативните документи. 

Складиране и съхранение на материалите. 

Материали- Несортиран трошен камък-БДС EN 

13242: Водно съдържание БДС 644; спиртен и 

карбиден метод; радиоизотопни уреди по БДС 

15133; Постигната плътност на скелета на 

почвите,вложени в насипа, pd, g/cm3 режещ 

пръстен по БДС 647; пясъчнонасипен метод; 

радиоизотопни уреди по БДС 15133 Максимална 

плътност на скелета, pds, при оптимално водно 

съдържание БДС3214, Коефициент на 

уплътняване К= pd/pds, Зърнометричен състав 

БДС 2762, Показател на пластичност БДС 648, 

Якост на срязване БДС 10188, Слягане БДС 8992, 

Коефицент на водопропускаемост БДС 8497. 

Технология на изпълнение: Ще се използва 

несортиран трошен камък, който има здрави и 

мразоустойчиви зърна и отговарят на 

техническите изисквания и на определена 

зърнометрия. Използваните материали за 

изграждане на основни пластове, необработени 

със свързващи вещества ще бъдат: несортиран 

трошен камък с непрекъсната зърнометрия и 

речна или кариерна баластра. Материалът ще 

бъде чист и свободен от органични примеси, 
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глина, свързани частици и други неподходящи 

материали. Минералните материали, използвани 

за изпълнение на основни пластове, необработени 

със свързващи вещества ще бъдат с непрекъсната 

зърнометрия и да притежават висока плътност 

и добра носимоспособност.  

 Изпълнение на основен пласт ще започва след 

приемането на земното легло на настилката. 

Уплътняването се извършва със статични или 

вибрационни валяци при оптимално водно 

съдържание, до достигане плътност, не по-малко 

от 98 % от максималната обемна плътност на 

скелета, определена в лабораторни условия, чрез 

уплътняване по модифициран Проктор, съгласно 

БДС EN 13286-2. Основата ще се състои от един 

или два конструктивни пласта с дебелина 

съгласно проекта. Ще се доставя и разтоварва 

върху предварително уплътнено и загладено легло 

и се разстила с булдозер или подобна машина. Тя 

ще се уплътнява за един или няколко пласта с 

вибрационни или статични валяци с тегло от 5-10 

тона при оптимално водно съдържание. Ако 

водното съдържание е по-малко от оптималното 

с повече от 0,20Wopt, материалът се навлажнява 

чрез ръсене на вода, а ако е по-голямо то от 

оптималното с повече от 0,20Wopt, материалът 

се разкрива, за да се просуши. Вибрационният 

валяк ще започва уплътняването с две минавания 

в точка без вибрации и го завършва с 3 до 6 

минавания в точка без вибрации. Проверява се 

профилът на настилката с шаблон и ако е 

необходимо се поправя, като се прибавя или 

отнема баластра. Поправените места ще се 

уплътняват повторно. Приемането се извършва 

на участъци. По време на строителството ще се 

контролират качеството на материалите, както 

и ширината, нивото, напречния наклон и 

равността на покритието. При наличие на 

отклонения по-големи от допустимите, ще се 

извършват поправки. Валирането на настилката 

ще се извършва с валяци, започвайки от краищата 

й към средата. В началото се правят 3-4 

преминавания на валяка по ръба на настилката 

от всяка страна. По-нататък валирането 

продължава към оста на пътя чрез застъпване на 

следите с половината широчина на задния вал. 

Уплътнението на трошенокаменния пласт 

продължава до като валякът престане да оставя 

следи върху настилката и се отстранят вълните. 

Върху така уплътнения трошенокаменен пласт се 

разхвърлят фракции 12-20 mm в количество 1,15 

m3 на 100 m2 и се валират отново. След това ще 

се разхвърлят фракции с размери 4-12 mm в 
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количество 0,75 m3 на 100 m2 и също се валират с 

няколко минавания на валяка. За улесняване на 

валирането настилката се полива с вода. 

Разходът на вода варира от 10 до 20 литра на 1 

m2 и зависи от времето и вида на основата.  

 Предпазване и поддържане на изпълнени 

пластове, докато се положи следващия.  

 Контрол при изпълнение и приемане на готовия 

пласт. 

 Допустими отклонение. 

 Степен на уплътняване по метода “заместващ 

пясък”, съгласно “Методика за определяне на 

обемната плътност на строителни почви на 

място чрез заместващ пясък” или чрез 

натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 15130. 

 Асфалтова настилка: 

- Общи положения: Асфалтовите работи се извършват 

при сухо време и включват следните технологични 

процеси: Изчистване на повърхността на настилката 

от несвързани и слабосвързани каменни зърна, кал, прах, 

и други замърсявания; Извършване на равномерен разлив 

на студените или горещи ляти материали в количество 

0,45-^0,70 kg/m2 в зависимост от текстурата на 

покритието. Разливите могат да бъдат един или два с 

оглед на по-доброто проникване на свързващото 

вещество. В зависимост от интензивността на 

движението и състоянието на настилката полаганите 

повърхностни обработки биват единични и двойни. 

Единичната повърхностна обработка включва 

еднократен разлив на свързващо вещество /най- често 

битумна емулсия/ и еднократно разстилане на каменни 

фракции. Двойната повърхностна обработка включва 

двукратно извършване на посочените по- горе операции. 

Полагането на повърхностни обработки се извършва при 

температура на въздуха не по-ниска от 5°С на сянка. Не 

се работи по време на дъжд. Работните операции и 

тяхната последователност при единичната 

повърхностна обработка са както следва: 

Отстраняване на разрушеното покритие и почистване 

от несвързани и слабосвързани зърна, кал, прах и други 

замърсявания; Разлив на битумна емулсия в определено 

количество;Разстилане на фракция върху разлива; 

Валиране с пневматичен или с лек валяк. Каменната 

фракция се разстила равномерно веднага след разлива на 

емулсията. Разстилането ще приключи не по-късно от 

началото на разпадането на емулсията, тъй като в 

противен случай свързващото вещество няма да слепи 

каменните зърна помежду им и с повърхността на 

покритието. За да се избегне стичане на емулсията при 

остри криви и надлъжни наклони по- големи от 5 % се 

препоръчва разлива на битумна емулсия при единична 

повърхностна обработка и първи разлив на двойна 

повърхностна обработка да се извършва на два пъти: 



                                       

26 

първия път - 30 %, а втория път-70 % от разходната 

норма. Върху всеки пласт разстлана фракция се 

извършва валиране с пневматичен валяк с 4 до 6 

преминавания в точка, като валирането започва веднага 

след разстилането на фракцията. Движението се пуска 

след завършване на валирането на последния разстлан 

пласт, но не преди да се е разпаднала емулсията, като 

скоростта на превозните средства се ограничава на 40 

km / h за първите 2-3 дни. След направата на 

повърхностната обработка в продължение на една-две 

седмици ще се полагат грижи при дообработването от 

движението на положените пластове. Каменната 

фракция, изхвърлена от движението към краищата на 

настилката, редовно ще се размита по повърхността на 

настилката, до пълното й оформяне, като свободния 

каменен материал се събира на банкета и се извозва. 

Стари повърхностни обработки се подновяват със 

същия размер каменна фракция, с която са изпълнени. 

Изключение правят тези, приготвени с фракция 16+20 

mm, които се ремонтират с фракция 12+16 mm, с оглед 

предотвратяването на стичането на емулсията. 

- Материали: Битумизиран трошен камък; Асфалтови 

смеси за долен пласт на покритието (биндер); 

Асфалтови смеси за износващи пластове. Неподходящи 

материали- материалите, които не отговарят на 

изискванията на Спецификацията ще се отхвърлят и ще 

бъдат извозени от строителната площадка, освен, ако 

няма друга инструкция от Възложителя. Изисквания към 

материали за асфалтовите смеси: Едър минерален 

материал(е тази част от минералния материал, която 

се задържа на сито 2,0 mm.); Дребен минерален 

материал( е тази част от минералния материал, която 

преминава през сито 2,0 mm.); Минерално 

брашно(влизащо в състава на асфалтовите смеси се 

състои от фини частици получени от ситно смлян 

варовик или цимент в съответствие с БДС EN 13043); 

Свързващи вещества: Битумът за производство на 

асфалтовите смеси ще бъде В 50/70, или 

полимермодифициран съгласно БДС EN 14023. 

Разреденият битум използван в асфалтовите работи ще 

бъде главно средно сгъстяващ се. За производството на 

плътна смес ще се използват специални битуми с 

добавки повишаващи температурата на омекване на 

битума с цел подобряване устойчивостта на 

асфалтовите смеси на пластични деформации и 

коловози. Битумната емулсия, която ще се използва в 

асфалтовите работи ще бъде катионна или анионна, 

бавноразпадаща се битумна емулсия. Катионната 

битумна емулсия ще бъде клас С60В1, C40BF или 

С60ВР1, в съответствие с БДС EN 13808.  

 Транспортиране на асфалтовите смеси:  

 Асфалтополагането. Технология на изпълнение: 

Подготовка на повърхността за асфалтиране- Всички 
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части на отводнителната система на пътя в обхвата на 

платното, върху което ще се изпълнянват асфалтови 

работи, ще бъдат изградени до проектното си ниво преди 

започване на полагането. Вертикалните ръбове на 

изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и 

напречни фуги и всички части на съоръжения - бордюри, 

шахти и др., които ще имат контакт с асфалтовия 

пласт, ще бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, 

за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива 

връзка. Всички капаци и решетки на съществуващи или 

новоизградени ревизионни и водосъбирателни шахти ще 

бъдат монтирани на проектното си ниво и със 

съответния наклон преди започване на полагането. 

Сместа ще бъде полагана върху предварително одобрена 

повърхност и само когато атмосферните условия са 

подходящи. Сместа ще бъде положена по такъв начин, че 

да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. 

 Полагане. Сместа ще бъде полагана върху предварително 

одобрена повърхност и само когато атмосферните 

условия са подходящи, и в съответствие със 

Спецификацията. Ако положената смес не отговаря на 

изискванията, ще бъде изхвърлена. Сместа ще бъде 

положена по такъв начин, че да се намали до минимум 

броя на надлъжните фуги. Само една надлъжна фуга е 

разрешена, но се допуска включването и на втора 

асфалтополагаща машина. Ако по време на полагането, 

асфалтополагащата машина няколкократно спре поради 

недостиг на смес или асфалтополагането престои на едно 

място за повече от 30 min. (независимо от причината), 

ще се изпълни напречна фуга. Полагането ще започне 

отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без 

прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни 

транспортни средства на работната площадка. Всеки 

асфалтов пласт ще бъде еднороден, изграден по 

зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка 

повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) 

и в уточнените толеранси. За започване изграждането на 

следващия асфалтов пласт ще е необходимо предния 

положен пласт да бъде изпитан и одобрен в 

съответствие с изискванията на Спецификацията. 

Когато конструктивната дебелина на един асфалтов 

пласт налага той да бъде положен на повече от един 

пласт, работата по втория ще започне веднага след 

полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. 

Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт 

и нанасяне на разлив за връзка. Напречните фуги между 

отделните пластове ще бъдат разместени поне на 2 т. 

Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 

200 mm. Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички 

условия свързани с нивото, дебелината на пласта и 

нейната хомогенност. 

 Уплътняване. Веднага след полагането на асфалтовата 

смес, повърхността ще бъде проверена и ако има 
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неизправности те ще бъдат отстранени изцяло. След 

уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, 

валирането ще започне надлъжно, от външните ръбове на 

настилката и постепенно ще напредва към оста на пътя. 

При сечения с едностранен напречен наклон, валирането 

ще започне от по-ниската страна към по- високата 

страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне 

половината от широчината на бандажа на валяка. Не се 

допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не 

напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт. Когато се 

полага в една широчина, първата положена лента ще бъде 

уплътнявана в следния ред: Напречни фуги, Напречните 

фуги ще бъдат изградени и напълно уплътнени, за да се 

осигури равна повърхност на пласта. Надлъжни фуги: 

Надлъжните фуги ще бъдат уплътнени непосредствено 

след уплътняване на напречните фуги. Външни ръбове- 

ръбовете на асфалтовия пласт ще бъдат уплътнени 

едновременно или веднага след валирането на надлъжните 

фуги. Преди уплътняването, асфалтовата смес по 

дължина на неподпрените ръбове, ще бъде леко 

повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще 

позволи пълната тежина на бандажа на валяка да бъде 

предадена до крайните ръбове на пласта. Първоначално 

валиране, от по-ниската към по-високата страна. 

Първоначалното уплътняване следва веднага след 

валирането на надлъжните фуги и ръбовете. Валяците 

ще работят колкото е възможно по-близо до 

асфалтополагащата машина за получаването на 

необходимата плътност и без да се допуска нежелано 

разместване на сместа. Второ основно валиране - 

използват се пневматични валяци или бандажни валяци. 

Основното уплътняване следва първоначалното, колкото 

е възможно по-скоро и докато положената смес е все още 

с температура, която ще осигури необходимата 

плътност. Валяците ще работят непрекъснато, докато 

цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. 

Промяната посоката на движение на валяците върху още 

горещата смес е забранено. Окончателно валиране ще 

бъде извършено с бандажен или пневматичен валяк. 

Окончателното уплътняване ще бъде изпълнено докато 

материалът е все още достатъчно топъл за премахване 

на следите от валяка. На места, недостъпни за работа 

със стандартни валяци, уплътняването се извършва с 

ръчни или механични трамбовки които да осигурят 

необходимата плътност. 

 Съответствие с нормативна уредба. 

 Контрол: след окончателното уплътняване се проверяват 

равността, нивата, напречните сечения, плътността, 

дебелината и всички неизправности на повърхността, 

надвишаващи допустимите толеранси и всички места с 

дефектна текстура, плътност или състав ще бъдат 

коригирани. 

 Изпитване и приемане на завършените асфалтови 
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пластове: всеки завършен асфалтов пласт ще бъде 

изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди 

полагането на следващия асфалтов пласт. Участък, 

който не отговаря на изискванията ще бъде ремонтиран, 

съобразно изискванията. Вземане на проби от 

неуплътнена асфалтова смес ще се вземат от бункера за 

готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните 

средства и след асфалтополагащата машина. Проби от 

уплътнена асфалтова смес ще се вземат със сонда за 

вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27. Гореща 

асфалтова смес ще бъде положена и уплътнена на 

местата на взетата проба. Изисквания за уплътнение на 

асфалтовите пластове. Коефициентът на уплътнение е 

отношението на обемната плътност на пробата от 

положената настилка към обемната плътност на 

лабораторните образци, определени, съгласно БДС EN 

126976. Изисквания за битумно съдържание и 

зърнометричен състав - доказват се с декларация за 

съответствие и сертификат от производителя. 

Изисквания за конструктивни дебелини и нива на 

настилката. Всеки пласт от асфалтовата настилка се 

изпълнява съгласно линиите, наклоните и дебелините, 

показани в чертежите. Допустимите отклонения от 

нивото са както следва: Н 90 (90% от всички измервания) 

не повече от 10 mm; Н max (най-голямата измерената 

стойност) не повече от 15 mm. Средната широчина 

едновременно за основния и износващите пластове, ще 

бъде поне равна на тази широчина, която е показана в 

чертежите и никъде външния ръб на пласта не няма да 

бъде по-навътре спрямо линиите дадени в чертежите. За 

основни и свързващи пластове, не повече от 30 mm; За 

износващи пластове, не повече от 15 mm; Допустимите 

отклонения при дебелините са както следва: D90 

свързващ и осн.пласт = 10 % износващ пласт = 10 % от 

уплътнената дебелина от уплътнената дебелина; Dmax 

свързващ и осн.пласт = 15 mm износващ пласт = 6 mm; 

DcpeflHO свързващ и осн.пласт = 5 mm износващ пласт = 

2 mm. Дебелините се определят от внимателно проверени 

нива, взети преди и след изпълнението в една и съща 

точка по местоположение, а за пластове с постоянна 

дебелина от сондажни ядки от завършения пласт. 

 Възстановяване на бордюри: при засегнати бордюрите,  

се предвижда възстанови в първоначалния им вид. 

Материали. Технология на изпълнение.  

 Съответствие с нормативна уредба. 

 Контрол: При приемането на бордюрите ще се правят 

измервания най-малко един път на всеки 100м. Допускат 

се отклонения.  

 Възстановяване на пътната маркировка: където е 

засегната постоянната пътна маркировка, участникът 

ще възстановена с бял цвят, а временната маркировка за 

сигнализиране на строителните и ремонтни работи с 

жълт цвят. Материали. 



                                       

30 

- Технология за изпълнение: поготовка на материала, 

подоготвка на пътното покритие, полагане; 

- Съответствие с нормативна уредба. 

- Контрол.  

 Възстановяване на тротоарни настилки: При разушаване 

на тротоарите ще се възстановят съгласно 

разработените детайли в Работния проект Пътна част. 

- Материали: бетонови тротоарни плочи.  

- Технология на изпълнение. 

-  Съответстиве с нормативна уредба, контрол.  

   Предвидените за влагане материали. Организацията, която ще се 

приложи от участника, както и процедури за контрол с цел 

качественото и навременно изпълнение на поръчката: 

o График за доставка на материалите: приложена е таблица с опис 

на основните необходими материали, които ще се влагат в обекта. 

o Начините за контрол на материалите и доставките. При 

пристигане на материали в обектовия склад, те се проверяват за 

количество и качество и след това се заприходяват.  

o Изисквания на техническите спецификации относно материали и 

фабрични доставки. Всички материали, предназначени за влагане в 

строителството, ще са снабдени с документация за произход и 

качество, вкл. за изпитване за съответствие с приложимите 

изисквания.  

o Срочност /темп/ на доставките на материалните ресурси, 

участникът ще прилага  система за планиране на материалните 

запаси с водещи критерии: 

o Линейният план - график, където технологичната 

последователност на строителните процеси е свързана с 

конкретни дати на започване и завършване на определен вид СМР, 

което е и крайна дата за доставка на съответно необходимите 

материали за конкретни СМР; 

o Поръчките/ заявките/от обекта; 

o Контрола на работното време на работния състав; 

o Работните карти на работниците. 

o Складиране и охрана на оборудване и материали. 

o Подход за доставката на необходимите материали:  

 Тръби, фасонни части, арматури, капаци- Заявка/поръчка - 

Тръби и арматури. 

 Материали за засипки, изпълнение шахти- Заявка/поръчка; 

 Възстановяване на пътни настилки- Заявка/поръчка; 

Асфалтови смеси, Битум, Бетонови настилки и бордюри. 

o Набавяне на необходимите нормативни документи. 

o Данни за материалите. 

o Процес на доставките - процедура за изпълнение - Процесът „Избор 

на доставчик“ осигурява избор на подходящ доставчик на услуги 

(контрагенти), материали, компоненти, инструменти и 

оборудване, контрол върху доставките и оценка на доставчика.  

o Характеристика на процеса. 

o Резултатите от изпълнения процес „Избор на доставчик“ са 

дефинирани в ISO 9001 като изходни елементи при процеса за 

закупуване на материали. 

o Усъвършенстване и мониторинг на процеса.  

o Организационна схема на процеса „Закупуване“ е представена от 
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участника, която схема илюстрира подорбно целият процес 

„Закупуване“. 

o Транспортиране, приемане, складиране и съхранение на 

материалите - процедура за изпълнение. 

o Контрол върху качеството на влаганите материали- 

съответствието на строителните продукти влагани по време на 

изпълняване на СМР на настоящият обект ще бъдат оценявани 

съгласно действащата и приложима нормативна уредба.   

o Организационна схема на процеса на „Складиране“. 

o Контрол върху ритмичността на доставка на строителни 

материали. 

o Начини/ мерки за постигане и осъществяване на контрола при 

доставка на материалите са, сред които са проверка на 

количеството на доставените материали, проверка на качеството 

на доставените строителни материал, проверка дали материалите 

са придружени със декларация и сертификат и др. 

    Техническата обезпеченост на механизация и човешки ресурс, необходим 

за изпълнението на всяка дейност в предмета на поръчката. За всяка 

дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение 

(материали, механизация, работници и др.) и задълженията на 

отговорния/те за изпълнението й експерт/и. 

o Методи за организация, контрол и използвани технологиии от 

участника. 

o Определяне на необходимите ресурси- извърша се от ръководителя 

на обекта; 

o Строителна механизация и техника, необходима за изпълнението на 

този проект:комбиниран багер с хидрочук- 5 бр., асфалтополагач- 2 

бр., валяк- 5 бр., компресор- 5 бр., къртач- 5 бр., комбиниран багер- 

6 бр., автокран- 3 бр., ел. агрегат- 5 бр., миничелен товарач- 12 бр., 

помпа- 4 бр., заваръчен агрегат за РЕ тръби- 5 бр., трамбовка-13 

бр., самосвал- 13 бр., фугорезачка- 6 бр. 

o Ресурсната обезпеченост, в това инженерно-технически екип със 

следния състав:  

 Ръководен екип- Ръководител на екипа (Ръководител обект); 

Технически ръководите; Геодезист; Ръководител бригада/екип;  

 Одитиращ екип, включва; Експерт по здравословни и безопасни 

условия на труд; Специалист - контрол на качеството; 

 Експертен персонал за изпълнение на обекта- Ръководител 

Механизация; Експерт отдел ПТО; Експерт юридически отдел; 

Счетоводите; Снабдите; Управител на склад. 

 Буиргади за изпълнение: работник кофрацист, бетонджия и 

зидаромазач- 3 бр., пътен работник- 10 бр., заварчик РЕНД 

тръби- 5 бр., ВиК работник- 16 бр., работник строителство- 

37 бр. 

o Организация и професионална компетенстост на ръковдния състав 

и на персонала на участника: в тази връзка участникът представя 

организационна схема за упралвение и структурна организационна 

схема. Представена е организационна схема за управление на 

процесите в дружествто , която схема е изградена от следните 

процеси-управленски процеси, основни процеси( носещи добавена 

стойност), спомагателни процеси. 

o Организация на работата на ключовия екип от експерти на 

участника на ниво отделни задачи, разпределение на 
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отговорностите и дейностите между тях. цели и резултати при 

изпълнеието на посочените задачи.  

o Описаните експерти и служители; 

o Органиизационни схеми за управление на обекта. Включва 

разпределенето на ръководиия и изпълнителен екип. Участникът е 

представил участниците, права и задълженията им в строителния 

процес.  

o Разпределение на дейноститие в изпълнителския екип на обекта. 

o Разпределение на дейностите в изпълнителния екип за обекта. 

o Разпределение на дейностите в изпълнителния екип  на участника:  

Ръководен екип и Експертен екип за изпълнение на 

строителството. 

o Разпределение на отговорностите и дейностите между членовете 

на екипа и на различните икономически оператори: Ръководител 

обект; Технически ръководител; Ръководител бригада (звено); 

Специалист - контрол на качеството; Специалист - безопасност и 

здраве; Инженер геодезист; Ръководител Механизация; Експерт 

отдел ПТО; Експерт юридически отдел; Счетоводител; 

Снабдител; Управител на склад; 

o Изготвяне на документация: 

o Отговорности при изготвяне на документацията; 

o Отговорност на ръководството; 

o Насоченост към Възложителя. 

   Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от 

експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката: 

  Отговорности в екипа на участника при изпълнение на поръчката: 

o Отговорности при „Управление на проекта“. Отговорник е 

Ръководителя на проектът, който изготвя детайлен план за 

изпълнение на проекта с указани етапи и контролни точки за 

проверка на качеството, документи за разплащане и други 

изискани от Възложителя. 

o Отговорности в процеса „Изпълнение на СМР“ е Техническия 

ръководител, и е отговорен за изпълнените работи, изготвяне 

и придвижване на отчетни документи за извършени работи и 

разходите за тях, изготвяне на екзекутивна документация и 

досие на проекта, при спазване разходи и срокове, 

съответстващи на планираните.Отговорности по отношение 

на изпълнението на СМР имат също: Ръководителят на 

обекта Отговорникът по контрол на качеството, 

Отговорникът за здраве, безопасност и условия на труд. 

o Отговорности при закупуване на материали, суровини и 

изделия: Ръководител отдел снабдяване (по одобрена заявка); 

Ръководител обект. 

o Отговорности при Осигуряване на човешките ресурси; 

Началник отдел Човешки ресурси. 

o Отговорности при „Поддръжка на инфраструктурата“» 

Административен директор. 

o Отговорности при „Защита на работната среда“ 

Собственик (отговорник) е Материално отговорното лице, 

което извършва и наблюдение на процеса, изготвяне 

предложения за подобряване, контрол върху количеството и 

качеството на наличностите, и контрол върху сроковете на 

годност. 
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 Планиране на човешкия ресурс-  

o Инженерно-техническия състав на участника включва: 

 Ръководител на обекта; Технически ръководител, 

Инженер геодезист, Ръководител екип, Координатор 

по безопасност и здраве в строителството, 

Специалист - контрол на качеството.  

 Оперативната работа за подготовката на документи 

и отчетността на изпълнените СМР, както и 

осигуряване на ресурсната обезпеченост ще бъдат 

осигурени специалисти: Ръководител Механизация, 

Експерт отдел ПТО, Експерт юридически отдел, 

Счетоводител, Снабдител, Управител на склад.  

  звената в бригадата включва следния състав:Звено 

„Общи работници“; Звено част „Водопровод“; Звено 

по част „Пътно строителство“; Звено „Изкопни 

работи“ Звено „Зидаро-кофражисти и бетонджий“ 

 Контрол, отчитане на резултати и изисквания за качество: 

Контролът върху последователността и качеството на 

дейностите на всеки процес се упражнява от собственика на 

процеса, а системата за управление се контролира от Висшето 

ръководство с помощта на представител на ръководството и 

вътрешните одитори. 

 Контрол при управленския процес. 

   Последователност от дейности: “Управление на бизнеса и 

организацията”. 

  Контрол при управление на проекта: процесът осигурява планиране 

и контрол върху изпълнението на договора за обекта в 

съответствие с изискванията на възложителя и на приложимите 

нормативни актове.  

o Входни елементи: изисквания на възложителя (договор с 

всичките му приложения); приложими нормативни актове 

(изисквания); проектни ограничения - срок, бюджет, терен, 

климат и др.;технически данни за обекта; критерии за 

приемане на етапите; списък с одобрени контрагенти и 

доставчици; искания за внасяне на изменение; 

удовлетвореност на възложителя (рекламации и 

референции). 

o Изходни елементи - резултати: детайлен план за изпълнение 

на проекта с указани етапи и контролни точки за проверка 

на качеството; технически задания за 

контрагентите;контрагенти и договори с тях;документи за 

разплащане (с възложителя, доставчици и с контрагенти); 

приети от възложителя резултати от изпълнението на 

проекта. 

o Показатели за изпълнение на целите:извършените дейности 

по проекта съответстват на договора, на плана и бюджета 

по договора, при спазени нормативни изисквания;рекламации 

и референции от клиента/възложителя. 

o Мониторинг и усъвършенстване на процеса:наблюдение на 

процеса от ръководителя на проекта и предложения за 

подобряване;контрол върху сроковете за изпълнение на 

проекта;контрол върху разходите и бюджета на 

проекта;контрол върху контрагенти (ако има такива) по 
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клаузите на договора; вътрешни одити преглед от 

ръководството.  

o Участникът е предложил схема за последователността от 

дейнсоти, които се включват в процеса „Управление на 

проект“.  

 Контрол върху последователността на дейностите: 

o  Контрол върху подготовката за стартиране на обект: за 

всеки проект се определя ръководител на проекта. За всеки 

обект се определя началник на обекта и/или технически 

ръководител. ръководителят на проекта/ началникът на 

обекта осигуряват наличието на проектната документация, 

разрешителните, критериите за приемане на обекта, план-

график за изпълнение, изисквания към записите. 

подготвителните работи за стартирането на обекта са 

предпоставка за качествено изпълнение. Те включват: 

планиране на последователността и обема на работата; 

планиране на ресурсите определяне на критерии за приемане 

на етапите съобразно нормативните изисквания и договора 

с възложителя; определяне на изискванията към записите. 

Подготвителните дейности по време на строителството са 

тясно свързани с планираните етапи. За всеки етап се 

планират подходяща организация и ресурси - изпълнители, 

строителни машини, инструменти и друга техника. 

Планират се доставките на материали, компоненти и пр. в 

съответствие с линейния график и спецификациите в 

проектната документация. 

o  Контрол върху Подготовката за изпълнение на етап от 

строителството: Всички СМР на обекта се изпълняват 

съгласно работната проектна документация и 

техническите изисквания по реда на “Линеен график за 

изпълнение на СМР на обекта” в съответствие с “План за 

здраве и безопасност”. Преди стартиране на работата по 

конкретен етап Техническият ръководител уточнява 

критериите за добра работа на обекта, планира 

необходимите ресурси, необходими за качественото и 

безопасно изпълнение на СМР. В съответствие с “Линеен 

план- график за изпълнение СМР на обекта”, по реда на 

“Инструкция за планиране на ресурсите” Техническият 

ръководител попълва периодично комплект заявки за 

материали, механизация, инструменти, изпълнители и др. 

ресурси, необходими за изпълнението на етапа. Заявките, се 

утвърждават от Началника на обекта. 

o Контрол върху Изпълнението на етап от строителство: 

Преди стартиране на работата по етапа Техническият 

ръководител прави преглед на наличното технологично 

оборудване, ръчни преносими инструменти, лични предпазни 

средства и др. предпоставки, необходими за качественото и 

безопасно изпълнение на СМР. Той проверява 

квалификациите на изпълнителите на важни за качеството 

работи и ако е необходимо провежда инструктажи.   

Необходимите материали и окомплектовка за изграждане 

на обектите се доставят на работната площадка 

непосредствено преди влагането им, като за тях се 
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обособяват временни приобектови складове. При 

приемането им в склада се изпълнява входящ контрол. 

Резултатите от него се документират в “Дневник за 

входящ контрол на материали”. Работниците извършват 

ежедневно преглед и поддръжка на производственото 

оборудване и средства за производство. Изпълнението на 

СМР се следи ежедневно по изготвения “Линеен календарен 

график за изпълнение СМР на обекта”.По веригата на 

изпълнение на СМР контролът се извършва в три 

стъпки:Преглед на резултатите от предходни работи от 

изпълнителите и ако се констатира несъответстващ 

продукт се попълва протокол;Изпълнителите на 

конкретната строителна или монтажна работа правят 

преглед на своята работата преди да я предадат и ако е 

необходимо я коригират; Изпълнената работа се приема/ 

връща за корекция от упълномощено лице. Изпълнените СМР 

и разходите за тях се контролират ежемесечно по реда на 

“Инструкция за отчитане на СМР”. Вътрешен контрол на 

разходите по бюджета за изпълнение на СМР се извършва 

от Ръководителя на проекта с помощта на експерти от 

отдел ПТО. 

o Контрол върху Приемането на етапа: се извършва от 

комисия, по критерии в съответствие с договора и 

нормативните изисквания. Може да се изготви “Чек-лист”, 

съответстващ на проекта и етапа. 

o Контрол върху Приемането на обекта - при приемането на 

обекта освен Възложителят и неговите представители, 

присъстват всички заинтересовани страни - Регулаторните 

органи, представители на държавни/ общински институции, 

обществени организации и пр. Изпълняват се записи от 

изпълнението на СМР, изчерпателно изброени от участника. 

o Контрол върху доставяните материали, включва: 

Организация на материалните ресурси; Контрол на 

качеството на влагане на строителните материали и 

съблюдаване на съответствието им съгласно Наредба за 

съществените изисквания и оценяване на съответствието 

на строителните продукти; Съответствието на 

строителния продукт се удостоверява със съответните 

декларации, сертификати.  

o  Контрол при изпълнение на СМР: Процесът осигурява 

изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/, които 

изискват подходящо квалифицирани кадри, материали, 

компоненти и строителна техника за изпълнението им. 

Реализирането на проекта по реда на приложимите 

нормативни актове и стандарти, както и предоставяне на 

резултати, съответстващи на изискванията. Входни 

елементи; Изходни елементи - резултати: Показатели за 

изпълнение на целите; Мониторинг и усъвършенстване на 

процеса. 

 Отношения и връзки на контрол, взаимодействие и субординация на 

всички участници, с което се гарантира качественото и 

навременно изпълнение на договора: 

o Фактори, влияещи на комуникацията: Комуникационният 
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план – съдържание; Прилагане на гъвкаво планиране; 

Дефиниране на рисковете и предприемане на мерки за 

преодоляването им; 

o Определяне на комуникационните връзки в екипа и 

йерархията на задачите: Възложител; Изпълнител; 

Консултант по чл. 166 от ЗУТ; Проектантски екип;  

Административни органи; Други административни органи. 

o Предложените комуникационни и отчетни процедури: 

Начини на комуникация с Възложителя; Организационни 

мерки на персонала на Изпълнителя; Мониторинг и контрол; 

Отчетни процедури за изпълнение на Договора. 

o Организационни мерки: Възложител; Изпълнител;  

Консултант по чл. 166 от ЗУТ; Проектантски екип; 

Административни органи. 

   График за изпълнение и определяне на сроковете за отделните етапи. 

Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложения. 

 Декомпозиране на отделни действия/задачи: 

o Функцията планиране е първа в процеса на управление. 

o Процесът на декомпозиране на целите продължава с 

тяхното групиране и определяне на йерархията 

(субординацията) спрямо различни квалификационни 

признаци и функционални направления.  

o Целта на функцията организиране  

 Взаимообвързаност между отделните дейности и етапи на 

изпълнение: Линейният график за обекта е изготвен с програмен 

продукт MS Project във вид на мрежов график с линейни диаграми. 

Всички срокове са определени в графика по заложения в програмата 

календар. В Таблица е показано и разпределението на ресурсите за 

изпълнението на всяка една дейност (СМР) по графика. Таблицата 

съръжа информация за наименование за всяка дейнсот включена в 

предмета на изпълнение на обществената поръчка, м.единица, 

количество, срок, ресурси за изпълнение, предшестващи събития, 

последващи събития. 

 Съставяне на технологична таблица за определяне на параметрите 

на графика- всички видове и количества работи по количествената 

сметка /КС/ за обекта са декомпозирани по клонове. В някои 

участъци се съдържат нулеви количества на някой от позициите 

по КС. В изготвения график позициите с количества 0 напр. за 

фасонни елементи и арматури в графика визуално е посочено че 

комплексно са включени в позициите за монтаж на тръбите от 

съответните диаметри. Позициите за монтаж на всички тръби и 

фасонни части за един участък (клон) са групирани в две групи за да 

се оптимизират времето и ресурсите за монтажа им. Първата 

група представлява сбор от монтажа на всички тръби и фасонни 

части от PEHD, които се монтират на челна заварка. Втората 

група представлява сума от всички арматури и фасонни части, 

които се монтират на връзки. Единствения материал, който прави 

изключение е предфланшовият накрайник към позиция „Доставка и 

монтаж на надземен пожарен хидрант DN70/80, PN16 пълна 

окомплектовка със СК, пета и фланци”. Двете групи операции се 

изпълняват едноверемнно и са неразривно свързани. 

 Съставяне на Линейния график: За всяка една предвидена дейност в 

графика е посочена норма време и/или машиносмяна, както и броят 



                                       

37 

и квалификацията на необходимите за всяка една операция 

строителни работници и механизация. За разработването на 

графика е използван програмен продукт MS Project. Работата ще 

започне след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а от 

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

по време на строителството за откриване на строителната 

площадка, като в рамките на 7 календарни дни ще се извършат 

дейности по временно строителство, осигуряване на временно 

захранване с ел.енергия, временно водоснабдяване, доставка на 

химически тоалетни, пожарна и аварийна безопасност, 

актуализация на графика за изпълнение и мобилизация на 

ресурсите. Срокът приключва със съставянето на Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството). Определяне на броя работници. Въз основа на 

получените данни за разходните норми за труд от програма 

Building manager са определяни състава на бригадите, както и 

състава на отделните звена изпълняващи отделните видове 

работи, в съответствие с количествената сметка. Предвижда се 

ангажираност на общо шест комплексни бригади. Всички работят 

едновременно на строителната площадка. За изпълнението на 

строително монтажните дейности на обекта, ще са ангажирани 

максимално 61 работника. 

  Съставът на бригадите е следният: 

o Състав на Бригада I, се състои общо от 20 работника: 

 Звено пътни работи: Пътен работник-4 бр.; 

Работник строителство(Общ работник) -3бр. 

 Звено изкопни работи: Работник строителство 

(Общ работник) - 4 бр. 

 Звено ВиК работи: ВиК работник - 4 бр., Заварчик 

PEHD тръби - 1 бр., Работник строителство (Общ 

работник) - 2 бр. 

 Звено кофраж, армировка и бетон: Работник 

Кофражист,Бетонджия и Зидаромазач - 1 бр., 

Работник строителство (Общ работник) - 1 бр. 

o Състав на Бригада II състои общо от 19 работника: 

 Звено пътни работи: Пътен работник-3 бр.; 

Работник строителство(Общ работник) -2бр. 

 Звено изкопни работи: Работник строителство 

(Общ работник) - 4 бр. 

 Звено ВиК работи: ВиК работник-4 бр., Заварчик 

PEHD тръби - 1 бр., Работник строителство (Общ 

работник) - 3 бр. 

 Звено кофраж, армировка и бетон: Работник 

Кофражист,Бетонджия и Зидаромазач - 1 бр., 

Работник строителство (Общ работник) - 1 бр. 

o Състав на Бригада III общо от 17 работника: 

 Звено пътни работи: Пътен работник - 3 бр.; 

Работник строителство(Общ работник) - 2 бр. » 

Звено изкопни работи; Работник строителство 

(Общ работник) - 4 бр. 

 Звено ВиК работи: ВиК работник-4 бр., Заварчик 
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PEHD тръби - 1 бр., Работник строителство (Общ 

работник) - 3 бр. 

o Състав на Бригада IV състои се от общо от 19 работника: 

  Звено пътни работи: Пътен работник - 3 бр., 

Работник строителство(Общ работник) - 2 бр. 

 Звено изкопни работи: Работник строителство 

(Общ работник) - 4 бр. 

  Звено ВиК работи: ВиК работник - 4 бр., Заварчик 

PEHD тръби - 1 бр., Работник строителство (Общ 

работник) - 3 бр 

 Звено кофраж, армировка и бетон: Работник 

Кофражист,Бетонджия и Зидаромазач - 1 бр., 

Общ работник - 1 бр. 

o Състав на Бригада V се състои общо от 17 работника : 

 Звено пътни работи: Пътен работник - 3 бр., 

Работник строителство(Общ работник) - 2 бр. 

 Звено изкопни работи; Работник строителство 

(Общ работник) - 4 бр. 

 Звено ВиК работи; ВиК работник-4 бр, Заварчик 

PEHD тръби - 1 бр. , Работник строителство 

(Общ работник) - 3 бр. 

o Състав на Бригада VI: 

 Звено пътни работи; Пътен работник - 3 бр., 

Работник строителство(Общ работник) -2бр, » 

Звено изкопни работи, Работник строителство 

(Общ работник) - 4 бр 

 Звено ВиК работи: ВиК работник-4 бр, Заварчик 

PEHD тръби - 1 бр., Работник строителство (Общ 

работник) - 3 бр., Първата бригада се състои общо 

от 17 работника 

 Всяка бригада ще използва необходимата механизация, съоръжения 

и приспособления, както следва: 

o Бригада I: комбиниран багер, мини челен товарач, самосвал 

механична трамбовка, ел. агрегат, машина за челна заварка 

помпа високонапорна,  фугорезачка,  валяк, асфалтополагач 

автокран, багер хидрочук 

o Бригада II:  комбиниран багер, мини челен товарач, самосвал,  

механична трамбовка,  ел. агрегат,  машина за челна 

заварка, помпа високонапорна,  фугорезачка,  валяк, 

асфалтополагач,  автокран,  багер хидрочук. 

o Бригада III: комбиниран багер, мини челен товарач,  

самосвал, механична трамбовка, ел. агрегат, машина за 

челна заварка,помпа високонапорна,  фугорезачка, валяк, 

асфалтополагач, багер хидрочук. 

o Бригада IV: комбиниран багер, мини челен товарач,  

самосвал,  механична трамбовка, ел. агрегат, машина за 

челна заварка, помпа високонапорна, фугорезачка,  валяк, 

асфалтополагач, автокран,  багер хидрочук. 

o Бригада V: комбиниран багер, мини челен товарач,  самосвал, 

механична трамбовка,  ел. агрегат, машина за челна заварка, 

помпа високонапорна,  фугорезачка,  валяк, асфалтополагач,  

багер хидрочук. 

o Бригада VI:Комбиниран багер, Мини челен товарач,  
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Самосвал, Механична трамбовка, Ел. агрегат, Машина за 

челна заварка,  Помпа високонапорна,  Фугорезачка, Валяк, 

Асфалтополагач, Багер хидрочук. 

 Определяне на необходимия брой машини. 

 Взаимовръзка на изпълняваните СМР. 

 Описание на дейностите по предложения график: Бригадите 

започват работата по съответните участъци, както следва: 

o Строително - монтажни работи - Бригада I: 

 Етап 1 ви: Гл. клон 1 от Т.718 до Т.871 ; 

 Етап 2 ри: Гл. клон 1 от Т.871 до Т.151 ; Клон 6; 

 Етап 3 ти: Гл. клон 1 от Т.151 до PRV883 ;Клон 10; 

o  Строително - монтажни работи - Бригада II : 

 Етап 1 ви: Гл. клон 1 от Т.851 до Т.718 ; Клон 1 ; 

 Етап 2 ри: Клон 82; Клон 80; Клон 5  Клон 8; 

 Етап 3 ти:Клон 59 ;Клон 87 ; Клон 86 ; 

o Строително - монтажни работи - Бригада III : 

 Етап 1 ви: Клон 3; Клон 4 ; 

 Етап 2 ри: Клон 12; 

 Етап 3 ти: Клон 7; Клон 9; 

o Строително - монтажни работи - Бригада IV: 

 Етап 1 ви :Клон 2 от Т.798 до Т.810 ; 

 Етап 2 ри : Клон 2 от Т.810 до Т.821 ; 

 Етап 3 ти Клон 2 от Т.821 до Т.831 ;Клон 25 ; 

 Етап 4 ти :Клон 28 ; 

o  Строително - монтажни работи - Бригада V : 

 Етап 1 ви :Клон 92 ; 

 Етап 2 ри :Клон 94 ;Клон 93 ; 

 Етап 3 ти : Клон 95 ; 

 Етап 4 ти :Клон 27 ; 

o Строително - монтажни работи - Бригада VI : 

 Етап 1 ви:Клон 99 ;Клон 65 ; 

 Етап 2 ри: Клон 22 отТ.611 доТ.657 ; 

 Етап 3 ти:Клон 22 от Т.657 до Т.553 ; 

 Етап 4 ти :Клон 26; 

 Първа бригада (Бригада I) започва работата си два календарни дни 

след старта на Мобилизация на строителната техника и 

работната ръка, временно строителство и мерки ПБЗ. Бригадата 

ще изпълни три Етапа. Етап 1 започва с Гл. клон 1 Т.718 до Т.871. 

 След направената временна организация на движението и 

поставянето на необходимите знаци и временна маркировка, 

започва рязане на асфалтова настилка в участъка. Първа бригада 

ще изпълнява всички строително монтажни дейности по Гл. клон 1 

от Т.718 до Т.871, както са описани в количествената сметка и 

съответно линейния график. След рязането на асфалтовата 

настилка следва нейното разкъртване с багер комбиниран и 

съответно извозването на строителните отпадъци. 

Последователно след разкъртването, следва разрушаване на всички 

пластове от съществуващата пътна настилка, разрушаване на 

тротоари и бордюри. Всички строителни отпадъци от 

разрушаванията се извозват със самосвали на указаните за целта 

места. След като сме разрушили и извозили всички пластове от 

съществуващата настилка, започваме изпълнение на механизиран 

изкоп с багер комбиниран - хидрочук и мини челен товарач в слабо-
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склани и скални почви. Механизираните изкопи в слабо-скални почви 

се извършват на транспорт. С напредването на механизирания 

изкоп ще сде извършви  и укрепване на траншеята. 

 Участъка, където вече е изпълнен механизиран изкоп и неговото 

укрепване, работниците от звено изкопни работи започват 

ръчните изкопи. Ръчните изкопи се извършват с къртач и 

компресор, в слабо-склани и скални почви. Съгласно 

Количествената сметка при изпълнение на ръчните изкопи 

извършваме и допълнително прехвърляне на почвите. Почвите от 

механизираните изкопи в скални почви и ръчните изкопи се 

натоварват с мини челен товарач, и извозват. 

 Мрежи и съоръжения от различни експлоатационни дружества, ще 

бъдат укрепвани. След приключването на ръчния изкоп, ще се 

изпълни пясъчна подложка - като едновременно с полагането й ще 

се изпълние и нейното уплътняване с механична трамбовка. След 

като е налице участък с готова пясъчна подложка ВиК зевеното 

ще започне полагане на водопроводните тръби, като за целта ще се 

използват ВиК работници, Заварчик на PEHD тръби, Работници 

строителство (Общи работници), апарат за челна заварка и ел. 

агрегат. Всички фасонни части, арматури и фитинги се полагат 

едновременно с основната тръба по трасето. Едновременно с 

водопровода, ще се изпълняват и сградни  водопроводни отклонения. 

 След приключване на полагането на тръбите, с всички изброени по-

горе елементи към тях, правим обратна засипване с пясък над теме 

тръба, като се оставате връзките открити. Следва изпитване и 

последваща дезинфекция на водопровода. След направените 

успешни изпитвания и дезинфекция, се изпълнява първо засипването 

на връзките и след това обратната засипка на траншеята. 

 Работниците от звено пътни работи, подготвят пътното легло и 

изпълняват възстановяването на настилката с всички необходими 

пластове. Необходимата им за целта техника са валяк, мини челен 

товарач и асфалтополагач. 

 Следващият участък, който бригадата ще изпълнява е от Етап 2 с 

Гл. клон 1 Т.871 до Т.151 и Клон 6 - където последователността на 

изпълнение е същата описана по горе. 

 Следва Етап 3 с Гл. клон 1 Т.151 до PRV883 и Клон 10 - където 

последователността на изпълнение е същата описана по горе. 

Характерно за Гл. клон 1 Т.151 до PRV883 е изпълнението на 

Шахта регулатор на наляганеЩМЮО PRV883). Изграждането на 

шахтата се изпълнява от Звено кофраж, армировка и бетон, 

необходими са Работник Кофражист,Бетонджия и Зидаромазач, 

Работник строителство (Общ работник) и Автокран. Бригадата 

приключва своята работа по обекта за 103 календарни дни 

 Втора бригада (Бригада II) започва работата си един календарен 

ден след старта на Мобилизация на строителната техника и 

работната ръка, временно строителство и мерки ПБЗ. Бригадата 

ще изпълни три Етапа. Етап 1 започва с Гл. Клон 851 до Т.718. 

Следващият участък, който бригадата ще изпълнява е Клон 1 

 Етап 2 включва Клон 82, Клон 80, Клон 5 и Клон 8. 

 Етап 3 включва Клон 59, Клон 87 и Клон 86. Характерно за Клон 59 е 

изпълнението на Шахта регулатор на налягане(РМ65 PRV11). 

Изграждането на шахтата се изпълнява от Звено кофраж, 
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армировка и бетон, необходими са Работник 

Кофражист,Бетонджия и Зидаромазач, Работник строителство 

(Общ работник) и Автокран.Бригадата приключва своята работа 

по обекта за 117 календарни дни. Трета бригада (Бригада III) 

започва работата си три календарни дни след старта на 

Мобилизация на строителната техника и работната ръка, 

временно строителство и мерки ПБЗ. Бригадата ще изпълни три 

Етапа. Етап 1 започва с Клон 3, следван от Клон 4. 

 Етап 2 представлява Клон 12, докато Етап 3 включва Клон 7 и Клон 

9. Бригадата приключва своята работа по обекта за 113 

календарни дни. 

 Четвърта бригада (Бригада IV) започва работата си пет 

календарни дни след старта на Мобилизация на строителната 

техника и работната ръка, временно строителство и мерки ПБЗ. 

Бригадата ще изпълни четири Етапа. Етап 1 започва с Клон от 2 

Т.798 до Т.810. 

 Етап 2 представлява Клон 2 от Т.810 до Т.821. 

 Етап 3 включва Клон 2 от Т.821 до Т.831 и Клон 25. Характерно за 

Клон 2 от Т.821 до Т.831 е изпълнението на Шахта изпускател при 

т.831. Изграждането на шахтата се изпълнява от Звено кофраж, 

армировка и бетон, необходими са Работник 

Кофражист,Бетонджия и Зидаромазач, Работник строителство 

(Общ работник) и Автокран. 

 Етап 4 представлява Клон 28. Бригадата приключва своята работа 

по обекта за 109 календарни дни. 

 Пета бригада (Бригада V) започва работата си шест календарни 

дни след старта на Мобилизация на строителната техника и 

работната ръка, временно строителство и мерки ПБЗ. Бригадата 

ще изпълни четири Етапа.Етап 1 представлява Клон 92. 

 Етап 2 включва Клон 94 и Клон 93. 

 Етап 3 представлява Клон 95. 

 Бригадата завършва обекта с Етап 4 - Клон 27. 

 Бригадата приключва своята работа по обекта за 112 календарни 

дни. 

 Шеста бригада (Бригада VI) започва работата си седем календарни 

дни след старта на Мобилизация на строителната техника и 

работната ръка, временно строителство и мерки ПБЗ. Бригадата 

ще изпълни четири Етапа. 

 Етап 1 започва с Клон 99 , следван от Клон 65. 

 Етап 2 започва с Клон 22 от Т.611 до Т.657.  

 Етап 3 започва с Клон 22 от Т.657 до Т.553. 

 Бригадата завършва обекта с Етап 4 - Клон 26. 

 Бригадата приключва своята работа по обекта за 105 календарни 

дни. 

 Демобилизацията и предаването на обекта ще се извърши за 7 дни. 

В почистването на обекта ще участват 4 работника. Обектът 

приключва на 121-ия ден с подписване на Акт 15. 

 По време на изпълнение на дейностите за обекта ще се съставят 

всички актове и протоколи, съгласно Наредба №3. След завършване 

на всички дейности Изпълнителят ще входира писмо-покана в 

деловодството на Възложителя за приемане на обекта с акт 

Образец 15. 
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 Стратегия за управление на риска: 

 Оценка на риска - дефиниране на термините 

o Общи положения 

 Цел 

 Управление на риска 

 Идентификация на риска 

 Оценяване на риска - степен на въздействие върху изпълнението 

Етап 1: Класификация на дейностите - осигуряване на входяща информация, определяне 

факторите на влияние 

 Етап 2: Идентификация 

Етап 3: Определяне сферите и аспектите на проявление » Етап 4: Определяне 

елементите на риска и степента му » Етап 5: Определяне на мерките, които следва да 

се предприемат - експертна оценка и физическа идентификация » Етап 6: Качествен и 

количествен анализ на риска 

За количествената оценка на риска е прието цифрово степенуване на елементите на 

риска: вероятност (В), тежест(Т) и ниво на риска (HP) 

ВЕРОЯТНОСТ ЗА НАНАСЯНЕ на ВРЕДА (В) 

Вероятност Описание на ситуацията Оценка 

Невъзможна Вероятността за сбъдване е почти нулева, такова 

събитие не се е сбъдвало в организацията или в сродни 

организации и се счита, че практически е невъзможно 

0 

Малко 

възможна 

Възможно е да се сбъдне, но при съвкупност на 

различни взаимно свързани фактори, поради 

извършване на определена дейност, която ще се 

осъществи един път в периода 1 до 6 мес. 

1 

Възможна Възможно е събитието да се случи при извършване на 

ежедневната трудова дейност, която се осъществява 

един път на ден. 

2 

Висока степен на 

възможност 

Възможно е събитието да се случи във всеки един 

момент, при извършване на ежедневната дейност. 

3 

ТЕЖЕСТ НА ВРЕДАТА (Т) 

Тежест Описание на вредата Оценка 

Малка Незначителна, без последици 1 

Средна Умерена - има последици във времето 2 

Средно Сериозна - налага се да се вземат спешни 3 

висока мерки  

Висока Опасна 4 

Фатална Катастрофална 5 

HP - Ниво на Риска НР=В*Т 

Резултат Оценка 

HP = 1 нищожна 

HP = 2 незначителна 

HP = 3 средна 

HP >4 значима 

 Мерки за недопускане и мерки за преодоляване 



                                       

43 

Рисковете се разделят основно на вътрешни и външни. 

За ограничаване влиянието на вътрешните рискове за проекта се предвижда 

изработването на вътрешни процедури по контрол за превенция и управление на риска. 

За външните рискове се разглеждат евентуални ситуации за които се предлагат 

алтернативни действия в случай на реализация на рисковете. 

Доброто управление на поемането на риск се разглежда като предпоставка за 

постигане на устойчивите резултати по отношение на проекта. 

 Планове за поемане и ограничаване на риска 

За да се се даде възможност за контрол върху методите за поемане на риска се 

съставят следните планове: 

-  Пълен списък на рисковете и резултати от идентифициране, както и оценка на 

риска 

-  План за управление на риска » Плановете за ограничаване на риска 

- Контрол на дейностите по превенция на всеки риск, чрез прилагане на конкретни 

мерки 

- Изпълняване на дейности за ограничаване на риска до минимални възможни нива 

Упълномощават се лица, които следят за изпълнението на мерките, изискванията на 

наредбите, изготвените инструкции и процедури. 

 Мерки за контролиране на риска 

- Избягване на риска 

Реорганизиране на процеса или дейността, така че да се избегне напълно риска. 

- Диверсификация 

Разпределянето и поделянето на рисковете между отделните дейности, организации и 

служители, дотолкова, че да се намали (ограничи) до минимум нивото на риска. 

Разпределянето на риска между партньорите, участниците в различни договорни части 

на пазарния риск. 

- Контролиране на риска 

Развитието и осъществяване на контрол по превенция на риска, откриване или 

коригиране (регулиране) на причините за риск, случаите на риск и техните последици. 

- Прехвърляне на риска 

Прехвърляне на риска от едно звено при реализация на проекта на друго. 

- Търпимост на риска 

Определяне на прага на търпимост и специални мерки по отношение на рисковете, 

които са над прага на търпимост. 

2 Времеви рискове: 

2.1 Закъснение началото на започване на работите; 

2.1.1 Обхват, Вероятност и Степен на въздействие 

■ Обхват на риска 

Форми на проявление на риска 

Аспекти на проявление 



                                       

44 

Забавяне на одобрения и издаване 

на разрешения 

- Издаване на разрешение за достъп до обекта, 

подписване на Протокол обр.2а; 

- Забавяне на предаването на одобрения проект от 

Възложителя на Изпълнителя 

- Предоставяне на разрешения, скици, данни от 

кадастъра и разпределителните дружества за 

подземни комуникации; 

- Забава по вина на отговорните институции; 

-Забавяне на разрешения от дружествата, 

стопанисващи ВиК и електроразпределителните 

мрежи. 

Забавяне на започване на 

строителните дейности поради 

липса или недостатъчна 

наличност на основни ресурси за 

изпълнение 

-Липса на финансиране; 

- Забавяне при мобилизиране на управлениския екип; 

- Забавяне при мобилизиране на работните екипи; 

-Забавяне при изпълнение на подготвителните 

дейности; 

- Забавяне на доставки; 

- Забавяне при изготвяне на комуникационната схема 

за обекта; 

■ Области и сфери на влияние на риска 

■ Организация 

■ Планиране 

■ Изпълнение 

■ Комуникация 

■ Вероятност и степен на въздействие 

Вероятността и Степента на въздействие се определя за всяка една от групите 

подразделения на риска и се отнася за приложимите аспекти и съответните сфери на 

влияние. 

■ Забавяне на одобрения и издаване на разрешения 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 2 

Ниво на риска 2 

Степен на незначителна 

въздействие  

■ Забавяне на започване на строителните дейности поради липса или недостатъчна 

наличност на основни ресурси за изпълнение 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 2 

Тежест 2 

Ниво на риска 4 

Степен на значима 

въздействие  

2.1.2 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска 

■ Ефикасни контролни дейности 

■ Ще бъдат предвидени конкретни действия, свързани с процесите на: 
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- Изпълнение 

- Планиране 

- Организация Контрол и приемане 

- Вътрешен одит 

Отговорник за контролиране на дейностите по управление на риска е Ръководителят на 

обекта. 

Съгласно въведената система за управление на качеството, процедурите за изпълнение 

и установените комуникационни връзки между процесите, Ръководителят на обекта 

предприема в зависимост от конкретната ситуация следните действия: 

■ Забавяне на одобрения и издаване на разрешения 

- Изготвяне на график и програма с ключови моменти; 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти; 

- Определяне отговорник за процеса; 

- Анализиране ситуацията въз основа на предишен опит; 

- Проверка на критичния път на графика и оценяване на степента на 

въздействие на конкретния риск; 

■ Забавяне на започване на строителните дейности поради липса или 

недостатъчна наличност на основни ресурси за изпълнение 

- Изготвяне на организационна схема; 

- Определяне отговорник за процеса; 

- Идентифициране на основните управленски позиции и определяне на 

изпълнители; 

- Дефиниране на отговорностите и задълженията на ръководния персонал; 

■ Мерки за мониторинг и намаляване на влиянието 

■ Забавяне на одобрения и издаване на разрешения 

- Периодичен контрол на процеса по ключови моменти; 

- Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и 

преразпределение на задачите; 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез 

компенсиране на последиците 

■ Забавяне на започване на строителните дейности поради липса или 

недостатъчна наличност на основни ресурси за изпълнение 

- Анализиране на сроковете по графика и създаване на подграфик с ключови 

моменти по осигуряване на необходимите ресурси; 

- Стриктно спазване на изготвените процедури; 

- Спазване на комуникационната схема в екипа и при взаимодействие с 

Възложителя и негови упълномощени представители; 

- Периодичен контрол на процеса по ключови моменти; 

■ Мерки за предотвратяване на настъпването на риска 

■ Забавяне на одобрения и издаване на разрешения 

Издаване на разрешение за достъп до обекта, подписване на Протокол обр.2а; 

Забавянето на подписването на Протокол обр. 2а и осигуряването на достъп до 

площадката е риск, който е в сферата на влияние на Възложителя и се отразява върху 

общата продължителност на договора и предвижданията за времевите рамки за 

приключване на обекта, но като цяло оказва минимално въздействие върху предложения 

срок за строителство - срокът започва да тече от датата на съставяне на Акт обр. 

2а. 

Рискът оказва влияние върху организацията на ресурсите, процесите 
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Организация, Планиране; Финансиране. 

Мерките, които ще се предприемат ще бъдат свързани основно с: 

- корекции в програмата и предвидената организация и в зависимост от договорки 

с Възложителя - осигуряване на допълнителни ресурси или преразпределение на 

наличните. 

- Забавяне на предаването на одобрения проект от Възложителя на Изпълнителя 

Този риск оказва съществено влияние върху започването на строителството. 

Управлява се от Възложителя и е в неговия обхват на влияние. 

- Предоставяне на разрешения, скици, данни от кадастъра и разпределителните 

дружества за подземни комуникации; 

Ръководителят на обекта ще идентифицира отговорник за подаване на 

заявления, набавяне на необходимата документация и организиране на срещи с 

разпределителните дружества с цел по-бърза комуникация и минимизиране на 

влиянието на риска. За предишни изпълнени обекти има разписани инструкции за 

изпълнение на подобен вид дейности, които ще бъдат приложени и за настоящия. 

» определяне на отговорник за изпълнение на дейността 

» маркиране на съществуващи мрежи по трасето 

» осъществяване на комуникация с разпределителните дружества и 

собственици на мрежи и уточняване на методите за комуникация 

» актуализиране на изготвени инструкции за изпълнение - подаване на 

заявления, искания за данни 

- Забава по вина на отговорните институции; 

Този риск оказва съществено влияние върху започването на строителството. 

Управлява се от Възложителя и е в неговия обхват на влияние. 

- Забавяне на разрешения от дружествата, стопанисващи ВиК и 

електроразпределителните мрежи. 

Този риск оказва съществено влияние върху започването и изпълнението на 

строителството. Управлява се основно от Възложителя и е в неговия обхват на 

влияние. Ръководителят на обекта ще следи да са спазени всички изисквания към 

строителя. 

За предишни изпълнени обекти има разписани инструкции за изпълнение на подобен вид 

дейности, които ще бъдат приложени и за настоящия. 

» определяне на отговорник за изпълнение на дейността 

» маркиране на съществуващи мрежи по трасето 

» осъществаване на комуникация с разпределителните дружества и 

собственици на мрежи и уточняване на методите за комуникация 

» актуализиране на изготвени инструкции за изпълнение - подаване на 

заявления, искания за данни 

 Забавяне на започване на строителните дейности поради липса или 

недостатъчна наличност на основни ресурси за изпълнение 

- Липса на финансиране; 

Този риск оказва съществено влияние върху започването на строителството. 

Управлява се от Възложителя и е в неговия обхват на влияние. 

- Забавяне при мобилизиране на управленския екип; 

Отговорник: Ръководителят на обекта. При получаване на известие за подписване на 

договора Ръководителят на обекта ще изготви план за мобилизация на екипа, като се 

предвидят в плана: предварителни дейности, оглед на площадката, настаняване на 

екипа и на служителите, организация на площадката и др. Плана ще се изготви в 

съответствие с предложения подход и с одобрения ПБЗ за обекта. 

За предишни изпълнени обекти има разписани инструкции за изпълнение на 

подобен вид дейности, които ще бъдат приложени и за настоящия. 

» изготвяне на план за мобилизиране 

» идентифициране по структурата за управление на отговорните лица 
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» запознаване на отговорниците на процесите с техните задължения и 

методите за комуникация 

» актуализиране на изготвени инструкции за изпълнение  

- Забавяне при мобилизиране на работните екипи; 

Отговорник: Ръководителят на обекта. При получаване на известие за подписване на 

договора Ръководителят на обекта ще изготви план за мобилизация на 

изпълнителските екипи в съответствие с предложения подход, изготвения Линеен 

график и предвидената ресурсна обезпеченост. 

За предишни изпълнени обекти има разписани инструкции за изпълнение на подобен вид 

дейности, които ще бъдат приложени и за настоящия. 

» изготвяне на план за мобилизиране 

» идентифициране по структурата за управление на отговорните лица 

» запознаване на отговорниците на процесите с техните задължения и 

методите за комуникация 

» актуализиране на изготвени инструкции за изпълнение 

- Забавяне при изпълнение на подготвителните дейности; 

Отговорник: Ръководителят на обекта. Изпълнител: Технически ръководител 

Контрол: Експерт ЗБУТ. При получаване на известие за подписване на договора 

Ръководителят на обекта ще изготви план за мобилизация на обекта, като се 

предвидят в плана: предварителни дейности, оглед на площадката, места за 

присъединяване за временно ел. захранване и вода, организация на площадката и др. 

Плана ще се изготви в съответствие с предложения подход и с одобрения ПБЗ за 

обекта. 

» изготвяне на план за подготвителните СМР 

» идентифициране по структурата за управление на отговорните лица 

» запознаване на отговорниците на процесите с техните задължения и 

методите за комуникация 

» изготвяне на заявки за доставки на контейнери, огради, ПП оборудване и 

др. съгласно проектите по ЗБУТ и ПП безопасност 

» актуализиране на изготвени инструкции за изпълнение 

За предишни изпълнени обекти има разписани инструкции за изпълнение на подобен вид 

дейности, които ще бъдат приложени и за настоящия. 

- Забавяне на доставки; 

Отговорник: Ръководителят на обекта и снабдител. Изпълнител: Технически 

ръководител. Контрол: Експерт качество. 

Изборът на доставчик се извършва още в етапа на изготвяне на оферта. При 

уведомление за подписване на Договора се актуализират офертите и се доуточнават 

условията на доставка. Заявките се изпълняват след одобрение на документите за 

доказване на съответствието на материалите. Доставките се изпълняват по график. 

Отговорник за заявяването на общите количества е Ръководител обект. Отговорник за 

заявяване на необходимите количества за строителството е Технически ръководител. 

Контрола на качеството ще се изпълнява от Експерта по качество и Техническия 

ръководител съгласно одобрените процедури. 

За предишни изпълнени обекти има разписани инструкции за изпълнение на подобен вид 

дейности, които ще бъдат приложени и за настоящия. 

» изготвяне на списък на всички материали 
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» изготвяне на списък с потенциалните доставчици и схема за 

оценяването им 

» изготвяна на график за доставка на материалите 

- Забавяне при изготвяне на комуникационната схема за обекта;  

Отговорник: Ръководителят на обекта. 

При получаване на уведомление за подписване на договора Ръководителят на обекта 

подготвя комуникационната схема и при посочване на лицата за контакт от страна на 

Възложителя своевременно я съгласува. 

За предишни изпълнени обекти има разписани инструкции за изпълнение на подобен вид 

дейности, които ще бъдат приложени и за настоящия. 

» изготвяне на комуникационен план и комуникационна схема 

» идентифициране по структурата за управление на отговорните лица 

» запознаване на отговорниците на процесите с техните задължения и 

методите за комуникация 

» актуализиране на изготвени инструкции за изпълнение 

2.1.3 Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците от настъпването на 

риска 

■ Забавяне на одобрения и издаване на разрешения 

Тази форма на проявление на риска е основно в обхвата и сферите на въздействие на 

Възложителя. Мерките, които може да се предприемат зависят от изискванията на 

Възложителя и от неговите желания. Забавянето на началото на работите по 

изпълнение на обекта е пряко обвързано с последващите действия на строителя по 

организацията на доставките и на изпълнението. Забавянето може да се дължи на 

много фактори, независещи от строителя, но влияещи пряко върху изпълнението на 

обекта и реализацията на договора. 

■ Забавяне на започване на строителните дейности поради липса или 

недостатъчна наличност на основни ресурси за изпълнение 

Ръководителят на обекта ще отговаря за своевременната ресурсна 

обезпеченост, като при възникване на риска или който и да е от аспектите му 

Ръководителят на обекта ще предприеме съответните корективни дейности като 

преразпределение на наличните ресурси, прехвърляне на ресурси или осигуряване на 

допълнителни. 

Предвижда се Ръководителят на обекта да направи схема и план, по който да се 

изпълняват дейностите по Договора. Сроковете се проверяват периодично, като 

Обектовият ръководител изготвя препоръки, ако се констатира закъснение. 

Ръководителят на обекта ще създаде добра организация и комуникация между 

отделните екипи и ще отговаря за съгласуването на отделните части между екипите, 

описана в организационна схема. 

Сроковете за изпълнение на проекта са определени на база предишен опит, 

съгласувани са между отделните екипи и са реално постижими. Ръководителят на 

обекта периодично следи за развитието на проекта по части и съгласуването му по 

части. 

Ръководителят на обекта изготвя организационна схема, където са описани 

делегираните правомощия на отделните участници в процеса на изпълнение и са 

регламентирани задълженията и отговорностите на участниците. 

Ръководителят на обекта следи за съставянето, допълването и преработката 

на ПБЗ, следи планът да отговаря на заложените в проекта и Подход и програма за 
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изпълнение на поръчката на Изпълнителят методи на изпълнение и дали тези методи са 

приемливи за Възложителя. 

За контрол върху методите за поемане на риска се съставят следните планове: 

■ Пълен списък на рисковете и резултати от идентифициране, както и анализ на 

риска 

■ План за управление на риска 

■ План за ограничаване на риска 

■ Контрол на дейностите по превенция на всеки риск, чрез прилагане на конкретни 

мерки 

■ Изпълняване на дейности за ограничаване на риска до минимални възможни нива 

■ Упълномощени лица, които следят за изпълнението на мерките по ЗБУТ и 

изискванията на наредбите, правилниците. 

2.2 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите 

2.2.1 Обхват, Вероятност и Степен на въздействие 

 ■ Обхват на риска 

Форми на проявление на Аспекти на проявление риска 
Изоставане от графика по 

време на изпълнение на 

строителство 

- Забавяне на детайли, чертежи, схеми и 

спецификации от проекта; 

- Забавяне на етапи по време на изпълнението на 

строителството; 

- Забавяне поради липса или недостатъчна 

наличност на ресурсите за изпълнение; 

- Забавяне поради лоша организация на екипите. 

Забава поради недобра координация в 

технологичните процеси; 

- Забава в следствие промяна на техническото 

ръководство на обекта; 

- Забавяне вследствие забава на разрешения и 

одобрения от Възложителя; 

- Забавяне на приемане на етапи от Възложителя; 

- Забавяне поради неправилно избрана технология на 

изпълнение; 

- Забавяне поради ненавременни доставки; 

- Забавяне на подготвителните работи; 

- Възникване на необходимост от допълнителни 

укрепителни дейности; 

- Увеличаване на обема от изпълнявани дейности; 

- Забавяне поради лоши метеорологични условия; 

- Забавяне вследствие на инцидент при трудова 

злополука. 

■ Области и сфери на влияние 

■ Организация 

■ Планиране 

■ Изпълнение 

■ Комуникация 

■ Вероятност и степен на въздействие 

Вероятността и Степента на въздействие се определя за всяка една от групите 

подразделения на риска и се отнася за приложимите аспекти и съответните сфери на 

влияние. 

 Изоставане от графика по време на изпълнение на строителство 
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Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 3 

Ниво на риска 3 

Степен на въздействие средна 

2.2.2 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска 

■ Ефикасни контролни дейности 

■ Ще бъдат предвидени конкретни действия, свързани с процесите на: 

- Изпълнение 

- Планиране 

- Организация 

- Контрол и приемане 

- Вътрешен одит 

Отговорник за контролиране на дейностите по управление на риска е Ръководителят на 

обекта. 

Съгласно въведената система за управление на качеството, процедурите за изпълнение 

и установените комуникационни връзки между процесите, Ръководителят на обекта 

предприема в зависимост от конкретната ситуация следните действия: 

■ Изоставане от графика по време на изпълнение на строителство 

- Изготвяне на подробен актуализиран график за изпълнение на обекта с отчетени 

взаимовръзка между етапите и нанесени ресурси; 

- Нанасяне на графика на отделните екипи за изпълнение и показване на 

взаимообвръзката между изпълняваните участъци; 

- Определяне на критичния път и идентифициране на ключовите моменти; 

- Избрани и одобрени доставчици преди започване на работите; 

- Своевременно одобряване на основни материали от Възложителя; 

- Изготвяне на график на доставките; 

- Програма за сключване на договори с доставчици; 

- Изготвяне на схема на работа по работни екипи; 

- Определяне на ръководител на проекта с нужните опит и квалификация; 

- Изготвяне на организационна схема; 

- Изготвяне и актуализиране на Подход и програма за изпълнение на поръчката и 

неговите приложения, изготвяне на инструкции и процедури за изпълняваните видове 

работи; 

- Изготвяне на график и програма с ключови моменти; 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти; 

- Определяне отговорник за процеса; 

- Анализиране ситуацията въз основа на предишен опит; 

■ Мерки за мониторинг и намаляване на влиянието 

 Изоставане от графика по време на изпълнение на строителство 

- Спазване на описаните действия в Подход и програма за изпълнение на 

поръчката, изготвените процедури и инструкции за изпълнение на СМР; 

- Анализиране на сроковете по графика и създаване на подграфик с ключови 

моменти по осигуряване на необходимите ресурси; 

-  Спазване на комуникационната схема в екипа и при взаимодействие с 

Възложителя и негови упълномощени представители; 

- Периодичен контрол на процеса по ключови моменти; 
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- Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и преразпределение на 

задачите; 

-  Проследяване на критичния път и реорганизиране на изпълнението; 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси; 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез компенсиране 

на последиците; 

- Изготвяне на допълнителни процедури и инструкции за предотвратяване на 

повторение на риск; 

- Осигуряване на допълнителни ресурси за подпомагане на изпълнението; 

- Откриване на допълнителни работни фронтове; 

- Спазване на мерките по ЗБУТ; 

- Спазване на мерките за опазване на околната среда; 

■ Мерки за предотвратяване на настъпването на риска 

Мерките за преодоляване на риска и на неговите аспекти са свързани основно със 

стриктното спазване на разработените в дружеството процедури и инструкции за 

изпълнение, своевременно осъществяване на одитиращите процеси и на стриктния 

контрол на качеството по време на изпълнение на всяка една предвидена дейност. 

За предишни изпълнени обекти има разписани инструкции за изпълнение на 

подобен вид дейности, които ще бъдат приложени и за настоящия. 

Рискът, формите на проявление и аспектите на риска се управляват от Ръководителя 

на обекта, в частност от Техническия ръководител, контролират се от експертите по 

качество и ЗБУТ. Корективните действия се предлагат от експертите по ЗБУТ и 

качество и се изпълняват или разпределят за изпълнение от Ръководителя на обекта. 

- План за Периодичен контрол на процеса по ключови моменти; 

- Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и преразпределение на 

задачите; 

-  Проследяване на критичния път и реорганизиране на изпълнението; 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси; 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез компенсиране 

на последиците; 

-  Изготвяне на допълнителни процедури и инструкции за предотвратяване на 

повторение на риск; 

- Осигуряване на допълнителни ресурси за подпомагане на изпълнението; 

- Откриване на допълнителни работни фронтове; 

- Спазване на мерките по ЗБУТ; 

- Спазване на мерките за опазване на околната среда; 

2.2.3 Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците от настъпването на 

риска 

Изоставането от графика при текущо изпълнение на дейностите е риск, който пряко 

може да окаже влияние върху крайния срок на приключване на работите по договора. 

Обектовият ръководител упражнява непрекъснат контрол на изпълняваните 

строително - монтажни работи и сроковете за тяхното изпълнение. Действия по 

промени в графика ще бъдат предприети в случаите, когато се засяга критичния път на 

изпълнение на работи и евентуално закъснение при текущото изпълнение ще се отрази 

на крайната дата за завършване. 
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Средствата за контрол и управление на този риск са подробно описани в Подход и 

програма за изпълнение на поръчката и неговите приложения, инструкциите за 

изпълнение и отделните процедури, част от системата за управление на качеството. 

За да се даде възможност за контрол върху методите за поемане на риска се съставят 

следните планове: 

- Пълен списък на рисковете и резултати от идентифициране, както и анализ на 

риска; 

- План за управление на риска; 

- Плановете за ограничаване на риска; 

- Контрол на дейностите по превенция на всеки риск, чрез прилагане на конкретни 

мерки; 

- Изпълняване на дейности за ограничаване на риска до минимални възможни нива; 

- Упълномощени лица, които следят за изпълнението на мерките по ЗБУТ и 

изискванията на наредбите, правилниците; 

Неспазването на сроковете за одобрение на материал пряко влияе върху сроковете за 

изпълнение на даден етап от проекта и може да доведе до закъснение от графика. 

Преди започването на строителната част Обектовият ръководител ще подготви 

актуализиран списък с материалите за одобрение от Възложителя 

За да се гарантира, че възможната поява на допълнителни СМР няма да се отрази на 

предложения график Обектовият ръководител ще предложи план за преразпределение 

на наличните ресурси и изпълнение на възникналите допълнителни СМР паралелно с 

останалите, така че да се спазят сроковете по етапи/ клонове. 

В най-кратки срокове Изпълнителят ще изготви и предостави на Възложителя за 

одобрение План за действие, в който ще бъдат описани мерките, които Изпълнителят 

препоръчва да бъдат предприети, количествен, стойностен и времеви анализ на 

възникналите допълнителни видове СМР, както и какъв ще е ефектът им върху 

изпълнението на Договора и спазването на сроковете по Линейния график. 

Графикът за изпълнение на СМР се изготвя така, че през зимния период да се 

изпълняват работи, качеството на които не се влияе от лошите метеорологични 

условия. 

Преди започването на строителния етап задължение на Ръководител обект е да 

изготви и получи одобрение за избор на видовете материали, които ще бъдат вложени в 

обекта. Въз основа на този списък и правилата, установени с въведената система за 

управление на качеството, се избира Доставчик, като Обектовият ръководител 

съставя график за доставките, където се уточняват сроковете за доставка на 

материали, така че да не се създават предпоставки за прекъсване на строителството. 

Съгласно политиката за качество се предприемат всички необходими дейности по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците. Провеждат 

се задължителните инструктажи на всички работници. Съгласно Анализът на риска на 

работното място за различните звена работници се предвиждат лични предпазни 

средства. 

Изготвянето на подробно Подход и програма за изпълнение на поръчката и неговите 

приложения ще гарантират избягването на този риск и намаляването до минимум на 

щетите при възникването му. 

Обектовият ръководител изготвя организационна схема, където за всяка една 

длъжност се дефинират задълженията и отговорностите, както и необходимата 
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квалификация. В случай на промяна в техническото ръководство на обекта ще се спазва 

стриктно заложената организационна схема и изискванията към позицията. Ние 

разполагме с достатъчно на брой висококвалифицирани и добре подготвени технически 

кадри, които в случай на необходимост да се включат в изпълнението на обекта. 

За преодоляване на последиците при настъпване на риска предприемаме описаните по-

долу коригиращи действия: 

- Анализиране рисковете в административната сфера на влияние и придържане 

към програмата от мерки за тяхното управление; 

- Стриктно се следи спазването на сроковете за изпълнение на следващата фаза 

за съгласуване на документи и издаване необходимите разрешителни; 

- Задействане допълнителните екипи за осигуряване на ресурса, необходим за 

изпълнение на работите за по-кратък срок, без да се нарушава качеството; 

В случай на настъпил риск от закъснение началото на започване на работите, веднага 

се отчитат следващите етапи, които могат да бъдат засегнати от забавянето; 

- Търсене отговорност от съответните лица, причинили възникването на забавяне 

началото на започване на работите; 

- Синхронизиране всички дейности при необходимост от актуализиране на 

графика. 

При констатиране на закъснение на етап от предложения Линеен график Обектовият 

ръководител ще даде предложение за компенсиране на закъснението или чрез 

реорганизация на другите етапи или чрез включване на допълнителен ресурс. 

Когато забавянето е в допустими граници Обектовият ръководител ще изготви план за 

редуциране забавянето, като за целта, за да се спази графика на доставките за обекта, 

е възможно да се включи втори доставчик в случай, че основният няма капацитета да 

изпълни заявените количества в по-кратък срок. В случай на забавяне на одобрение на 

материал, поради резерви към качеството или техническите характеристики на 

материала, Обектовият ръководител ще предложи на Възложителя алтернативен 

вариант, за одобрението на който Възложителят ще може да реагира в по-кратки 

срокове. 

Ако разчетите на Ръководител обект покажат, че с наличните на обекта работници не 

може да се поеме изпълнението на допълнителните СМР и да се спазят сроковете по 

Линейния график, се предвижда да бъдат осигурени допълнителни ресурси за 

обезпечаване нормалната работа на обекта и спазването на сроковете по графика. В 

този случай се предвижда промяна в организационния план на работа, който да включи 

новите СМР, като Обектовият ръководител съставя план за работа и график за 

изпълнение, съгласно които се изготвят разчетите, необходими за обезпечаването на 

изпълнението на СМР с материали, работна ръка и механизация. В случай на забава по 

каквито и да е причини ще се подсигурят допълнителни групи работници и механизация. 

Обектовият ръководител ще изготви план - график за компенсиране на закъснението 

от Линейния график. 

В случай на забавяне на доставки или невъзможност доставките да бъдат извършени в 

заявените количества, Обектовият ръководител осигурява необходимите количества 

материали от други доставчици, като за материалите не се допуска да бъдат 

подменяни с други, невключени в списъка с одобрени материали, без изричното съгласие 

на Възложителя. В случай, когато е невъзможна доставката на материал от друг 

доставчик или подмяната на материал в списъка на одобрените материали, 
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Обектовият ръководител съставя план - график за компенсиране на евентуално 

закъснение на доставка, или преработва Линейния график, като премества напред във 

времето за изпълнение етапи от проекта, за които няма проблем с извършването на 

доставки. Всички предприети мерки няма да окажат влияние върху качеството на 

изпълняваните СМР. 

Предприемат се всички предписания в ПБЗ и инструкциите за изпълнение на СМР 

предварителни мерки за осигуряване на безопасността на работниците и служителите 

по време на работа. За да се намали времето за реакция при трудова злополука има 

приети вътрешни правила, описани в системата за управление на качеството. 

Отговорникът по ЗБУТ и Техническият ръководител своевременно уведомяват 

Възложителя и компетентните органи. 

В актуализирания Линеен график на обекта се съобразява технологичната 

последователност за всеки вид СМР, като на тази база се изготвят графиците за 

работна ръка и механизация. В случай на забавяне Обектовият ръководител ще даде 

предписание за коригиране на технологичните процеси и ще изготви график за 

компенсиране на възникналото закъснение. Дружеството разполага с достатъчно на 

брой квалифицирани специалисти, отговарящи на критериите на Възложителя, и които 

в случай на необходимост ще бъдат включени в ръководния персонал за обекта. 

Няма да се допуска преминаване към следващ етап ако не са съставени протоколи по 

Наредба 3. При изпратена покана към някоя от страните и неосигуряване на 

представител за подписване на Протокол или непредоставяне на мотиви за отказ от 

подписване на Протокол, ще бъдат предприети действия съгласно инструкциите на 

Възложителя, но в никакъв случай няма да се предприемат неоснователни действия за 

спиране на строителството, водещо до удължаване на сроковете по Договора. 

2.3 Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на 

обекта 

2.3.1 Обхват, Вероятност и Степен на въздействие 

■ Обхват на риска 

Форми на проявление на риска 

 

Аспекти на проявление 

Забавяне вследствие натрупани 

закъснения по графика - Забавяне поради изоставане изпълнението 

на отделни участъци; 

- Забавяне изпълнението на етапи поради 

лоши метеорологични условия; 

- Забавяне вследствие на преработки или 

допълнителни работи; 

- Забавяне поради забрана от Възложителя 

за изпълнение на строителни работи по участъци. 
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Забавяне поради закъснение на 

съставяне и издаване на 

документи 

- Риск от закъснение предаването на обекта, 

свързан с изготвяне на протоколи съгл. Наредба 3 

за съставяне на актове по време на 

строителството; 

Забавяне изготвянето на екзекутивна 

документация. 

- Забавяне на изпълнението на кадастрално 

заснемане по чл.54а; 

Забавяне поради закъснение на 

проби, изпитания и приемателни 

комисии 

- Забавяне на проби и замервания; 

- Забавяне на приемателни изпитания; 

- Забавяне на приемателна комисия. 

■ Области и сфери на влияние 

 Организация 

 Планиране 

 Изпълнение 

 Комуникация 

■ Вероятност и степен на въздействие 

Вероятността и Степента на въздействие се определя за всяка една от групите 

подразделения на риска и се отнася за приложимите аспекти и съответните сфери на 

влияние. 

■ Забавяне вследствие натрупани закъснения по графика 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 3 

Ниво на риска 3 

Степен на въздействие 

 

средна 

■ Забавяне поради закъснение на съставяне и издаване на документи 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 2 

Ниво на риска 2 

Степен на незначителна 

въздействие  

■ Забавяне поради закъснение на проби, изпитания и приемателни комисии 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 2 

Ниво на риска 2 

Степен на незначителна 

въздействие  

2.3.2 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска 

■ Ефикасни контролни дейности 

■ Ще бъдат предвидени конкретни действия, свързани с процесите на: 

- Изпълнение 
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- Планиране 

- Организация Контрол и приемане 

- Вътрешен одит 

Отговорник за контролиране на дейностите по управление на риска е Ръководителят на 

обекта. 

Съгласно въведената система за управление на качеството, процедурите за изпълнение 

и установените комуникационни връзки между процесите, Ръководителят на обекта 

предприема в зависимост от конкретната ситуация следните действия: 

 Забавяне вследствие натрупани закъснения по графика 

- Проследяване и контролиране на изпълнението на изготвения график; 

- Изготвяне на график и програма с ключови моменти; 

- Определяне на критичния път и идентифициране на ключовите моменти; 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти; 

- Определяне отговорник за процеса; 

- Анализиране ситуацията въз основа на предишен опит; 

- Своевременна комуникация с Възложителя; 

 Забавяне поради закъснение на съставяне и издаване на документи 

- Съставяне на чек лист; 

- Изготвяне на график и програма с ключови моменти; 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти; 

- Определяне отговорник за процеса; 

- Анализиране ситуацията въз основа на предишен опит; 

 Забавяне поради закъснение на проби, изпитания и приемателни комисии 

- Съставяне на чек лист; 

- Изготвяне на график и програма с ключови моменти; 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти; 

- Определяне отговорник за процеса; 

- Анализиране ситуацията въз основа на предишен опит; 

- Изготвяне план за комуникация със заинтересованите страни; 

■ Мерки за мониторинг и намаляване на влиянието 

 Забавяне вследствие натрупани закъснения по графика 

- Периодичен контрол на процеса по ключови моменти; 

- Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и преразпределение на 

задачите; 

- Проследяване на критичния път и реорганизиране на изпълнението; 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси; 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез компенсиране 

на последиците; 

- Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и преразпределение на 

задачите; 

- Изготвяне на допълнителни процедури и инструкции за предотвратяване на 

повторение на риск; 

- Осигуряване на допълнителни ресурси за подпомагане на изпълнението; 

- Откриване на допълнителни работни фронтове; 

 Забавяне поради закъснение на съставяне и издаване на документи 

- Периодичен контрол на процеса по ключови моменти; 

- Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и преразпределение на 

задачите; 
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- Проследяване на критичния път и реорганизиране на 

изпълнението; 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси; 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез компенсиране 

на последиците; 

 Забавяне поради закъснение на проби, изпитания и приемателни комисии 

- Периодичен контрол на процеса по ключови моменти; 

- Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и преразпределение на 

задачите; 

- Проследяване на критичния път и реорганизиране на 

изпълнението; 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси; 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез компенсиране 

на последиците; 

- Проследяване на комуникационния план; 

■ Мерки за предотвратяване на настъпването на риска 

 Забавяне вследствие натрупани закъснения по графика 

Рискът се управлява от Ръководителят на обекта. Управлението и мерките са свързани 

с процесите на организация и планиране. 

Ръководителят на обекта изготвя план за въздействие върху риска, като в зависимост 

от направените изчисления и конкретната ситуация решава да: преразпредели 

наличните ресурси, да прехвърли налини ресурси от един етап на изпълнение към друг 

или да осигури допълнителни ресурси. 

- Проследяване и контролиране на изпълнението на изготвения график и програма 

с ключови моменти; 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти; 

- Определяне отговорник за процеса; 

- Анализиране ситуацията въз основа на предишен опит; 

 Забавяне поради закъснение на съставяне и издаване на документи 

Рискът се управлява от Ръководителят на обекта. Контролира се от Ръководителя на 

обекта и от експерта по контрол на качеството. Управлението и мерките са свързани 

с процесите на организация и комуникация. 

Проследяване и контролиране на изпълнението на изготвения график и програма с 

ключови моменти; 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти; 

- Определяне отговорник за процеса; 

- Анализиране ситуацията въз основа на предишен опит; 

 Забавяне поради закъснение на проби, изпитания и приемателни комисии 

Рискът се управлява от Ръководителят на обекта. Контролира се от Ръководителя на 

обекта и от експерта по контрол на качеството. Управлението и мерките са свързани 

с процесите на контрол и приемане и организация. 

Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и преразпределение на 

задачите; 

- Проследяване на критичния път и реорганизиране на изпълнението; 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси; 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез компенсиране 

на последиците; 

- Проследяване на комуникационния план; 
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2.3.3 Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците от настъпването на 

риска 

 Забавяне вследствие натрупани закъснения по графика 

Изпълнителят стриктно изпълнява дейностите, описани в Подход и програма за 

изпълнение на поръчката и системата за управление на качеството, предоставя 

документите, необходими за доказване на извършените работи за всеки един етап на 

плащане на изпълнение СМР. 

Изпълнителят поддържа непрекъсната комуникация с Възложителя и изпълнява всички 

предписания и препоръки на Възложителя, които са технически обосновани, няма да 

навредят на качеството и срока за изпълнение на видовете СМР, и няма да доведат до 

противоречие с нормативните и законовите изисквания, както и не противоречат с 

инструкциите за полагане на материалите от Доставчика и Производителя. 

Изпълнителят ще изпълнява само писмено зададените предписания и препоръки. 

Отчита се критичния път при изготвянето на графици, с цел избягване 

преждевременно изпълнение на дейности и съответните необосновани разходи на труд 

и механизация. 

Отчита се критичния път при изготвянето на графици, с цел да се избегне 

удължаването на продължителността на видове СМР, чието завършване е 

задължително за започването на определени видове други строително-монтажни 

работи. 

 Забавяне поради закъснение на съставяне и издаване на документи 

За всеки завършен етап и/или подобект се съставят протоколите по Наредба 3 и се 

провеждат проби и изпитания. 

В подготвения план Обектовият ръководител разпределя задълженията и 

отговорностите на екипа за подготовка и предаване на обекта така, че забележките 

да бъдат отстранени максимално бързо и да се подпишат приемо - предавателните 

протоколи. 

Следи се стриктното изпълнение на дейностите, описани в Подход и програма за 

изпълнение на поръчката и инструкциите за изпълнение на СМР, предоставяне на 

необходимите и изисквани доказателства за извършените работи за всеки един етап на 

плащане на изпълнените СМР. За всеки завършен етап и/или подобект се съставят 

протоколите по Наредба 3 и се провеждат проби и изпитания. 

Екзекутивната документация се предвижда да бъде подготвяна своевременно и да 

следва етапите на строителство, като върху работните чертежи биват отразявани 

всички настъпили изменения. 

При завършването на етап от строителството се предвижда чертежите да бъдат 

заверени от упълномощените страни (съгласно Договора между Възложителя и 

Изпълнителя). 

Заинтересованите страни, участващи в подписването на протоколи по Наредба 3 и в 

приемането на качеството на отделни видове СМР и етапи от проекта е необходимо 

да бъдат информират своевременно за предстоящи събития по начин, уточнен в 

Договора между Възложителя и Изпълнителя или някое от Приложенията към 

Договора. Събитията ще са съобразени с Линейния график. 

Своевременно се изготвя и води съпътстващата строителна документация, 

удостоверяваща изпълнените етапи, подобекти, и СМР по вид и количество. 

 Забавяне поради закъснение на проби, изпитания и приемателни комисии 
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Навременно ще се уведомяват заинтересованите страни за датата на събитието, 

когато се изисква тяхното присъствие. 

Ще се състави график за провеждане на приемателни срещи за обекта, провеждане на 

тестове и изпитания и приемане на участъци. 

Осигуряване на необходимите уреди, апаратура и специалисти за проверка на 

качеството на изпълнените видове СМР, съгласно договорното споразумение между 

Възложителя и Изпълнителя. 

3 Рискове, свързани с качеството на изпълнението 

3.1 Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя 

3.1.1. Обхват, Вероятност и Степен на въздействие 

■ Обхват на риска 

Форми на проявление на риска                                    Аспекти на проявление  

Рискове, свързани с  

качеството 

 

- Доставени некачествени материали, 

които е недопустимо да се вложат в 

обекта. 

- Ненавременно заявено количество 

материал за доставка от технически 

персонал на обекта. 

- Погиване на материали при лошо 

съхранение. 

- Доставен материал, който не 

съответства на изискванията на 

Възложителя. 

Несъответствие на материала със 

заявения по вина на доставчика. 

- Скрит дефект, незабележим при 

стандартен оглед на материала. 

- Некачествено изпълнени СМР, 

вследствие на некачествени 

материали. 

- Некачествено изпълнени СМР, 

вследствие на лоши метеорологични 

условия. 

- Некачествено изпълнени СМР, 

вследствие на недобре подбрана или 

грешна технология на изпълнение. 

- Рискове от пропуски при планиране 

на дейностите. 

- Измерване и изпитване на 

създадения продукт 

Случайни събития - външни рискове -     Кражба на материали 

- Кражби и нанасяне на щети от 

недобросъвестни лица. 

-    Нанасяне на щети върху частно и 

общинско имущество. 

■ Области и сфери на влияние на риска 

- Организация 

- Планиране  

- Комуникация 
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■ Вероятност за настъпване и степен на въздействие 

- Рискове, свързани с качеството 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 3 
Ниво на риска 3 

Степен на въздействие средна 

- Случайни събития - външни рискове 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 2 

Ниво на риска 2 

Степен на въздействие незначителна 

3.1.1 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска 

■ Ефикасни контролни дейности 

 Ще бъдат предвидени конкретни действия, свързани с процесите на: 

- Изпълнение 

- Планиране 

- Организация 

- Контрол и приемане 

- Вътрешен одит 

 Рискове, свързани с качеството 

- Определяне на ръководител на проекта с нужните опит и квалификация 

- Изготвяне на организационна схема 

- Изготвяне на чек лист 

- Изготвяне на график и програма с ключови моменти 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти 

- Определя се отговорник за процеса 

- Анализира се ситуацията въз основа на предишен опит 

 Случайни събития - външни рискове 

- Периодичен контрол на процеса по ключови моменти 

- Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и преразпределение на 

задачите 

- Проследяване на критичния път и реорганизиране на изпълнението 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез компенсиране 

на последиците 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти 

- Определя се отговорник за процеса 

- Анализира се ситуацията въз основа на предишен опит 

 Мерки за мониторинг и намаляване на влиянието 

- Определяне на ръководител на проекта с нужните опит и квалификация 

- Изготвяне на организационна схема 

- Изготвяне на чек лист 

- Изготвяне на график и програма с ключови моменти 

- Съгласуване на графика за доставки с графика за изпълнение 
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- Проверка и потвърждение на сроковете за доставка на всеки конкретен продукт, 

вкл. отчитане на ваканции и почивни и празнични дни за страните производители 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти 

- Определя се отговорник за процеса 

- Анализира се ситуацията въз основа на предишен опит  

- Изготвяне на инструкции към изпълнителя на дейността 

■ Конкретни мерки за всеки един от аспектите на риска: 

■ Рискове, свързани с качеството 

Рискът се управлява от Ръководителят на обекта и от експерта по контрол на 

качеството. 

» Доставени некачествени материали, които е недопустимо да се вложат в 

обекта 

В политиката за качество на Изпълнителя е предвиден етап за входящ контрол (от 

договаряне до доставка до обекта) на всички доставки преди да бъдат приети на склад 

за съответния обект. В попълваните анкетни карти се отразяват всички дефекти и се 

преценява дали е възможна употребата на материала с получаване на повече отпадък 

или той е негоден и се подменя с нов. 

Всички материали ще бъдат одобрени от Възложителя, като при одобрението им 

Изпълнителят предоставя всички необходими сертификати, одобрения, технически 

спецификации, инструкции за полагане и др. Спазват се инструкциите и указанията на 

Предложение за изпълнение на поръчката и неговите приложения. 

» Ненавременно заявено количество материал за доставка от технически 

персонал на обекта. 

Преди началото на обекта се предвижда съставяне на график (спецификация) на 

доставките въз основа на подадения от Изпълнителя Календарен график за изпълнение. 

Техническият ръководител и Ръководител обект отговарят за съставяне и 

изпълнение на графика за доставките. Графикът се спазва стриктно, като заявките за 

материалите се предават в срок, съобразен с реакцията на Доставчика. 

» Погиване на материали при лошо съхранение. 

Изпълнителят ще изготви план с описание на мерките за съхранение на 

материалите на обекта, начините на складиране и пренасяне. В случай, че се изисква, ще 

се подготвят специално площадки за складиране на материалите, които ще отговарят 

на изискванията на производителите на съответните материали. 

Складирането на материалите се извършва съгласно изискванията на 

производителя, инструкциите за съхранение и складиране, РПОИС и грижата на добрия 

търговец. 

» Доставен материал, който не съответства на изискванията на Възложителя. 

Още на етап проектна документация и преди започване на всеки етап на 

строителство ще се уточнят изискванията на Възложителя към съответните 

материали и ще бъде изготвен списък за одобрение. Едва след потвърждение от 

Възложителя ще бъдат предприети доставките на материалите. 

Изпълнителят няма да допуска на обекта да се приеме, складира и влага 

материал, който не е в Одобрения списък на материалите. Материалите, които не са в 

списъка на одобрените материали ще бъдат отстранявани от строителната площадка 

незабавно. 

» Несъответствие на материала със заявения по вина на доставчика. 

При получаване на материал, различен от заявения Изпълнителят уведомява 
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Доставчика да изтегли сгрешената партида и да достави одобрения материал. В случай 

на забавяне на доставката Изпълнителят ще предприеме мерки на доставка на 

количества от материала от друг Доставчик. 

Всяка партида, определена за доставка на обекта, минава през количествен и 

качествен контрол от служителите на обекта, отговорни за снабдяването на обекта с 

материали. 

» Скрит дефект, незабележим при стандартен оглед на материала. 

При констатиране на скрит дефект се прави рекламация на доставения продукт, 

съставя се протокол и се връща на производителя/доставчика. 

Задължително за всички доставяни материали се прави входящ контрол. Вземат 

се мерки съгласно внедрената система за управление на качеството и Предложение за 

изпълнение на поръчката и неговите приложения. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на некачествени материали. 

За избора на доставчици и материали, както и за приемането им на обекта, в 

системата за осигуряване на качеството има разработени процедури, с което се 

намалява риска от допускане на некачествени или повредени материали на обекта. Не 

се допуска работа с некачествени материали. 

Задължително се осъществява входящ контрол на всички доставяни на обекта 

материали. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лоши метеорологични условия. 

Техническият ръководител отбелязва в дневника на обекта метеорологичните 

условия, които оказват влияние върху качеството при изпълнение на СМР. Техническият 

ръководител позволява или прекратява изпълнението на СМР в зависимост от 

спецификата и изискванията за изпълнение на съответния вид работа. 

Не се допуска изпълнението на СМР при условия, които са недопустими съгласно 

инструкциите на производителя или правилата за изпълнение, и могат да доведат до 

нарушаване на качеството на готовите СМР или застрашават здравето и 

безопасността на работниците. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре подбрана или грешна 

технология на изпълнение. 

Изборът на всяка технология за изпълнение е подробно анализиран и обоснован на 

етапа на изготвяне на офертата. Ръководителят на обекта контролира 

съответствието на изготвеното Предложение за изпълнение на поръчката и неговите 

приложения и проектната документация, предвидените в Линейния график срокове, 

необходимите доставки и оборудване, механизация и човешкия ресурс. 

Ръководителят на обекта изготвя сравнителен анализ и обосновка за избора на 

подходяща технология за изпълнение на вид СМР. 

» Рискове от пропуски при планиране на дейностите. 

Ръководител обект проследява всеки един етап от изпълнението на 

строителството. Проследява се графика, срочното изпълнение на строителните 

работи и качеството на готовия продукт. 

Ръководител обект изпълнява периодични одити на етапа на изпълнение, изготвя 

доклади с оценка на етапа на изпълнение и препоръки. 

» Измерване и изпитване на създадения продукт. 

Изпълителят и Възложителят или негов представител на място установяват 

качеството и количеството на изпълнените видове СМР. 
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Изпълнителят осигурява условия за безпрепятствен достъп за точното 

измерване на всички необходими и изискани от Възложителя показатели. 

■ Случайни събития - външни рискове 

Рискът се управлява от Ръководителят на обекта и от експерта по ЗБУТ. 

- Периодичен контрол на процеса по ключови моменти 

- Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и 

преразпределение на задачите 

- Проследяване на критичния път и реорганизиране на изпълнението 

- Контрол по ключови моменти от графика на направени заявки 

- Ежедневно проследяване на доставките 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез 

компенсиране на последиците 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти 

- Определя се отговорник за процеса 

- Анализира се ситуацията въз основа на предишен опит 

- Изготвяне на инструкции към изпълнителя на дейността 

■ Конкретни мерки за всеки един от аспектите на риска: 

» Кражба на материали 

Изпълнителят ще уведоми компетентните органи и ще се осигури материали, които да 

заменят откраднатите. Изпълнителят предвижда да разполага с материален ресурс с 

достатъчен аванс от време за полагането му необходимо за изпълнение на поръчката. 

Влизане в процедура със застраховател за компенсиране на загубите. 

Поръчка на материали от допълнителен доставчик, предварително одобрен и 

отговарящ на изискванията на проекта за качество на продуктите. 

» Кражби и нанасяне на щети от недобросъвестни лица. 

Рискът от нанасяне щети при кражба или вандализъм се намаляват с осигуряване на 

жива охрана на обекта. 

Няма да се допускат лица, които не са участници в строителния процес, освен 

контролни органи, които са се легитимирали по установения начин. 

» Нанасяне на щети върху частно и общинско имущество. 

Работата на механизацията ще е ограничена изключително в рамките на работните 

площадки, като намиращите се в близост имоти ще бъдат обезопасени с временни 

предпазни огради. Придвижването на механизацията по уличната мрежа ще става след 

съгласуване с общинските власти по маршрути подходящи за това. 

Работата на механизацията ще е ограничена изключително в рамките на работните 

площадки, като намиращите се в близост имоти ще бъдат обезопасени с временни 

предпазни огради. Придвижването на механизацията по уличната мрежа ще става след 

съгласуване с общинските власти по маршрути подходящи за това. 

3.1.3 Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците от настъпването на 

риска 

 Мерки за преодоляване настъпването на риска 

- Стриктно спазване на изготвените процедури 

- Стриктно спазване и контрол на процесите 

- Непрекъсната комуникация с доставчика 

- Избор на аналог или на алтернативен доставчик 
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- Промяна в транспортния график, вкл. при необходимост осигуряване на 

алтернативен транспорт 

- Стриктно спазване на графика за доставки 

- Проследяване на критичния път и реорганизиране на изпълнението 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез 

компенсиране на последиците 

- Степенуване на важността на задачите и правилно дефиниране на 

отговорниците за процеса 

■ Мерки за преодоляване на последиците при всеки един от 

идентифицираните аспекти на риска 

» Доставени некачествени материали, които е недопустимо да се вложат 

в обекта 

В случай на доставяне на неподходящ материал Изпълнителят ще предприеме всички 

мерки за премахването му от строителната площадка и/или ако има вложен материал 

в изпълнени СМР - за неговото демонтиране и подменяне с подходящ и одобрен 

материал. Изпълнителят гарантира, че всички дейности, предприети по 

отстраняването на неподходящия материал няма да се отразят на качеството на 

изпълнените СМР. 

» Ненавременно заявено количество материал за доставка от технически 

персонал на обекта. 

Графикът на доставките се разработван на база програмен продукт „Building 

manager’VGaudi plan, с което се контролират не само сроковете за доставка, но и 

пълнотата на видовете материали и техните количества. 

» Погиване на материали при лошо съхранение. 

Изпълнителят доставя материалите по график, така че те да бъдат влагани 

максимално бързо, за да се намали риска от погиване или повреда до минимум. Спазват 

се инструкциите и указанията на Предложение за изпълнение на поръчката и неговите 

приложения. Складовите площи се оформят съгласно ПБЗ. Изпълнителят ще съхранява 

материалите с грижата на добър търговец. 

» Доставен материал, който не съответства на изискванията на Възложителя. 

При ненавременно заявяване на количества от Техническия ръководител се предвижда 

да бъдат подсигурени доставки от повече от един доставчик, в случай, че основният 

доставчик не може да изпълни цялата заявка в срок. При невъзможност да с доставят 

всички заявени материали Ръководител обект изготвя план за ежедневни доставки на 

ненавреме завените материали, съобразен с нуждите на бригадите, изпълняващи СМР. 

» Несъответствие на материала със заявения по вина на доставчика. 

Не се допуска приемането на материали, неотговарящи на спецификацията на 

заявката. При забавяне на доставката на материала Ръководител обект ще изготви 

план - график за доставките, съобразен с ежедневните нужди на бригадите, 

изпълняващи СМР. 

» Скрит дефект, незабележим при стандартен оглед на материала. 

При констатирано забавяне от графика за изпълнение Ръководител обект ще изготви 

план - график за доставките, съобразен с ежедневните нужди на бригадите, 

изпълняващи СМР. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на некачествени материали. 

Стриктно се следи всички влагани материали да отговарят на изискванията на 

българските стандарти за качество. Некачествени или повредени материали се 
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отстраняват своевременно от обекта. Не се допуска приемане и складиране на обекта 

на некачествени или повредени материали. 

   » Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лоши метеорологични условия. 

При възникване на събитие - силен вятър, пороен дъжд и др., по преценка на Техническия 

ръководител се предприемат мерки за довършване на започнати видове СМР, така че да 

бъдат приключени на етап, в който е възможно съхранението на целостта на продукта 

и осигуряване на достатъчно качество. При изпълнение на СМР в зимен период се 

използват материали и/или добавки, предназначени за полагане при минусови 

температури. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре подбрана или грешна 

технология на изпълнение. 

В случай на избрана неподходяща технология за изпълнение, Ръководител обект изготвя 

план за действие, където се анализира смяната на технологията, организацията на 

работата, ефекта върху графика и цената. 

» Рискове от пропуски при планиране на дейностите. 

Ръководител обект изготвя план за действие, като анализира начина на изпълнение на 

видовете работи и изготвя препоръки за корекции в начина на изпълнение. 

» Измерване и изпитване на създадения продукт. 

Изпълнителят ще уведомява предварително Възложителя за намеренията си, така че 

Възложителят да има възможността да подсигури необходимите му ресурси за 

точното и коректно установяване на количеството и качеството на приеманите СМР. 

■ Случайни събития - външни рискове  

» Кражба на материали. 

Строителните материали се охраняват и има сключени застраховки. Предвижда се 

доставка на материали, които да заменят откраднатите. Изпълнителят има 

готовност да осигури допълнителни материали за обекта. 

» Кражби и нанасяне на щети от недобросъвестни лица. 

Техническият ръководител и Ръководителят на обекта ще следят за стриктното 

спазване на правилниците за безопасност, вътрешните правилници за осигуряване на 

реда и охраната на обекта. В случай на възникване на криминално събитие на обекта ще 

бъдат своевременно уведомявани компетентните органи и ще им се оказва пълно 

съдействие. 

» Нанасяне на щети върху частно и общинско имущество. 

Със строителната механизация ще работят само добре обучени и правоспособни 

оператори. За обекта се предвижда да бъде направена застраховка на обекта, която 

обхваща отговорност към трети лица и обекти. Предвижда се възстановяване на 

повредените участъци от частни или общински имоти. 

3.2 Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни 

работи 

3.2.1 Обхват, Вероятност и Степен на въздействие 

■ Обхват на риска 

Форми на проявление на 

риска 

   Аспекти на проявление 
Непълноти или неточности в 

проекта, свързани с 

технологията на изпълнение 

- Неразработени детайли в проекта 

- Неотразени съществуващи комуникации и проводи 

- Пропуснати или неточни количества на видове СМР 
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Непълноти или 

неточности в проекта, 

свързани със 

спецификата на обекта и 

качеството на 

изпълнение 

- Доставени некачествени материали, които е 

недопустимо да се вложат в обекта 

- Ненавременно заявено количество материал за 

доставка от технически персонал на обекта. 

- Влошаване качеството на материали при лошо 

съхранение. 

- Доставен материал, който не съответства на 

изискванията на Възложителя. 

- Несъответствие на материала със заявения по 

вина на доставчика. 

- Скрит дефект, незабележим при стандартен оглед 

на материала. 

- Некачествено изпълнени СМР, вследствие на 

недобре обучен или неквалифициран персонал. 

- Некачествено изпълнени СМР, вследствие на 

некачествени материали. 

- Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лоши 

метеорологични условия. 

- Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лошо 

управление. 

- Некачествено изпълнени СМР, вследствие на 

недобре подбрана или грешна технология на 

изпълнение. 

- Рискове от пропуски при планиране на дейностите. 

- Измерване и изпитване на създадения продукт. 

Случайни събития - 

външни рискове, свързани 

със спецификата на 

обекта 

- Кражба на механизация 

- Кражби и нанасяне на щети от 

недобросъвестни лица. 

- Авария на машина, която не може да бъде 

отстранена от квалифициран персонал 

- Умишлена вреда, причинена от 

недобросъвестни лица върху механизацията и 

оборудването 

- Нанасяне на щети върху частно и общинско 

имущество. 

Рискове, свързани с 

климатичните фактори 
- Работа на механизацията при неблагоприятни 
климатични условия - ниски температури, високи 
атмосферни температури, сняг и др. 
- Ниски температури при изпълнение на изкопни 
работи 
- Ниски температури при изпълнение на монтажни 
работи при тръбопроводи 
- Дъждовно време при изпълнение на изкопни работи 
- Дъждовно време при изпълнение на монтажни и 
заваръчни работи 
- Силни буреносни ветрове 
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Рискове, свързани с 

изпълнение на мерките 

по ЗБУТ 

- Риск от затрупване от земни маси. 
- Риск от падане в изкоп. 
- Риск от прегазване от стр.техника и механизация. 
- Преобръщане или пропадане на механизация 
- Предизвикване на авария - разлив на горивни 
материали и масла, пожар 
- Поява на шум и вибрации над нормативните нива 
при работа с тежка механизация. 

■ Области и сфери на влияние 

- Управление 

- Организация Планиране Комуникация 

■ Степен на въздействие 

- Непълноти или неточности в проекта, свързани с технологията на изпълнение 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 3 

Ниво на риска 3 

Степен на въздействие средна 

- Непълноти или неточности в проекта, свързани със спецификата на обекта и 

качеството на изпълнение 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 3 

Ниво на риска 3 

Степен на въздействие средна 

- Случайни събития - външни рискове, свързани със спецификата на обекта 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 2 

Ниво на риска 2 

Степен на въздействие незначителна 

  - Рискове, свързани с климатичните фактори 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 2 

Ниво на риска 2 

Степен на въздействие незначителна 

  - Рискове, свързани с изпълнение на мерките по ЗБУТ 

Параметри на риска Оценка 

Вероятност 1 

Тежест 2 

Ниво на риска 2 

Степен на въздействие незначителна 
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3.2.2 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска  

■ Ефикасни контролни дейности 

Отговорник за контролиране на дейностите по управление на риска е Ръководителят на 

обекта. 

Съгласно въведената система за управление на качеството, процедурите за изпълнение 

и установените комуникационни връзки между процесите, Ръководителят на обекта 

предприема в зависимост от конкретната ситуация следните действия: 

» Ще бъдат предвидени конкретни действия, свързани с процесите на: 

- Управление 

- Изпълнение 

- Планиране 

-  Организация 

- Комуникация 

- Контрол и приемане 

- Вътрешен одит 

» Рискове, свързани с качеството 

- Определяне на Ръководител обект с нужните опит и квалификация 

- Изготвяне на организационна схема 

- Изготвяне на чек лист 

- Изготвяне на график и програма с ключови моменти 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти 

- Определя се отговорник за процеса 

- Анализира се ситуацията въз основа на предишен опит 

- Допускане до работа на обекта само от квалифицирани, за съответната работа 

бригади 

- Определя се отговорник по качеството на доставените материали, преди влагането 

им в обекта 

» Случайни събития - външни рискове 

- Периодичен контрол на процеса по ключови моменти 

- Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и 

преразпределение на задачите 

- Проследяване на критичния път и реорганизиране на изпълнението 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез компенсиране 

на последиците 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти 

- Определя се отговорник за процеса 

- Анализира се ситуацията въз основа на предишен опит  

» Рискове, свързани с климатичните фактори 

- Определяне на Ръководител обект с нужните опит и квалификация 

- Периодичен контрол на процеса по ключови моменти 

- Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и преразпределение на 

задачите 

- Проследяване на критичния път и реорганизиране на изпълнението 
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- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси 

-  Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез компенсиране 

на последиците 

- Изготвяне на график и програма с ключови моменти 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти 

- Определя се отговорник за процеса 

- Анализира се ситуацията въз основа на предишен опит  

» Рискове, свързани с изпълнение на мерките по ЗБУТ 

- Определяне на Ръководител обект с нужните опит и квалификация 

- Периодичен контрол на процеса по ключови моменти 

-  Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и преразпределение 

на задачите 

- Проследяване на критичния път и реорганизиране на изпълнението 

- Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси 

- Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез компенсиране 

на последиците 

- Изготвяне на график и програма с ключови моменти 

- Съставяне на контролно звено за проверка по ключови моменти 

- Определя се отговорник за процеса 

- Анализира се ситуацията въз основа на предишен опит 

■ Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на 

риска 

Към изготвената към офертата концепция ще бъдат добавени инструкции, планове и 

схеми за организацията и изпълнението на строителните дейности по зоните, както 

са представени в графика. 

Мерките за управлението на риска са следните: 

• Прехвърляне на риска 

• Анализ на ситуацията 

• Реорганизация на процесите 

• Компенсиране на закъснения чрез увеличаване на ресурсите и 

преразпределение на задачите 

• Прехвърляне на последиците от риска върху други процеси 

• Преразпределение на влиянието на риска върху други процеси чрез 

компенсиране на последиците 

• Осигуряване на допълнителни ресурси 

• Контролиране на последиците 

Мерките, които са в сферата на влияние на Изпълнителя са в областта на 

предотвратяване на риска и/или неговото преодоляване. Тези мерки са представени по-

долу. 

■ Мерки за мониторинг и намаляване на влиянието 

■ Рискове, свързани с качеството 

» Доставени некачествени материали, които е недопустимо да се вложат в 

обекта 

В политиката за качество на Изпълнителя е предвиден етап за входящ контрол (от 

договаряне до доставка до обекта) на всички доставки преди да бъдат приети на 
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склад за съответния обект. В попълваните анкетни карти се отразяват всички 

дефекти и се преценява дали е възможна употребата на материала с получаване на 

повече отпадък или той е негоден и се подменя с нов. 

Всички материали ще бъдат одобрени от Възложителя, като при одобрението им 

Изпълнителят предоставя всички необходими сертификати, одобрения, технически 

спецификации, инструкции за полагане и др. Спазват се инструкциите и указанията на 

строителното предложение и неговите приложения. 

» Ненавременно заявено количество материал за доставка от технически 

персонал на обекта. 

Преди началото на обекта се предвижда съставяне на график (спецификация) на 

доставките въз основа на подадения от Изпълнителя Календарен график за 

изпълнение. 

Техническият ръководител и Ръководител обект отговарят за съставяне и изпълнение 

на графика за доставките. Графикът се спазва стриктно, като заявките за 

материалите се предават в срок, съобразен с реакцията на Доставчика. 

» Погиване на материали при лошо съхранение. 

Изпълнителят ще изготви план с описание на мерките за съхранение на материалите 

на обекта, начините на складиране и пренасяне. В случай, че се изисква, ще се 

подготвят специално площадки за складиране на материалите, които ще отговарят 

на изискванията на производителите на съответните материали. 

Складирането на материалите се извършва съгласно изискванията на производителя, 

инструкциите за съхранение и складиране, РПОИС и грижата на добрия търговец. 

» Доставен материал, който не съответства на изискванията на Възложителя. 

Още на етап офериране и преди започване на всеки етап на строителство ще се 

уточнят изискванията на Възложителя към съответните материали и ще бъде 

изготвен списък за одобрение. Едва след потвърждение от Възложителя ще бъдат 

предприети доставките на материалите. 

Изпълнителят няма да допуска на обекта да се приеме, складира и влага материал, 

който не е в Одобрения списък на материалите. Материалите, които не са в списъка 

на одобрените материали ще бъдат отстранявани от строителната площадка 

незабавно. 

» Несъответствие на материала със заявения по вина на доставчика. 

При получаване на материал, различен от заявения Изпълнителят уведомява 

Доставчика да изтегли сгрешената партида и да достави одобрения материал. В 

случай на забавяне на доставката Изпълнителят ще предприеме мерки на доставка на 

количества от материала от друг Доставчик. 

Всяка партида, определена за доставка на обекта, минава през количествен и 

качествен контрол от служителите на обекта, отговорни за снабдяването на обекта 

с материали. 

» Скрит дефект, незабележим при стандартен оглед на материала. 

При констатиране на скрит дефект се прави рекламация на доставения продукт, 

съставя се протокол и се връща на производителя/доставчика. 

Задължително за всички доставяни материали се прави входящ контрол. Вземат се 

мерки съгласно внедрената система за управление на качеството и строителното 
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предложение и неговите приложения. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре обучен или 

неквалифициран персонал. 

Съгласно политиката за постигане на качество при изпълнение на договорните 

задължения на обекта се назначават само работници и служители с уредени трудово 

- правни взаимоотношения, квалифицирани да изпълняват съответния вид дейност. На 

работниците се провеждат всички задължителни инструктажи и подробно се 

запознават с инструкциите за изпълнение на видовете СМР. 

Не се допуска назначаване на работници и служители без трудов договор и без 

квалификация и правоспособност за изпълнение на съответните видове СМР. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на некачествени материали. 

За избора на доставчици и материали, както и за приемането им на обекта, в 

системата за осигуряване на качеството има разработени процедури, с което се 

намалява риска от допускане на некачествени или повредени материали на обекта. Не 

се допуска работа с некачествени материали. 

Задължително се осъществява входящ контрол на всички доставяни на обекта 

материали. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лоши метеорологични условия. 

Техническият ръководител отбелязва в дневника на обекта метеорологичните условия, 

които оказват влияние върху качеството при изпълнение на СМР. Техническият 

ръководител позволява или прекратява изпълнението на СМР в зависимост от 

спецификата и изискванията за изпълнение на съответния вид работа. 

Не се допуска изпълнението на СМР при условия, които са недопустими съгласно 

инструкциите на производителя или правилата за изпълнение, и могат да доведат до 

нарушаване на качеството на готовите СМР или застрашават здравето и 

безопасността на работниците. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лошо управление. 

Ръководител обект изготвя организационна схема на обекта с делегирани права на 

всеки участник в строителния процес. 

Съгласно въведена система за качество и организационна схема, където подробно са 

описани функциите и задълженията на ръководния персонал, както и начина на 

контрол на всеки един участник в строителството на обекта. Работниците и 

служителите на Изпълнителя задължително са квалифицирани да изпълняват 

съответния вид СМР, имат нужните документи / паспорти / сертификати / дипломи, 

които се изискват от техническия контрол на обекта. 

»Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре подбрана или грешна 

технология на изпълнение. 

Изборът на всяка технология за изпълнение е подробно анализиран и обоснован на 

етапа на изготвяне на офертата. Ръководителят на обекта контролира 

съответствието на изготвеното строителното предложение и неговите приложения 

и проектната документация, предвидените в Линейния график срокове, необходимите 

доставки и оборудване, механизация и човешкия ресурс. 

Ръководителят на обекта изготвя сравнителен анализ и обосновка за избора на 

подходяща технология за изпълнение на вид СМР. 
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» Рискове от пропуски при планиране на дейностите. 

Ръководител обект проследява всеки един етап от изпълнението на 

строителството. Проследява се графика, срочното изпълнение на строителните 

работи и качеството на готовия продукт. 

Ръководител обект изпълнява периодични одити на етапа на изпълнение, изготвя 

доклади с оценка на етапа на изпълнение и препоръки. 

» Измерване и изпитване на създадения продукт. 

Изпълнителят и Възложителят или негов представител на място установяват 

качеството и количеството на изпълнените видове СМР. 

Изпълнителят осигурява условия за безпрепятствен достъп за точното 

измерване на всички необходими и изискани от Възложителя показатели. 

■ Случайни събития - външни рискове 

» Кражба на механизация 

Изпълнителят ще уведоми компетентните органи и ще се осигури машина, която да 

замени откраднатата. Изпълнителят разполага с механизация повече от необходимата 

за изпълнение на поръчка включена в ресурсната обезпеченост за периода на изпълнение. 

Влизане в процедура със застраховател за компенсиране на загубите. 

След приключване на работата на строителната механизация на строителната 

площадка за деня, машините ще бъдат откарани във временно депо за престой, където 

се обособява пространство за текуща поддръжка на механизацията. 

» Кражби и нанасяне на щети от недобросъвестни лица. 

Рискът от нанасяне щети при кражба или вандализъм се намаляват с осигуряване на 

жива охрана на обекта. 

Няма да се допускат лица, които не са учасници в строителния процес, освен контролни 

органи, които са се легитимирали по устанвения начин. 

» Авария на машина, която не може да бъде отстранена от квалифициран 

персонал 

Предвижда се подмяна на машината докато трае ремонта. Изпълнителят има 

готовност да осигури допълнителна механизация за обекта. 

Предвижда се подмяна на машината докато трае ремонта. Изпълнителят има 

готовност да осигури допълнителна механизация за обекта. 

» Умишлена вреда, причинена от недобросъвестни лица върху механизацията и 

оборудването 

Изпълнителят ще уведоми компетентните органи и ще се осигури машина, която да 

замени повредената. Изпълнителят има готовност да осигури допълнителна 

механизация за обекта. Влизане в процедура със застраховател за компенсиране на 

загубите. 

За намаляване на риска до минимум се предвижда цялата механизация и оборудване при 

престой да са под охрана на обособени временни депа. 

» Нанасяне на щети върху частно и общинско имущество. 

Работата на механизацията ще е ограничена изключително в рамките на работните 

площадки, като намиращите се в близост имоти ще бъдат обезопасени с временни 

предпазни огради. Придвижването на механизацията по уличната мрежа ще става след 

съгласуване с общинските власти по маршрути подходящи за това. 

Работата на механизацията ще е ограничена изключително в рамките на работните 

площадки, като намиращите се в близост имоти ще бъдат обезопасени с временни 
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предпазни огради. Придвижването на механизацията по уличната мрежа ще става след 

съгласуване с общинските власти по маршрути подходящи за това. 

■ Рискове, свързани с климатичните фактори 

» Работа на механизацията при неблагоприятни климатични условия - ниски 

температури, високи атмосферни температури, сняг и др. 

По преценка на Техническия ръководител се преустановява работа на обекта. 

В зависимост от сезона при техническото обслужване фирмата осигурява 

подходящите горивни смеси, масла, гуми и др. Спазват се стриктно условията за 

работа при зимни условия и в дъждовно време. 

» Ниски температури при изпълнение на изкопни работи Изпълнителят ще 

осигури всички мерки за безопасно и безаварийно изпълнение на строителните работи. 

Строителната механизация при изкопи в замръзнали почви ще е осигурена с 

необходимото оборудване на копаене на почви различни физико- механични показатели в 

резултат на утежнените условия. 

При изготвянето на Календарния график Изпълнителят съобразява периодите с ниски 

температури и в разчетите за изпълнението на клоновете от водопроводната мрежа 

през зимния период залага повече време за изпълнение на изкопните работи. 

» Ниски температури при изпълнение на монтажни работи при тръбопроводи 

При бързото охлаждане на направена връзка може да се стигне до появата на 

напрежения във връзката, в резултат, на което нейното качество може да бъде 

компрометирано. При работа при минусови температури Изпълнителят ще създаде 

условия за бавно охлаждане чрез слаби горелки. Спазват се всички изисквания на 

технологията на полагане. 

Изпълнителят ще вземе мерки за изолиране на мястото на връзката на 

тръбопроводите от околната среда. 

» Дъждовно време при изпълнение на изкопни работи При дъждовно време 

Техническият ръководител преценява дали е възможно продължаването на изпълнение 

на изкопните работи. 

В зависимост от указанията в инструкциите при работа в дъждовно време се взема 

решение за прекратяване на изкопните работи. Изкопите се укрепват и се отстранява 

техниката на безопасно разстояние, така че да се избегне свличане на земни маси. 

Покриване на участъци с полиетилен за предотвратяване на преовлажняване на изкопа 

и условия за обрушване и свличане на земни маси. Водочерпене на постъпили водни 

количества. 

» Дъждовно време при изпълнение на монтажни и заваръчни работи При 

дъждовно време не се допуска изпълнение на заварки. 

При планиране на дейностите се взема в предвид спецификата при монтажа на РЕ 

тръби и изпълнението на заварките и се предвижда този вид дейности да се изпълняват 

в период, когато времето е сухо и температурите се положителни. 

» Силни - буреносни ветрове 

При силен вятър Техническият ръководител преценява дали е възможно 

продължаването на изпълнение на строителните дейности. Спазват се стриктно 

инструкциите за работа при силен вятър. 

При силен вятър над допустимите норми, съгласно инструкциите за работа, се 

преустановява работа и се обезопасяват всички парапети и материали, така че да не 

могат да бъдат отнесени от вятъра и да се предизвика инцидент. 
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■ Рискове, свързани с изпълнение на мерките по ЗБУТ 

» Риск от затрупване от земни маси. 

Изкопните и насипните работи, както и укрепването на изкопите се изпълняват 

съгласно проектите, като се спазват допустимите откоси и изисквания за дълбочина на 

неукрепен изкоп. Техническият ръководител, Ръководител обект и Отговорникът по 

ЗБУТ следят за спазване на изискванията на ПБЗ, строителното предложение и 

неговите приложения, инструкциите за изпълнение на СМР, инструктажите на 

работниците и за носене на ЛПС. 

Вземат се мерки за предпазване на строителните изкопи от срутване, свличане и 

обезопасяването им с предпазни огради. Всички служители задължително са 

инструктирани за безопасна работа при изпълнение на съответния вид СМР. Всички 

работници са оборудвани с ЛПС, съгласно ПБЗ и разработената Оценка на риска на 

работното място. Където се предвижда по проект се вземат мерки за колективна 

защита на работниците. 

» Риск от падане в изкоп. 

Изкопите се ограждат с предпазни огради, сигнализират се по надлежния ред. Спазват 

се инструкциите за ЗБУТ, работа с изкопна техника, изпълнение на изкопни и насипни 

работи - ръчно и механизирано. Техническият ръководител, Ръководител обект и 

Отговорникът по ЗБУТ следят за спазване на изискванията на ПБЗ, строителното 

предложение и неговите приложения, инструкциите за изпълнение на СМР, 

инструктажите на работниците и за носене на ЛПС. 

Вземат се мерки за предпазване на строителните изкопи от срутване, свличане и 

обезопасяването им с предпазни огради. Всички служители задължително са 

инструктирани за безопасна работа при изпълнение на съответния вид СМР. Всички 

работници са оборудвани с ЛПС, съгласно ПБЗ и разработената Оценка на риска на 

работното място. Където се предвижда по проект се вземат мерки за колективна 

защита на работниците. 

» Риск от прегазване от стр.техника и механизация. 

Техническият ръководител, Ръководител обект и Отговорникът по ЗБУТ следят за 

спазване на изискванията на ПБЗ, строителното предложение и неговите приложения, 

инструкциите за изпълнение на СМР, инструктажите на работниците и за носене на 

ЛПС. 

Спазват се инструкциите за работа със строителна механизация. Със строителната 

механизация ще работят само правоспособни лица. При движение на строителните 

машини или на части от тях ще се подава звукова сигнализация. Не се допуска 

работниците, работеши в обхвата на строителната механизация да носят ЛПС за 

защита от шум - тапи за уши, антифони и др., освен в случаите на изпълнение на СМР, 

когато изрично не се изисква това. 

» Преобръщане или пропадане на механизация Машината се изтегля при спазване 

на план за действие, изготвен от Ръководител обект. Машината се проверява за 

евентуални повреди, настъпили при инцидента. Предвижда се подмяна на машината 

докато трае ремонта. Изпълнителят има готовност да осигури допълнителна 

механизация за обекта. 

Спазват се стриктно инструкциите за работа със строителна механизация. Не се 

допуска използването на строителна механизация при тежки атмосферни условия. За 

предпазване на строителната механизация от преобръщане по време на работа се 
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сигнализират строителните изкопи и не се позволява механизацията да работи близо до 

откосите. 

» Предизвикване на авария - разлив на горивни материали и масла, пожар 

Предприемат се действия по почистване и обезопасяване на замърсения участък. 

Получените отпадъци се извозват на обозначени за целта места. 

Цялата строителна механизация подлежи на стриктен технически контрол на 

оторизирани фирмен сервиз и държавни контролни органи. Извършват се регулярни 

технически прегледи и поддръжка. За поддръжката на механизацията се предвиждат 

редовни технически прегледи и диагностика. 

» Поява на шум и вибрации над нормативните нива при работа с тежка 

механизация. 

За да се намали ефекта от шума върху работниците се вземат мерки за защита от шум 

и вибрации, съгласно мерките по ЗБУТ, описани в строителното предложение и 

неговите приложения. 

Цялата строителна механизация подлежи на стриктен технически контрол на 

оторизирани фирмен сервиз и държавни контролни органи. Извършват се регулярни 

технически прегледи и поддръжка. За поддръжката на механизацията се предвиждат 

редовни технически прегледи и диагностика. 

3.2.3 Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците от настъпването на 

риска 

■ Рискове, свързани с качеството 

» Доставени некачествени материали, които е недопустимо да се вложат в 

обекта 

В случай на доставяне на неподходящ материал Изпълнителят ще предприеме всички 

мерки за премахването му от строителната площадка и/или ако има вложен материал 

в изпълнени СМР - за неговото демонтиране и подменяне с подходящ и одобрен 

материал. Изпълнителят гарантира, че всички дейности, предприети по 

отстраняването на неподходящия материал няма да се отразят на качеството на 

изпълнените СМР. 

» Ненавременно заявено количество материал за доставка от технически 

персонал на обекта. 

Графикът на доставките се разработван на база програмен продукт „Building 

manager’VGaudi plan, с което се контролират не само сроковете за доставка, но и 

пълнотата на видовете материали и техните количества. 

» Погиване на материали при лошо съхранение. 

Изпълнителят доставя материалите по график, така че те да бъдат влагани 

максимално бързо, за да се намали риска от погиване или повреда до минимум. Спазват 

се инструкциите и указанията на строителното предложение и неговите приложения. 

Складовите площи се оформят съгласно ПБЗ. Изпълнителят ще съхранява материалите 

с грижата на добър търговец. 

» Доставен материал, който не съответства на изискванията на Възложителя. 

При ненавременно заявяване на количества от Техническия ръководител се предвижда 

да бъдат подсигурени доставки от повече от един доставчик, в случай, че основният 

доставчик не може да изпълни цялата заявка в срок. При невъзможност да с доставят 

всички заявени материали Ръководител обект изготвя план за ежедневни доставки на 

ненавреме завените материали, съобразен с нуждите на бригадите, изпълняващи СМР. 
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» Несъответствие на материала със заявения по вина на доставчика. 

Не се допуска приемането на материали, неотговарящи на спецификацията на 

заявката. При забавяне на доставката на материала Ръководител обект ще изготви 

план - график за доставките, съобразен с ежедневните нужди на бригадите, 

изпълняващи СМР. 

» Скрит дефект, незабележим при стандартен оглед на материала. 

При констатирано забавяне от графика за изпълнение Ръководител обект ще изготви 

план - график за доставките, съобразен с ежедневните нужди на бригадите, 

изпълняващи СМР. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре обучен или 

неквалифициран персонал. 

Техическият ръководител, Ръководителят на обекта и Отговорникът по качество 

следят и контролират за изпълнението на политиката по качество и вътрешните 

инструкции за назначаване на работници. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на некачествени материали. 

Стриктно се следи всички влагани материали да отговарят на изискванията на 

българските стандарти за качество. Некачествени или повредени материали се 

отстраняват своевременно от обекта. Не се допуска приемане и складиране на обекта 

на некачествени или повредени материали. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лоши 

метеорологични условия. 

При възникване на събитие - силен вятър, пороен дъжд и др., по преценка на Техническия 

ръководител се предприемат мерки за довършване на започнати видове СМР, така че да 

бъдат прииключени на етап, в който е възможно съхранението на целостта на 

продукта и осигуряване на достатъчно качество. При изпълнение на СМР в зимен 

период се използват материали и/или добавки, предназначени за полагане при минусови 

температури. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на лошо управление. 

Стриктно се спазва йерархичната структура на обекта и изпълнението на всеки един 

вид СМР се проверява преди да бъде приет и предаден готовия продукт на 

Възложителя. Ръководител обект периодично изпълнява контрол на обекта и изготвя 

инструкции или план за преодоляване на последиците. 

» Некачествено изпълнени СМР, вследствие на недобре подбрана или грешна 

технология на изпълнение. 

В случай на избрана неподходяща технология за изпълнение, Ръководител обект изготвя 

план за действие, където се анализира смяната на технологията, организацията на 

работата, ефекта върху графика и цената. 

» Рискове от пропуски при планиране на дейностите. 

Ръководител обект изготвя план за действие, като анализира начина на изпълнение на 

видовете работи и изготвя препоръки за корекции в начина на изпълнение. 

» Измерване и изпитване на създадения продукт. 

Изпълнителят ще уведомява предварително Възложителя за намеренията си, така че 

Възложителят да има възможността да подсигури необходимите му ресурси за 

точното и коректно установяване на количеството и качеството на приеманите СМР. 

■ Случайни събития - външни рискове  

» Кражба на механизация 
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Строителната механизация се охранява и има сключени застраховки. Предвижда се 

доставка на машина, която да замени откраднатата. Изпълнителят има готовност да 

осигури допълнителна механизация за обекта. 

» Кражби и нанасяне на щети от недобросъвестни лица. 

Техническият ръководител и Ръководителят на обекта ще следят за стриктното 

спазване на правилниците за безопасност, вътрешните правилници за осигуряване на 

реда и охраната на обекта. В случай на възникване на криминално събитие на обекта ще 

бъдат своевременно уведомявани компетентните органи и ще им се оказва пълно 

съдействие. 

» Авария на машина, която не може да бъде отстранена от квалифициран 

персонал 

Не се допуска с машините да работят неоторизирани и неправоспособни лица, които не 

са преминали задължителните инструктажи. За наличната механизация се стриктно 

се водят технически досиета, където се описват датите на техническите прегледи, 

текущите ремонти и поддръжка, смяна на масло и др. Операторите на машините се 

инструктират за правилната им експлоатация. 

» Умишлена вреда, причинена от недобросъвестни лица върху механизацията и 

оборудването 

Строителната механизация има сключени застраховки. Предвижда се подмяна на 

машината докато трае ремонта. Изпълнителят има готовност да осигури 

допълнителна механизация за обекта. 

» Нанасяне на щети върху частно и общинско имущество. 

Със строителната механизация ще работят само добре обучени и правоспособни 

оператори. За обекта се предвижда да бъде направена застраховка на обекта, която 

обхваща отговорност към трети лица и обекти. Предвижда се възстановяване на 

повредените участъци от частни или общински имоти. 

■ Рискове, свързани с климатичните фактори 

» Работа на механизацията при неблагоприятни климатични условия - ниски 

температури, високи атмосферни температури, сняг и др. 

Не се позволява работа при силен вятър. Избягва се изпълнението на насипни и изкопни 

работи при дъжд, сняг и силен вятър. 

» Ниски температури при изпълнение на изкопни работи Ръководител обект

 и Техническият ръководител следят за спазването на 

инструкциите за работа в зимни условия. Осигурява се необходимата екипировка и 

ЛПС. 

» Ниски температури при изпълнение на монтажни работи при тръбопроводи 

Ръководител обект и Техническият ръководител следят за спазването на инструкциите 

за работа в зимни условия. Осигурява се необходимата екипировка и ЛПС за 

работниците. 

» Дъждовно време при изпълнение на изкопни работи Ръководител обект и 

Техническият ръководител следят за спазването на инструкциите за работа 

в дъждовно време. Осигурява се необходимата екипировка и ЛПС за работниците. 

» Дъждовно време при изпълнение на монтажни и заваръчни работи При 

изпълнение се предвижда възможно най - бързото покриване на тръбите. При наводнени 

участъци преди полагането на тръбите задължително се отстранява излишната вода, 

поправя се участъка и се полага тръбопровода само върху суха повърхност. 
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» Силни - буреносни ветрове 

Техническият ръководител отговаря за обезопасяване на строителната площадка, като 

се прибират и завързват/затежняват всички материали, които е възможно да бъдат 

отнесени от вятъра. 

■ Рискове, свързани с изпълнение на мерките по ЗБУТ 

» Риск от затрупване от земни маси. 

На обекта задължително има оборудван медицински пункт за оказване на първа помощ. 

При необходимост се сигнализира на Бърза помощ и/или Гражданска защита. 

Ръководителят на обекта уведомява Възложителя и компетентните органи при 

възникване на инцидент. 

» Риск от падане в изкоп. 

На обекта задължително има оборудван медицински пункт за оказване на първа помощ. 

При необходимост се сигнализира на Бърза помощ. Ръководителят на обекта уведомява 

Възложителя и компетентните органи при възникване на инцидент. 

» Риск от прегазване от стр.техника и механизация. 

Спазват се изрично предписанията на ПБЗ, строителното предложение и неговите 

приложения и инструкциите за изпълнение на СМР. На обекта задължително има 

оборудван медицински пункт за оказване на първа помощ. 

При необходимост се сигнализира на Бърза помощ. Ръководителят на обекта уведомява 

Възложителя и компетентните органи при възникване на инцидент. 

» Преобръщане или пропадане на механизация Не се позволява претоварване на 

механизацията. Операторите на машините се инструктират за правилната им 

експлоатация. Стриктно спазване на правилата за работа с тежка изкопна 

механизация след подробен инструктаж за правила за безопасни условия на труд. 

Механизация се експлоатира от високо квалифициран персонал, обучен за работа при 

утежнени условия на труд. 

» Предизвикване на авария - разлив на горивни материали и масла, пожар При 

текущата поддръжка се следи разхода и количеството на маслото, износването на 

спирачки и др. Не се допуска с машините да работят неоторизирани и неправоспособни 

лица, които не са преминали задължителните инструктажи. Стриктно се спазват 

инструкциите за работа със строителна механизация. 

Стриктно се поддържат техническите досиета на машините и се следи кога трябва да 

се извършват плановите ремонти. Ремонтите се извършват от правоспособни и 

одобрени технически лица с изправни и проверени инструменти. 

» Поява на шум и вибрации над нормативните нива при работа с тежка 

механизация. 

При констатиране на високи нива на шум и вибрации по време на работа на машините, 

същите се отремонтират, така че да се покрият допустимите стойности по нормите. 

При механизация с установени шум и вибрации над допустимите се предвижда на първо 

време да се направи корекция в работното време и почивките на операторите, така че 

да не се получават предпоставки за увреждания и дискомфорт на работниците. 

Не се допуска операторите да носят антифони и други средства за защита от шум. 

3.3 Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби 

и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население 

3.3.1 Обхват, Вероятност и Степен на въздействие 

■ Обхват на риска 
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Форми на проявление на 

риска 

   Аспекти на проявление 

Жалби по време на 

строителството 

- Жалби, касеащи избора на технология на изпълнение 

на СМР; 

- Жалби срещу шума; 

-Жалби срещу замърсяване на околното 

пространство; 

- Жалби срещу спиране на подаването на вода; 

- Жалби, касаещи плана за Временна организация на 

движението. 

-Жалба срещу спиране на тока/ газта; 

-Жалба за прекъсната връзка с TV и интернет 

 ■ Области и сфери на влияние 

» Организация 

 » Планиране  

» Комуникация 

■ Степен на въздействие 

Параметри на 

риска 

Оценка 

Вероятност 2 

Тежест 1 

Ниво на риска 2 

Степен на въздействие незначителна 

  3.3.2 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска 

■ Ефикасни контролни дейности 

Отговорник за контролиране на дейностите по управление на риска е Ръководителят на 

обекта. 

Съгласно въведената система за управление на качеството, процедурите за изпълнение 

и установените комуникационни връзки между процесите, Ръководителят на обекта 

предприема в зависимост от конкретната ситуация следните действия: 

■ Жалби по време на строителството 

- Определяне отговорник за процеса; 

- Анализиране ситуацията въз основа на предишен опит; 

- Постоянно информиране на засегнатите от строителните дейности 

граждани; 

■ Мерки за мониторинг и намаляване на влиянието 

■ Жалби по време на строителството 

- Предприемат се мерки за намаляване на последиците 

-  Предприемат се мерки за намаляване на влиянието на изпълнението на 

строителството върху околната среда и населението - предписани в Подход и програма 

за изпълнение на поръчката и управление на риска и приложенията към нея и мерките за 

опазване на околната среда 

- Предприемат се мерки за информиране на населението за ползите от проекта 

-  Предприемат се мерки за обезопасяване на строителните площадки 

- Предприемат се мерки за осигуряване на достъп на населението до имотите им, 

административни и търговски обекти и др. 
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- Съобразяване с технологията на изпълнение с условията и рисковете за 

гражданите в съответните зони; 

■          Мерки за предотвратяване на настъпването на риска 

Мерките за въздействие върху изпълнение на договора са свързани с предварителна 

информираност на всички заинтересовани с реализирането на проекта и за ползите и 

очакваните резултати от него. 

Рискът се управлява от Ръководителя на обекта. 

За предишни изпълнени обекти има разписани инструкции за изпълнение на подобен вид 

дейности, които ще бъдат приложени и за настоящия. 

Мерките за въздействие ще са свързани и с реализацията на предложените организация 

и технология за изпълнение на строителството, където са отчетени конкретните 

условия и са заложени мерки за намаляване на отрицателното въздействие при 

строителството върху ползвателите, живеещите и работещите в зоните на 

строителни дейности. 

■ Конкретни мерки 

- Информираност 

- Диалог 

- Комуникация със засегнатите страни 

Спазване на предвидените мерки за намаляване на затрудненията за живущите и 

ползвателите на целевата зона 

3.3.3 Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците от настъпването на 

риска 

■ Жалби по време на строителството 

Изпълнителят ще съдейства на Възложителя, в рамките на правомощията си, за 

разрешаването на евентуални конфликти. 

Изпълнителят коректно и изчерпателно ще опише своята технология в 

Актуализираната Подход и програма за изпълнение на поръчката и управление на риска 

и приложенията към нея. Избраната технология за изпълнение ще отговаря на 

изискванията за икономически най-изгодна цена, избраната технология на изпълнение 

ще съответства на изискваните качество на изпълнение на работите, безопасното им 

изпълнение и експлоатацията на обекта, ще са взети впредвид всички мерки за опазване 

на околната среда. 

При протест Ръководител обект ще изготви техническа обосновка на избраната 

технология, като към нея ще приложи качествен, количествен и времеви анализ, ще се 

приложи и сравнителен вариант с друг метод на технология за изпълнение. 

Изпълнителят ще предприеме всички мерки по опазване на околната среда от 

замърсяване с отпадъци, шум и др. Изпълнителят ще изпълни всички предписания на 

ПБЗ, Актуализираната Подход и програма за изпълнение на поръчката и управление на 

риска и приложенията към нея, мерките за опазване на околната среда, като се 

изградят предпазни ограждения, машините се поддържат в изправно състояние и 

работния процес се организира по такъв начин, че да се работи в светлата част на 

деня, като всички шумни процеси се изпълняват в часовите пояси, когато живущите са 

на работа / училище и се избягва да се работи с механизация в часовия интервал 14- 

16часа. 

Изпълнителят ще предприеме всички мерки по опазване на околната среда от 

замърсяване с отпадъци, шум и др. Изпълнителят ще предприеме всички мерки по 
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опазване на околното пространство от замърсяване. Ще се спазват стриктно 

предписанията на ПБЗ, Актуализираната К Подход и програма за изпълнение на 

поръчката и управление на риска и приложенията към нея, мерките за опазване на 

околната среда. 

Ще бъдат изградени ограждения, за да се предотврати разпространението на 

отпадъци. Транспортните средства и механизацията ще са технически изправни, 

поддръжката им ще се извършва на обособени за целта места, няма да се допуска 

изхвърляне в местата за битови отпадъци на отработено масло, стари акумулатори, 

използвани гуми и др. Камионите ще се покриват при транспортирането на земни маси, 

строителни отпадъци и инертни материали и др. мерки. 

Изпълнителят ще подготви график за поетапното спиране на подаването на вода, 

който след съгласуване с Възложителя ще се сведе до знанието на дружеството 

концесионер и заинтересованите страни. Изпълнителят ще съдейства на Възложителя 

за навременното уведомяване на населението за ползите от проекта, както и за 

предстоящо спиране на подаването на вода до отделни участъци. 

Изпълнителят ще се придържа стриктно към разрешените от компетентните органи 

прозорци за спиране на подаването на вода. През времето на спряно водоподаване ще 

бъдат осигурени водоноски. 

Проектът за временна организация на движението ще бъде изготвен така, че да се 

затварят минимален брой улици и да се намали до минимум ефектът от изпълнението 

на обекта върху населението. Изпълнителят стриктно ще спазва разработените 

Проект за ВОД, ПБЗ и Подход и програма за изпълнение на поръчката и управление на 

риска и приложенията към нея. 

При изпълнението на мероприятията по проекта за ВОД Изпълнителят ще информира 

живеещите в засегнатите райони за промяната в организацията на движение, ще ги 

информира за сроковете, през които ще са затворени улиците или ще е ограничено 

(еднопосочно) движението по тях. 

 Приложение: Линеен график; Диаграма на работната ръка; Диаграма на 

механизация; Таблица: основни материали за изпълнение на поръчката. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

Участникът е представил подход и програма за изпълнение на поръчката, в които е 

описал  начина на изпълнението й, последователността на предвижданите дейности, 

технологиите за извършване на дейностите, предвидените за влагане материали 

(обособени в отделно приложение), предвижданията си за техническа (механизация) и 

ресурсна (човешки ресурси) обезпеченост. Налице са и приложени графици и диаграми - 

линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на 

механизацията. При изследване на представените от участника подход и програма за 

изпълнение на поръчката комисията установи наличието на обстоятелства, които не 

съответстват на изискванията на възложителя, а именно: 

1. Налице са предвиждания за неправилна технология на изпълнение на отделни 

видове строителни работи и съществени противоречия между отделните части на 

представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен документ, 

представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за 

изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, 

които влияят върху изпълнението на проекта по отношение на качеството и срока. 
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Съгласно Техническите спецификации, представляващи Книга № 1, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, изпитването на водопровода се 

извършва след частично засипване на положените тръби, като се оставят открити 

връзките и съединенията, при монтиран манометър в единия край и въздушник в другия 

край (стр. 10 от техническите спецификации). От предвижданията на възложителя 

съгласно техническите спецификации и съгласно технологичните правила за изпълнение 

следва, че след предварителното изпитване на водопровода същият следва да се дозасипе 

с пясъчна посипка до 30 см. над теме тръба в частта на оставените открити за 

изпитването съединения/връзки, след което да се пристъпи към изпълнение на 

следващите технологични стъпки – обратно засипване с баластра и оформяне съгласно 

детайл. В описателната част на представените от участника подход и програма за 

изпълнение на поръчката, на стр.61, т.1.7.14 - Проби и изпитвания на водопроводната 

мрежа, участникът е декларирал, че пробите и изпитванията се изпълняват въз основа на 

изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата 

спецификация, като същото е направено и на стр.445 от подхода и програмата за 

изпълнение на поръчката, където участникът е описал, че оставя открити връзките по 

водопровода за провеждане на изпитване, като след успешните проби ги дозасипва. 

Видно обаче от Линейния график, например за Главен клон 1 от т.718 до т.871, 

участникът приключва изцяло изпълнението на строителните работи от позиция: 

„Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см)”,  в ден 28-ми от началото, като едва 

на следващия ден – 29-ти, започва изпитването на водопровода, без след това да извърши 

дозасипване с пясък на връзките, които е трябвало да остави открити за целите на 

изпитването, за което да предвиди и съответни ресурси. Същата технологична 

последователност е запазена и при изпълнението на строителните работи по следващите 

водопроводни клонове: например в клон 10 засипването с пясък приключва изцяло в 101-

ви ден, а изпитването започва от следващия ден, без да има последваща операция по 

засипване с пясък. Така представената организация на изпълнение, респ. 

декомпозирането на отделни действия/задачи в линейния график, не отразява коректно 

технологичната последователност на строителите процеси за посочените видове 

строителни работи по Количествената сметка съгласно действащите технически норми и 

стандарти и правилна технология за изпълнение, като е налице и съществено 

несъответствие между описателната част и линейния график за изпълнение на поръчката. 

Извод: Декомпозирането на отделни действия/задачи в графика не отразява 

коректно начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите 

процеси за посочените видове строителни работи по Количествената сметка съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение. 

2. Налице са съществени противоречия в частта на техническата и ресурсната 

обезпеченост между отделните части на представените подход и програма за изпълнение 

на поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на 

строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната 

ръка и диаграма на механизацията, които влияят върху изпълнението на проекта по 

отношение на качеството и срока. 

Налице е несъответсвие между отделните части, отнасящо се до броя на 

действително ангажирани човешки ресурси, а именно: 

В т.4.4.2 - Определяне и сформиране на работните звена, на стр.436 от 

представените от участника подход и програма за изпълнение на поръчката е посочено, 

че „С цел бързото и ефективно изпълнение на обекта предвиждаме ангажираност на общо 

шест комплексни бригади. Всички работят едновременно на строителната площадка”. В 

последващото изложение участникът е конкретизирал броя и квалификацията на 

работниците от всяка бригада. Общият им брой е 109 човека, които съгласно описанието 

ще работят едновременно на обекта. Участникът е посочил, че „съставът на работните 

звена включва необходимия брой специалисти, за да се осигури качественото и 

количественото изпълнение на дейностите”, като този необходим брой е определен на 
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109 работника. Противно на това на стр.439 участникът е посочил, че „За изпълнението 

на строително-монтажни дейности на обекта, ще са ангажирани максимално 61 

работника”. В допълнение към това, в представените към програмата Диаграма на 

работната ръка – обобщена и отделна по вид работник, предвижданията на участника са 

изготвени и визуализирани осреднено по десетдневки, което не дава яснота относно 

действителния брой на едновременно ангажираните човешки ресурси. С оглед на това, 

Възложителят не може еднозначно да извърши преценка дали участникът е предвидил да 

ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството и дали предвидените човешки ресурси са достатъчни за 

изпълнение всяка от работите, включени в предмета на поръчката, по правилната 

технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с 

очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

Налице е несъответствие между отделните части, отнасящо се до предвидената 

механизация, а именно: 

В описанието на механизацията и на представеното оборудване по бригади 

участникът е представил на стр. 439-441 от подхода и програмата за изпълнение на 

поръчката предвиденото оборудване за всяка една от шестте бригади, което ще се 

използва за изпълнение на строителството, както следва: Бригада I: комбиниран багер, 

мини челен товарач, самосвал, механична трамбовка, ел. агрегат, машина за челна 

заварка, помпа високонапорна,  фугорезачка,  валяк, асфалтополагач, автокран, багер  

хидрочук; Бригада II: комбиниран багер, мини челен товарач, самосвал,  механична 

трамбовка,  ел. агрегат,  машина за челна заварка, помпа високонапорна,  фугорезачка,  

валяк, асфалтополагач,  автокран,  багер хидрочук; Бригада III: комбиниран багер, мини 

челен товарач, самосвал, механична трамбовка, ел. агрегат, машина за челна заварка, 

помпа високонапорна,  фугорезачка, валяк, асфалтополагач, багер хидрочук; Бригада IV: 

комбиниран багер, мини челен товарач, самосвал,  механична трамбовка, ел. агрегат, 

машина за челна заварка, помпа високонапорна, фугорезачка,  валяк, асфалтополагач, 

автокран,  багер хидрочук; Бригада V: комбиниран багер, мини челен товарач,  самосвал, 

механична трамбовка,  ел. агрегат, машина за челна заварка, помпа високонапорна,  

фугорезачка,  валяк, асфалтополагач,  багер хидрочук; Бригада VI: комбиниран багер, 

мини челен товарач, самосвал, механична трамбовка, ел. агрегат, машина за челна 

заварка,  помпа високонапорна,  фугорезачка, валяк, асфалтополагач, багер хидрочук. От 

описателната част е посочено, че бригадите ще работят едновременно, от което следва, че 

за изпълнението на възложената поръчка – в обем и срок, участникът планира да използва 

едновременно оборудването за всяка бригада. Участникът е посочил, че необходимият 

брой машини за изпълнение на строителството на обекта е определен „на база средна 

дневна производителност на избраните машини”. Видно от приложените диаграми на 

механизацията броят на ангажираните машини не съответства на посочените в 

описателната част – в диаграмата на механизацията броят на ангажираните машини е 

определен, както следва: асфалтополагач – 2 бр., ел. агрегат – 5 бр., фугорезачка – 6 бр., 

къртачи – 5 бр., багер с хидрочук – 5 бр., багер комбиниран – 6 бр., компресор – 5 бр., 

автокран – 3 бр., мини челен товарач – 12 бр., помпа – 4 бр., самосвал – 13 бр., трамбовка 

– 13 бр., валяк – 5 бр., апарат за челно заваряване на ПЕ тръби – 5 бр.. За голяма част от 

механицацията броят й съгласно диаграмата не съответства на броя на механизацията 

съгласно описателната част. Отделно е налице предвидено оборудване в диаграмата – 

компресори и къртачи, което не е видно от коя бригада ще се използва с оглед липсата им 

при описание на използваната техника по бригади. В допълнение към това противоречие 

относно броя на машините, действително неободими за изпълнение на поръчката, 

представените диаграми на механизацията са визуализирани със средни стойности, 

окрупнено по десетдневки, което не дава яснота относно конретния брой действително 
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използваните машини. Възложителят не може да извърши преценка дали предвиденото 

оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания 

обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява 

предпоставка за срочното изпълнение на строителството. Несъответствията са 

съществени, тъй като от така представената организация Възложителят не може да добие 

вярна информация относно използването на различни видове ресурси, респ. тяхното 

разпределение, респ. натрупване им в едновременна работа по дни, поради неточно 

представяне на аспектите при влагането на ресурсите за изпълнение. С оглед 

местонахождението на обекта в населеното място на с. Момчиловци и необходимостта от 

предварително планиране на организационните мероприятия от страна на Община 

Смолян/кметство на с. Момчиловци във връзка с движението на техниката и 

механизацията на обекта, за Възложителят е от значение точното и ясно представяне на 

броя и разпределението на механизацията по дни.  

3. Налице са предвиждания на участника за организация и изпълнение, които не са 

приложими за конкретния строеж. 

В представения график участникът е изброил видове СМР от Количествената 

сметка към даден клон от водопровода, които не следва да изпълняват в съответния клон, 

към който са изброени, и участникът правилно е посочил нулево количество от тях. Това 

е описано изрично и в описателната част, на стр. 434 от подхода и програмата за 

изпълнение на поръчката участникът посочва: „Структурата налага в някои участъци да 

се съдържат нулеви количества на някои от позициите по КС”. Въпреки това обаче в 

Линейния график участникът е посочил и визуализирал конкретно времетраене и 

ангажирани ресурси за изпълнение на тези видове „нулеви” СМР, които видно от 

количеството, респ. инвестиционния проект не следва да бъдат изпълнени в съответния 

клон.  

Извод: Предвижданията не са приложими за конкретния строеж – предмет на 

поръчката предвид неговите характеристики и особености. При определянето на 

периодите на изпълнение на този вид строителни работи и тяхната последователност на 

изпълнение участникът не е отчел нито технологичните (произтичащи от правилната 

технология), нито  организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси) 

зависимости между работите на конкретния обект – предмет на поръчката. 

4. Налице са липсващи елементи в представеното от участника описания на 

подхода и програмата му за изпълнение на поръчката. 

Не е налице описание на задължения и отговорности на предвидения за 

изпълнението на поръчката „ВиК” инженер, който Възложителят е посочил в 

минималния състав, с който участникът трябва да разполага, и който инженер е 

предвиден в документите за подбор на участника заедно с техническия ръководител. На 

стр. 436 от подхода и програмата за изпълнение на поръчката е записано, че техническият 

ръководител е със специалност „ВиК”, без обаче да става ясно дали е инженер „ВиК”, 

дали и как ще съвместява двете позиции – на Тех. ръководител и ВиК инженер. На 

стр.125-128 от програмата участникът е изброил в табличен вид отговорностите и 

функциите на екипа специалисти по време на изпълнението, като в графата „Ключов 

експерт” никъде не присъства ВиК инженер. Такъв не е упоменат и в ръководния и 

експертен екип, описани в т. 3.7.3 Разпределение на дейностите в екипа за изпълнение на 

стр. 137. Такъв липсва и в описанието на задълженията за конкретните длъжности на стр. 

140-156. 

Стратегия за управление на риска: 

Стратегията за управление на риска се състои от встъпителна теоретична част с 

цел изясняване на понятията „риск“, „Идентификация на риска“,  „Оценяване на риска - 

степен на въздействие върху изпълнението“ и „управление на риска“. За процеса на 

оценяване на риска са предвидени следните етапи: Етап 1: Класификация на дейностите - 

осигуряване на входяща информация, определяне факторите на влияние; Етап 2: 

Идентификация; Етап 3: Определяне сферите и аспектите на проявление; Етап 4: 
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Определяне елементите на риска и степента му; Етап 5: Определяне на мерките, които 

следва да се предприемат - експертна оценка и физическа идентификация; Етап 6: 

Качествен и количествен анализ на риска. За количествената оценка на риска е прието 

цифрово степенуване на елементите на риска: вероятност (В) - по 4 степенна скала от 0 

до 3, тежест (Т) по 5 степенна скала от 1 до 5 и ниво на риска (HP) оценен по формулата 

НР=В*Т, при резултат HP = 1 оценката е – нищожна; при HP = 2 оценката е – 

незначителна; при HP = 3 оценката е – средна и при HP >4 оценката е –значима.  На база 

предложената методика участникът е направил анализ на всеки един от дефинираните от 

възложителя рискове. По същество, указаните от Възложителя в документацията за 

участие рискове са идентифицирани, като спрямо всеки от рисковете е налице изложение, 

съдържащо анализ в следния обхват: Обхват, форми на проявление на риска, области и 

сфери на влияние на риска, вероятност и степен на въздействие мерки за предотвратяване 

на настъпването, мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на 

риска, мониторинг на риска, контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Участникът е анализирал всеки от идентифицираните от  Възложителят основни рискове: 

1. Времеви рискове: Закъснение началото на започване на работите; Изоставане от 

графика при текущото изпълнение на дейностите; Забава при завършване на 

предвидените строителни работи и предаване на обекта; 2. Рискове, свързани с 

качеството на изпълнението: Влагане в строителството на материали, детайли, 

конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя; - 

Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи. 

Анализът, които е направен по отношение на всеки от гореизброените рискове, съдържа 

формите на проявление на всеки риск, вероятността от възникване и степента на влияние, 

като за всяка форма на проявление са идентифицира подходящи мерки както за 

предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците 

при настъпване, така че договорът да бъде завършен в определените в техническите 

спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на възложителя. Участникът 

е описал  предвижданията си за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и за контрол върху изпълнението на предложените мерки.  

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност на 

офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за допускане на 

офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно 

изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

    

„КОТА-2001“ ООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и съдържа изискуемите документи, като 

същите са представени в изискуемата форма, но не са спазени условията на възложителя. 
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Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията 

на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения, както следва: 

Линеен план график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията; 

Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно 

Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец 

№ 4; и Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно 

Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 84 /словом осемдесет и четири/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

/протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 

ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) и заверка на заповедна 

книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Участникът предлага следното предложение за изпълнение: 

 Подход и програма за изпълнение на поръчката:  

 Методология и подход за изпълнение на строителството, методи 

за изпитване, методи за контрол и приемане на извършените СМР: 

o Изпълнението на СМР ще се предхожда от получаването на 

разрешително за строеж и съставяне на Протокол 2а 

(Протокол за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителната линия и ниво на строежа). С 

подписване на Протокол 2а ще стартира подготвителният и 

мобилизационен период, както и времето за транспортиране 

на строителната механизация на обекта и ситуирането на 

фургони по трасето на съответния работен участък. 

Изборът на площадки за временно строителство и складови 

площи ще бъде съгласуван с упълномощено лице, от страна на 

Възложителя и ще кореспонденция с изискванията в Плана по 

по безопасност и здраве. Осигуряване на електричество и 

вода. Участника ще поиска официално одобрение от 

Инвеститорският контрол на материалите, които ще бъдат 

използвани на обекта. Предложението ще бъде съпроводено с 

данни за материала и техническа спецификация съобразена 

със съществените изисквания към строежите. 

Обезпечаването с материали на обекта започва след 

одобрението на Инвеститорският контрол. Участникът ще 

съгласува с възложителя допълнителни временни депа за 

складиране на материали /баластра, трошен камък, пясък и 

необходимите канализационни тръби и др./. 

o Планиране на процеса на изпълнение на проекта. 

o Процеси, свързани с Възложителя. Определяне на изисквания, 

свързани с проекта. 

o Комуникация с възложителя. 

o Процес на закупуване и доставки. 

o Контрол върху уреди за мониторинг и измерване. 

o Описание на предлагания подход за изпълнение на договора: 



                                       

87 

 участникът съвместно с Възложителя ще осигури 

необходимата документация при получаването на 

разрешение за строеж; 

 Изготвянето на Протокол 2а ще бъде осъществено от 

Строителният надзор на обекта, който от своя страна 

ще осигури достъп до площадката; 

 Участникът ще съобщи на Инвеститорският контрол за 

конкретни места за разполагане една основна строителна 

база и една приобектова складова площадка; 

 Участникът ще отложи Обекта върху терена спрямо 

оригинални точки и изходни линии и нива, точно описани в 

Договора или съобщени от Строителният надзор. 

Участникът ще бъде отговорен за точното разполагане 

на всички части от Обекта; 

 Участникът ще поеме всички ангажименти по 

осигуряване на ток и вода (ако е необходимо); 

 Участникът ще се запознае със съществуващите 

съоръжения и проводи на техническата инфраструктура 

в района на извършване на работите, доколкото са 

отразени в публично достъпни архиви или са посочени в 

предадени му от Възложителя документи; 

 Участникът ще предприеме мерки, като прокарване или 

затваряне на съществуващи пътища, водопроводни и/или 

канализационни мрежи или други такива мрежи и 

системи, след предварителното одобрение от 

Инвеститорският контрол и съответните компетентни 

органи; 

 Участникът ще поиска официално одобрение на 

материалите от Инвеститорският контрол като 

приложи подробна документация включваща технически 

характеристики на материала и декларация за 

съответствие на отделните материали. 

o Обезпечаване на обекта е необходимата специализирана 

тежка и малогабаритна механизация: приложен е списък на 

необходимата механизация и транспортни средства, 

съдържаща информация за вид, модел, машини и механизация, 

количество, маса и технически данни. 

o Гарантиране качество на изпълнение на договорните работи: 

всички извършвани видове дейности ще се изпълняват съгласно 

изискванията на действащите нормативни актове, 

строителни правила и норми, вкл. закона за опазване на 

околната среда. Вложените материали и изделия ще 

отговарят на изискванията на “Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на строителните 

продукти”. За доказване на качеството при доставката всяка 

партида или количество ще бъдат придружени със 

съответните сертификати и декларации за съответствие, 

като преди доставката те ще бъдат предоставяни за 

одобряване от страна на Строителния надзор и 

представителя на Възложителя. По време на изпълнението на 

работите по изграждане на водопроводната мрежа на града 

ще бъдат поставени предпазни заграждения и 

предупредителна сигнализация съгласно Наредба № 16/2001 г. 
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за временна организация на движението (ВОД). 

o Изграждане на водопроводна мрежа: 

 Трасиране на водопроводи; 

 Рязане асфалтова настилка; 

 Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка два 

пласта 6+4; три пласта 8+4+4; 

 Разваляне и възстановяване на тротоарна настилка; 

 Изкоп с багер на скални и слабо-скални почви - машинно; 

  Изкоп с багер на скални и слабо-скални почви - ръчно; 

 Натоварване на разкъртената настилка на транспорт; 

 Извозването на разкъртената настилка и строителните 

отпадъци до на регламентирани за целта депа; 

 Разриване скални маси на депо; 

 Неплътно укрепване и разкрепване; 

 Подложка от пясък; 

 Доставка и монтаж на PEHD тръби от ф 140 до ф 25; 

 Доставка и монтаж на водопроводни фасонни части; 

 Доставка и полагане на детекторна лента; 

 Доставка и полагане на сигнална лента; 

 Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см); 

 Обратен насип от нестандартна баластра; 

 Уплътняване на насипа с пневматична трамбовка или 

валяк на пластове от 20 см;  

 Доставка и полагане на стоманобетон В20 за стени 

колони и фунд.плочи; 

 Направа на СВО; 

 СМР за пожарни хидранти 70/80; 

 СМР за регулатори налягане; 

 СМР шахта изпускател; 

 Изпитване на водопровод за водоплътност; 

 Дезинфекция на водопровода. 

 Подетапност и дейности за реализиране на проекта: 

o  Трасиране на мрежата и определяне на участъците за 

изпълнение: 

 Водопроводната мрежа се трасира, като се използва 

ситуационният план на населеното място, планът с 

оразмерителните данни, надлъжните профили и 

работните чертежи за съоръженията. Преди да започне 

изкопаването, мрежата се трасира върху терена. За 

целта ще се определят осите на тръбите и местата на 

отклоненията; 

 Трасирането на даден клон ще се извършва, като се 

използват осовите кръстовища по улиците. По 

продължение на трасето ще бъдат установени временни 

репери, свързани с нивелачен ход с постоянните репери. 

Осите на клоновете, разклоненията и чупките, където 

клоновете променят направлението си ще се привържат 

към постоянни обекти от местността (сгради, 

съоръжения, ел. стълбове и др.). Пресичанията на 

трасето на клоновете със съществуващите подземни 

съоръжения ще бъдат отбелязани със специални знаци или 

отметки; 

 Местата на шахти от трасето ще се отбележат със 
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стълбче или кол, поставени отстрани на траншеята, на 

което се записва номера на шахтата и разстоянието от 

него до оста на трасето; 

 Разбивката на трасето ще бъде оформена с акт и опис на 

реперите и големините на ъглите и разстоянията за 

привръзка. На трасировъчния план надлъжно ще се 

определи местоположението на съществуващите 

комуникации с цел до колкото е възможно опазване на 

целостта им по време на строителството; 

 Трасирането на всички подземни комуникации от 

представители на организациите, които ги стопанисват. 

o Разваляне на асфалтова настилка ще се извърши с къртачи, 

разрушеният материал ще се извози на регламентирани за 

целта сметища. 

o Земни работи: Изкопните работи ще се изпълняват съгласно 

изискванията на „Правилник за приемане на земната основа 

и на фундаментите” 1985 г„ „Правила за приемане на земни 

работи и земни съоръжения” 1988 г. и „Правилник за 

безопасността на труда при СМР” 1998 г. Изкопните 

работи ще се извършват ръчно и машинно с багер, с обем на 

кофата, в зависимост от проектната дълбочина и ширина 

на изкопа. Предвижда се траншейните изкопи да бъдат 

укрепвани неплътно. Участникът  ще поддържа изкопите 

обезводнени, независимо от източника на вода. 

Повърхностните и подземни води, които попаднат в 

изкопите, ще бъдат отстранени от участника по начин, 

одобрен от Строителния надзор. Траншейните изкопни 

работи ще се предприемат, когато участникът е набавил 

всички необходими тръбопроводи и фасонни части така, че 

непосредствено след тях да се извърши полагане, монтаж и 

обратно засипване. Участникът няма да позволява открити 

изкопи да се оставят за продължително време поради 

ненабавени материали. Изкопаната почва се извозва със 

самосвали на средно транспортно разстояние до 15 км и се 

депонира на временно или постоянно депо, като 

разположението му и маршрута на движение на 

самосвалите се съгласува с Възложителя и органите на КАТ. 

При изкопните работи се съблюдават проектните коти на 

дъно изкоп и проектния наклон на водопроводния клон. По 

време на изкопните работи се упражнява технически 

контрол на качеството на работата, като се наблюдават 

нивата и размерите на траншеята. Непосредствено след 

изпълнението (или по време на извършване) на траншейния 

изкоп се извършват и укрепителните работи, там където се 

изисква по проект или по необходимост. Строителният 

надзор приема котите на дъното на изкопа с акт, след 

контролно измерване с нивелир. Дъната на траншеите 

задължително се подравняват с пясък до проектната кота. 

Без прието дъно и пясъчна настилка полагане на тръби 

участникът няма да разрешава. При пресичане на изкопите с 

действащи подземни комуникации изпълнението по 

механизиран начин се разрешава на разстояние не по-малко 

от 2 м от страничната стена и не по-малко от 1 м над 



                                       

90 

тръби, кабели и др. Почвата останала след механизирания 

изкоп се доизкопава ръчно без използването на ударни 

инструменти и с предприемането на мерки изключващи 

възможността от повреда на тези комуникации. Примерни 

схеми за укрепване на съществуващите комуникации са 

показани от участника. 

o Укрепване на изкопи: изкоп с минимална ширина за монтаж 

на тръбите, като следва: за водопроводна система до DN90 

В=100 и до DN140 В=104. За осигуряване тези минимални 

широчини на изкопа и осигуряване на безопасността на 

работещите в изкопа ще се използва укрепване на изкопа - 

мобилно метално укрепване тип „боксово” с размери 

3.50/2.40 - голям модул и 3.50/1.20 - малък модул и дървено 

подпорно скеле - дъсчена обшивка, вертикални греди и 

напречни разпонки. След като бъде изпълнен изкопа до кота 

дъно тръба с дължина 4 м се монтира секция. Монтирането 

на модулите ще се извършва с кран и с багер там, където 

няма достъп за кран. Оформянето на изкопа до проектната 

кота ще се извършва ръчно. Такъв тип укрепване 

участникът ще  използва в зони със следните 

характеристики: слаби, нестабилни почвени категории; зони 

подложени на повърхностни и подпочвени оводнявания; в 

съседство натоварени транспортни аретрии, където са 

възможни обрушвания от вибрации и т.н. преместването на 

модулите ще се извърши след засипването на тръбите с 

пясък 30 см. над теме тръба. Там където съществуващи 

подземни комуникации пресичат изкопа, укрепването ще се 

извършва чрез дървено подпорно скеле - дъсчена обшивка, 

вертикални колове и напречни разпонки. Обшивката се 

поставя на етапи в процеса на изкопните работи. Талпите 

за укрепване са чамови с дебелина 4-5 см. Нареждат се 

хоризонтално една до друга. На разстояние 1,50- 2,00 м се 

монтират вертикални подпори една срещу друга и между 

тях се поставят разпонки 13/18 см. Разпонките ще са една 

над друга на разстояние до 1,00 м. Те се затягат с дървени 

клинове за по-леко демонтиране. Подпорите и разпонките 

притискат обшивката към стените на изкопа  поемат 

техния натиск. 

o Водочерпене на подпочвени води: в случай ,че се появят 

високи подпочвени води, участникъ ще извърши водочерпене с 

помпи тип „Бибо”. За реализирането му ще бъдат изградени 

линейни траншеи с насипан инертен материал за дренаж и 

кладенец с бетонов пръстен за поставяне на помпата. 

o Подготовка на основата: дъната на траншеите, в които ще 

се полагат водопроводни тръби, задължително ще се 

подравняват, като прекопаванията ще се запълват с пясък 

до проектната кота. Полагането на водопроводните тръби 

върху замръзнали почви участникът да разрешава, с 

изключение на случаите, когато основите са сухи песъчливи 

или глинесто песъчливи, а така също и скални основи. 

Полагането на тръбите върху насипни почви ще се извършва 

само след уплътняване и достигане до проектната 

плътност. При полагане на тръбопроводи в скални почви 
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основата на траншеята ще се изравни с уплътнен мек слой с 

дебелина не по-малко от 10 см над най-високите неравности. 

Начините за засипване на тръбите, за уплътняване на 

почвите и използваните машини и механизми ще посочат в 

проекта по организация и изпълнение на строителството. 

При положение, че спецификата на обекта наложи 

прилагането на безизкопни методи за полагане на 

полиетиленовите тръбопроводи и след изричното одобрение 

на Инвеститорския контрол и потвърждение от страна на 

Възложителя, участникът ще реализира една от следните 

технологии: 

 Доставка, транспорт и съхранение на ПЕВП тръби: ще се 

организира стриктен входящ контрол. Участникът 

определя изисквания за тези дейности. 

 Механично съединяване; механичното съединяване на 

ПЕВП тръбите се постига чрез подходящи механични 

фитинги, изготвени от различни материали - пластмаса и 

метал и са два типа: фитинги за многократно ползване, 

които могат да бъдат снемани от тръбата и използвани 

отново; трайно монтирани фитинги, които не могат да 

бъдат снемани от тръбата. При полагане  на съединени 

ПЕВП тръби се спазват изискванията за безопасна 

работа. 

o Монтаж на водопровод: за свързване на тръби, арматури и 

фасонни парчета във всеки възел ще се използва метода на 

“челна заварка”. Предвижда се и метода на „ел. дифузно 

заваряване”. При сградните водопроводни отклонения ще се 

използва метода на „бързата връзка”. Монтажът на 

тръбите и фасонните парчета ще се извърши според 

предписанията и схемите в работните проекти и 

каталозите на фирмите производители. При всички видове 

връзки съединяваните елементи ще бъдат в съосие, за да не 

се получи напрежение: 

 Връзки при водопроводи: 

 Заварки - стоманени или полиетиленови - служат за 

заваряване на тръби от еднороден материал; 

 Фланшови - при монтаж на арматури или към 

съществуващ водопровод. При тази връзка се свързват 

два фланеца с гумен уплътнител между тях. 

Осъществяването й става с помощта на болтове, 

гайки и шайби. Те са от хромирана стомана. 

Болтовете се поставят от едната страна на 

връзката. Затягането става диаметрално-

противоположно, като се стяга равномерно. 

Спускането на арматурите в изкопа се извършва с 

универсален багер чрез стабилно въже. Съответната 

арматура се подпира, като багерът я придържа до 

пълното стягане на болтовете; 

 Универсален фланшов адаптор - използва се при 

привързване на водопроводи от разнородни материали 

с големи разлики във външния диаметър на тръбите и в 

случаите когато не може да се завари фланец на 

тръбата. Тръбата, на която се монтира адаптора се 
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прерязва гладко, перпендикулярно на оста й, и върху нея 

се нахлузва универсалния адаптор, след което се 

притягат болтовете на фланеца притискащ 

клиновидното уплътнение на адаптора. След монтажа 

на универсалния адаптор се изпълнява фланшова 

връзка; 

 Комбифланци - използват се за направа на фланшова 

връзка при монтаж на арматури и за свързване на 

тръби. Комбифланеца се нахлузва върху тръбата и при 

стягане на фланшовото сединение се притиска 

клиновидното уплътнение на комбифланеца. По този 

начин се получава плътна връзка между тръбата и 

фланеца; 

 Жибо - използва се главно за съединяване на азбесто - 

циментови водопроводи; 

 Електрозаваряеми муфи - използват се за съединяване 

на полиетиленови водопроводи. Електрозаваряемата 

муфа е с навит електросъпротивителен нагревател. 

Тръбите се режат, измерват се зоните на заваряване, 

отстранява се окисния слой и вътрешните ръбове на 

тръбите, почистват се и се обезмасляват. Муфата се 

заварява със специална машина за ел.дифузно 

заваряване; 

 Бързи връзки - използват се за полиетиленови тръби с 

диаметри до ф 110мм. Конусният капак на фитинга се 

нахлузва върху тръбата, след него се нахлузва конуса, 

притискана, уплътнителя и корпуса на фитинга. 

Монтират се уплътнението и притискана в корпуса на 

фитинга, до тях се доближава конуса и се стяга 

конусния капак към корпуса; 

 Резбови съединения - използват се за сединяване на 

малки диаметри тръби и най-вече при сградни 

водопроводни отклонения. На тръбата се нарязва резба 

с помощта на флашка. Върху резбата се навива 

уплътнение /тефлонова лента, калчища/ и се навива в 

муфа с вътрешна резба. 

o Изпитването на положените водопровод се извършва, 

съгласно Правилника за извършване и приемане на 

строителните работи, изискванията на проекта (участъка 

за изпитание до е с дължина-400-600м. с налягане 

10атм.раб.налягане умножен с коефциент 1,5. Пробите се 

осъществяват по следния начин:първа проба с времетраеене 

1 астр.час,втрора проба 12 астр.часа.Следва промиване 2 

часа и хлориране в съотношение 20-30мг\л с активен хлор.) и 

действащото законодателство, съобразени с местните 

условия. За изпитването се съставя протокол от 

изпитването. 

o Бетонови работи за монолитни шахти: Шахтите са 

предвидени да се изпълнят по традиционните методи и 

технологии, като се състоят от монолитна и част 

изпълнена от тухлена зидария. Кофражите ще бъдат 

изпълнени така, че да осигурят поемането на постоянните и 

временни товари, които възникват при изпълнението на 
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съответните монолитни конструктивни елементи. Типът 

на кофража участникът ще избере в зависимост от 

предвидените в проекта монолитни конструкции. 

Кофражът ще се укрепва. Декофрирането на излетите 

конструктивни елементи ще става след набиране на 

нормативната якост на бетона. То ще се извършва 

внимателно, без удари и динамични натоварвания върху 

бетона. Армировката предвидена по проект ще се заготвя в 

производствено-техническа база. Армировката се монтира в 

количества и конфигурация съгласно работните чертежи. 

При полагането на армировката ще се спазват следните 

основни изисквания, регламентирани от действащите 

строително технически правила и норми: осигуряване на 

разстояния между отделните армировъчни пръти не по-

малки от минимално допустимите; осигуряване на покритие 

на армировъчни пръти с бетон не по-малки от минимално 

допустимите; точно разполагане на армировката в 

съответствие с армировъчните планове; осигуряване при 

бетониране на стабилност и устойчивост на 

армировъчните скелети и на прътите в тях; преди 

полагането армировката се почиства от кал, лед, сняг, 

масла и други замърсявания; преди полагане на бетона ще се 

монтират всички необходими закладни части; завършените 

армировъчни и заваръчни работи се приемат от 

компетентни и правоспособни технически лица, съгласно 

действащите строително технически правила и норми. 

Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се 

извършва в бетонови възли. Транспортът до обекта ще се 

осъществява с автобетон смесители. При полагането на 

бетонната смес, същата няма да се пуска от голяма 

височина. При полагането на бетона ще се спазват следните 

общи правила: по време на бетонирането непрекъснато ще 

се следи за правилността на кофража, формите, 

точността и проектното разположение на армировката; 

непрекъснато ще се следят качествата на бетонната смес 

по отношение на клас, еднородност, консистенция и 

други;при възникнали деформации в кофража, бетонирането 

ще се преустанови незабавно и всички елементи на кофража 

ще се върнат в проектното им положение;в горещо и 

слънчево време положения бетон ще се защити, за да се 

намали съсъхването и появата на пукнатини;следи се за 

запазване на проектното положение на закладните 

части;няма да се допуска бетониране при минимални 

температури в денонощието по ниски от +5°с. при 

бетониране при по ниски температури ще се използват 

пластификатори и добавки, съгласно предписанията на 

проектанта; няма да се допуска образуването на работни 

фуги в конструктивните елементи при полагането на 

бетоновата смес. За да се осъществи монолитно полагане 

на бетона, всеки следващ пласт бетон ще се полага преди да 

е завършил процеса на свързване на долния пласт. 

Уплътняването на бетона ще се извършва е иглени 

вибратори от типа ВППГ-35 и повърхностни вибратори ВТ-
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0.55, в зависимост от конструктивния елемент. След 

полагане на бетона се изпълняват следните изисквания: 

поддържа се топло-влажен режим, с който се осигурява 

правилно и нормално формиране структурата на бетона и 

повишаване на якостта му; предпазва се недостатъчно 

втвърдения бетон от удари, сътресения и други механични 

въздействия; няма да се допуска да се извършват работи, 

които водят до нарушаване сцеплението на бетона с 

армировката; няма да се извършват монтажни работи 

преди бетонът да е набрал необходимата нормативна 

якост.входните части на проектираните в настоящата 

разработка шахти ще се изпълняват от стоманобетонни 

капаци в комплект с рамки или от стоманобетонни покривни 

плочи с чугунени капаци. 

o Засипване и уплътняване на изкопите: окончателното 

засипване и уплътняване на изкопите се извършва след 

успешното провеждане на 12-часовата хидравлична проба 

на водопроводната мрежа и геодезично заснемане на 

профилът му, което от своя страна е гарант за коректно 

формиране на количествата в междинните и окончателен 

актове. Върху пясъчния слой се прави обратната засипка 

като се използва нестандартна баластра, при това тя не 

трябва да съдържа чужди примеси и едри камъни и парчета 

бетон. Инертни материали: пясък, чакъл и фини частици 

почва. При пътни настилки минималното уплътняване на 

почвата е 90%. Ако е необходимо, уплътняването на 

покритието над тръбата се прави на ръка. Механично 

уплътняване на запълването директно над тръбата ще се 

прави  при положен слой с минимална дебелина от 30 см над 

темето на тръбата. Уплътняването се извършва с 

вибрационна трамбовка на пластове по 20 см до достигане 

на проектната плътност на материала за обратна засипка. 

Последните няколко пласта се уплътняват с вибрационен 

валяк до 1 т. Оценява се качеството на насипа за достигане 

на проектната плътност, която се изразява с обемната 

плътност на уплътнената почва; работите се приемат с 

акт подписан от строителния надзор. За да се възстанови 

пътното легло, се полагат от 45 см до 5 5 см уплътнен 

трошен камък в зависимост от типът движение. 

Процедурите по приемане и оценка на изпълнените работи 

ще бъдат в съответствие с изискванията на ТС. 

o Възстановяване на настилки: 

 Основи и покрития от асфалтови смеси: предвидена е два 

типа асфалтова настилка. Асфалтовата настилка е за 

средно до леко движение. Дейностите по изпълнение на 

асфалтовите работи ще се изпълняват в линейна 

последователност и след изпълнение на обратния насип на 

по-голяма част канализационната система. 

 Въздействие на климатичните условия: Не се извършва 

полагане на асфалтова смес върху влажна основа, и 

когато вали дъжд. Полагането на асфалтовата смес ще  

става след пълно изсъхване на основата. 

 Ниски температури: когато температурата е под + 5°С, 
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няма да се полага асфалтова настилка. 

 Високи температури: когато температурата на въздуха 

е висока, ще се изчака с третирането с валяци, докато 

температурата на сместа не достигне определена 

стойност, подходяща за уплътняване на съответната 

смес; трафикът ще се разреши само след пълното 

охлаждане на настилката. 

o Изпълнение на пътно легло: леглото, върху което се полага 

настилката, ще се изгражда и приема като последен етап 

от земните работи. Преди неговото окончателно 

завършване ще бъдат изградени всички съоръжения - 

напречни и надлъжни тръбопроводи, шахти, окопи и др. 

Банкетите ще се изпълняват по време на изграждане на 

настилката като ще се насипват на пластове и уплътняват 

с леки самоходни валяци, виброплочи или механични 

трамбовки до постигане на проектната плътност. За 

пътища със средно тежко и много тежко движение освен с 

натоварен камион плътността ще се проверява най-малко 

един път на всеки 200 м и въз основа на резултатите от 

лабораторния контрол, извършен по време на 

строителството. Когато леглото е изградено от 

едроскелетни почви, скална маса вместо плътността ще се 

проверява модулът на еластичност чрез натоварване с 

кръгла плоча. Изграждането на настилката ще започне 

веднага след приемане на леглото. Разкаляната и 

преовлажнена почва ще се премахва и ще се заменя с годна 

почва, която ще се подравнява и уплътнява наново. 

Разуплътнените места ще се уплътняват допълнително до 

постигане на проектната плътност. Деформираните и 

ерозирани места ще се попълват, подравняват и 

уплътняват. Когато повредените места обхващат повече 

от половината от леглото, най-горният почвен пласт с 

дебелина 20 до 50 см ще се отстранява и се изгражда 

наново. След извършване на всички поправки и 

възстановяване профила на леглото, Строителния надзор 

приема отново и разрешава писмено полагането на 

настилката. Основите на пътните настилки от асфалтови 

смеси ще се изпълнят на пластове по 15 см от 

трошенокаменни или баластрени насипи уплътнени съгласно 

изискванията на проекта. Преди полагането на 

асфалтовите смеси ще бъдат взети проби от лицензирана 

лаборатория до постигане на проектния еластичен модул Е 

= 300 МРА. 

o Изпълнение на асфалтови покрития: ще се изпълняват от 6 

см неплътна и 4 см плътна асфалтова смес. 

Асфалтобетонните смеси ще се полагат по горещ способ. 

Горещата асфалтова смес ще се извозва е автомобили 

самосвали, броят и капацитетът на които ще е съобразен с 

производителността на смесителя, така че да се осигури 

непрекъсната и равномерна доставка на сместа на 

местополагането. По изключение ще се допуска с разрешение 

на Строителния надзор, долен пласт на покритието да се 

полага при температура на въздуха не по-ниска от 0°С, а 
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основа от битумо- минерална смес - при температура на 

въздуха не по-ниска от минус 5°С. Пластовете, които се 

полагат, ще са с дебелина най-малко 5 см за долен пласт на 

покритието и най-малко 6 см за основа от битумо-

минерални смеси; температурата на асфалтовата смес, 

доставена на местополагането, ще е не по-ниска от 150°С, 

полагането и уплътняването на сместа ще се извършва 

бързо и без прекъсване. Няма да се допуска полагането на 

асфалтобетонни смеси за горен пласт на покритието през 

месеците ноември, декември, януари и февруари. 

Повърхността, върху която ще се полагат асфалтовите 

смеси, ще е почистена от прах, кал и други замърсявания. 

Почистването ще се извършва с метални четки, метли или 

чрез продухване с въздушна струя под налягане 0.3 до 0.5 

атм. При наличието на плътна корица кал, тя ще се 

разкърти и отстрани.Преди полагане на асфалтобетонната 

смес за осигуряване на връзка между покритието и 

основата, върху почистената основа ще се прави 

предварителен разлив с битум. Полагането на асфалтовите 

смеси ще се извършва машинно с асфалторазстилачи. Пътни 

основи от битумоминерални смеси ще се полагат на един или 

на няколко пласта, съобразно наличните уплътнителни 

машини, като дебелината на уплътнявания пласт няма да 

надвишава 15 см. При направа на асфалтови настилки в 

участъци от пътя с надлъжен наклон по-голям от 4%, 

посоката на полагане и валиране на пластовете ще бъде 

отдолу- нагоре. Надлъжната и напречната работни фуги ще 

се изпълняват перпендикулярно една на друга, като ще се 

осигурява пълно уплътняване на сместа в зоната на същите. 

При изпълнение на горен пласт на асфалтобетонно 

покритие, работните фуги ще се подготвят, като ръбовете 

на по-рано положените ленти ще се оформят вертикално и 

намазват с битум преди полагане на съседната ивица. 

Асфалтовите смеси ще се уплътняват със статични, 

вибрационни и пневматични валяци. Недостъпните за валяка 

места ще се уплътняват с механична или ръчна метална 

трамбовка, така че следата от удара на трамбовката да 

покрива предишната с около 1/3. Уплътняването ще 

продължава до пълно изчезване на следите от ударите на 

трамбовката. В процеса на уплътняването след началните 2 

до 3 минавания на лекия валяк ще се проверяват равността и 

напречния наклон на пласта с 4-метрова лата и шаблон. 

Установените недопустими отклонения ще се поправят 

веднага, чрез отнемане или прибавяне на гореща смес. По 

време на строителството ще се контролират качествата 

на съставните материали, точността на дозиране на 

битума и на минералните материали, температурният 

режим при производството, продължителността на 

бъркане на сместа, температурата на готовата смес, 

нейният състав и физикомеханични показатели. Ще се 

контролират също за всеки пласт на покритието ширината, 

дебелината, напречният наклон, нивото, равността и 

коефициентът на уплътнение.  



                                       

97 

 Подробно описание на необходимите материали:  

o Тръбите и фасонните части от ПЕВП ще са съгласно 

изискванията на Възложителя. При сградните отклонения 

ще бъдат използвани полиетиленови тръби с диаметри Ф25, 

доставени на рулони. Физико-механичните и хидравличните 

им свойства, както и материала ще съответсват на 

заложените в проектната документация.  

o Спирателни кранове, монтирани без шахти. Те са за ръчно 

задвижване в комплект с шиш, гърне и опорна плоча. 

Спирателните кранове са шибърни кранове с гумиран клин 

PN 16, за диаметри DN 80 - DN 125. Корпусът, капакът и 

заключващият пръстен са от сферографитен чугун с външно 

и вътрешно епоксндио прахово покритие съответстващо на 

заданието на Възложителя. Шпинделът ще е от 

неръждаема стомана с уплътнение. Клинът е от 

сферографичен чугун с антикорозионна защита, изцяло 

гумиран с вулканизиран еластомер, годен за питейна вода. 

Телескопичните шишове за спирателни кранове са с резмери 

от DN 80 до DN 125, за дълбочина на полагане 1,3 - 1,8 м. Те 

се състоят от стоманен вал - поцинкован, муфа от 

сферографичен чугун за връзка на шиша е шпиндела на крана, 

с антикорозионна защита, накрайник на шиша от ковък 

чугун с неподвижна втулка, защитни кожуси и други части. 

Телескопичният им удължител може да бъде прогресивно 

регулиран в зависимост от нивото на изкопа.Други аксесоари 

са опорна плоча за предпазно гърне за фиксиране на 

неподвижната част на шпиндела към гърнето и 

нерегулируемо предпазно гърне от сив чугун с битумно 

покритие. 

o  Спирателни кранове, монтирани в шахта Спирателните 

кранове, монтирани в шахта са същите, но с РЧК;  

o Тротоарен кран за сградно водопроводно отклонение: 

Тротоарните спирателни кранове са ръчно задвижване, в 

комплект с шиш, гърне и опорна плоча. Тротоарните кранове 

са шибърни, с вградени фитинги за полиетиленови тръби, PN 

16, размери от 1/2" до 2", подходящи за досег с питейна вода, 

с полимерен корпус. Проходът е гладък и свободен без 

утаечни канали. Клинът е от цветен метал, покрит с 

еласломер, годен за питейна вода. Шпинделът е от 

неръждаема стомана с уплътнение. Присъединяването на 

шиша е резбово. Телескопичните шишове за ТСК са с размери 

от V” до 2" за дълбочина на полагане 1,3 - 1,8 м, със 

стоманен поцинкован вал, муфа от сферографичен чугун за 

връзка на шиша с шпиндела с антикорозионна защита, 

накрайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка и 

други части съгласно изискванията. Телескопичният 

удължител може да бъде прогресимно регулиран в 

зависимост дълбочината на изкопа. Опорната плоча за 

предпазно гърне за фиксиране на неподвижната част на 

шпиндела към гърнето е от рециклиращ се материал, 

нечуплив и солиден. Нерегулируемото предпазно гърне е от 

сив чугун с битумно покритие.  

o Водовземни скоби са от ковък чугун с епоксидно прахово 
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покритие, с изход на резба от 1” до 2". Те са предназначени 

за монтаж на полиетиленови тръби. Работно налягане е до 

16 бара. Гуменото уплътнение е от еластомер, годен за 

питейна вода. Болтовете и шайбите са от неръждаема 

стомана. 

o Пожарен хидрант: пожарните хидранти са надземни, колонков тип 

(БДС EN 14384), DN 80, с дължина 1,25 м и 1,5 м. Основната тръба 

е от горещо поцинкована стомана с двукомпонентен грунд и 

двукомпонентно покритие. Основата е от ковък чугун с цялостно 

флуидширано покритие. Главата на хидранта е с епоксидно 

флуидширано покритие и външно прахово покритие на. Шишът е 

от неръждаема стомана, буталото от ковък чугун, изцяло 

вулканизирано. Хидранта е снабден с интегриран свободен фланец с 

фланшово уплътнение и пълен дренаж.Всички части са с 

антикорозионна защита съответстваща на техническите 

изисквания. 

o Регулатор за налягане отговарят на стандарт EN 1092-2 - 

фланцов DN100. Работното налягане е от PN 1 до PN 16 и 

от PN 0.1 до PN 6. Изпитвателно налягане е 24 бара. 

o Универсални фланшови адаптери Фланцови адаптори 

(универсална муфа-фланец) и муфи (универсална муфа - 

универсална муфа) са от чугун и служат за свързване на 

различни видове тръби - етернит, чугун, стомана, ПВЦ и 

полиетилен за диаметри от DN50 до DN 225, работно 

налягане - до 16 бара. Корпусът и затягащия пръстен са от 

чугун с епоксидно прахово прокритие отвътре и отвън 

съгласно изискването на Възложителя. Гумени уплътнения и 

метални фиксери уплътняват и осигуряват връзката срещу 

разместване. Болтовете и гайките са от неръждаема 

стомана според изискванията. 

o Фланшови адаптори за тръби ПЕВП. Фланшовите адапори 

(фланец - муфа за полиетиленови тръби (РЕ80/100), размери 

от DN 50 до DN 225, и работно налягане до 16 бара. 

Състоят се от фланец и заключващ пръстен от 

сферографичен чугун с антикорозионно прахово покритие, 

маншетно уплътнение от елестомер, годно за питейна вода, 

смазано със смазка, плоско уплътнение от еластомер, 

месингов захващащ пръстен и други части. Фиксиращата 

система към тръбата е отделно от уплътняващата 

система и се активира чрез затягане за заключващия 

пръстен. Болтовете и гайките са от неръждема стомана. 

За тънкостенни ПЕ тръби с дебелина на стената < 3 мм и 

при ниско вътрешно налягане е предвидена поддържаща 

втулка. 

    Подробно описание на необходмиата механизация: участникът е 

представил таблица съдържаща информация за вида, модела и 

механизацията, количество, състояние, маса, технически данни. 

Механизацията с която ще изпълнява предмета на поръчка е 

както следва: верижна и комбинирана изкопна техника, мини 

челни товарачи, мини багери, специализирана транспорна 

техника, самосвали, тежкотоварни бусове, лекотоварни бусове, 

специализирана техника, техника за възстановяване, 

хоризонтателн сондаж, спомагателна техника, заваръчна 
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техника за стомана, заваръчна техника за полиетилени, защитни 

системи за изкопи. 

o В следваща таблица участникът описва доставцичи и 

сертификати на предвидените за влагане  материали/ 

изделия, като се дават конкретни данни за производител, 

серитификат/документ и стандарти/производ. 

сертификати.  

 Строителна програма и график за изпълнението - Линеен график и 

разпределение на ресурси: 

 Съдържание на работната програма и линеен график:  

строителството се предвижда да  започне с подготвителни 

работи по обекта. Ще бъдат изградени съоръжени временни 

строитени бази, пътища и приспособления за изпълнение на 

основното строителство и регулирането на ВОД. Паралелно с 

това ще бъдат разгледани и съгласувани с Възложителя и 

Строителния надзор местоположението на информационните 

табели, временната организация на движението за всеки един от 

участъците, в които предстои да се започне строителство. Преди 

да започне изпълнението на основните СМР ще се състави 

Протокол образец №2. Преди започване на строителството, 

заедно с представител на Възложителя, участникът ще състави 

протокол за състоянието на съществуващите настилки, ведно със 

снимков материал. Основната част от изпълнението на 

подготвителните работи ще се извърши за 3 работни дни. След 

подготвителните работи, следва отлагане на съществуващите 

комуникации. За целта инвеститорът организира среща с 

експлоатационните предприятия, които да посочат местата на 

съществуващите комуникации, пресичащи и в близост до трасето 

на водопроводните съоръжения, които ще се изграждат. Когато 

бъдат уточнени точните им местположения, ще се пристъпи към 

отлагане местата на новите водопроводни мрежи и съоръжения. 

Предвидено е те да се отложат непосредствено преди започване 

на СМР по даден участък, с цел по-лесното откриване и 

изграждане на съответното трасе във времето. 

 Приложен линеен календарен график - изпълнението започва с:  

o  Подобект 1 обхваща: Главен водопроводен клон I по улица 

Момчил юнак и второстепенни водопроводни клонове: 27, 28, 

12, 7, 86, 87, 80, 82, 8, 4, 3, 59, 6, 5, 26 по улици: Евридика, Хр. 

Ботев, Л. Каравелов, Ал. Стамболийски, Й. Йовков, И. Вазов.  

Подобект I ще бъде изпълнен за срок от 78 календарни дни . 

Участникът ще стартира с 2 строителни групи за 

изпълнението на Подобект I и една група за възтановяване 

на настилките. 

 Група 1 (първа водопроводна)- стартира с монтаж на 

главен водопроводен клон I - тръби PEHD ф 140 с 

приблизителна дължина от 645м. Паралелно с 

изграждането на линейната част се изпелняват и 

пожарните хидранти и сградните водопроводни 

отклонения. В състава са включени и специалисти за 

изпълнението на бетонни шахтови съоръжения - 

регулатор за налягане - усл. ситуиран при т.855. 

Групата се състои от 30 работника като срока за 

изпълнение е 33 календарни дни. 
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 Група 2 (втора водопроводна) - се заема със 

строително-монтажните работи по изграждането 

второстепенните вод.клонове в обсега на подобекта 

(кл. 27, 28, 12, 7, 86, 87, 80, 82, 8, 4, 3, 59, 6, 5, 26) с 

приблизително разстояние 1310 м. Успоредно с 

изпълнението на клоновете групата реализира и 

сградните водопроводни отклонения (СВО) и 

пожарните хидранти. В състава са включени и 

специалисти за изпълнението на бетоново шахтово 

съоръжение за изпускател. Групата е съставена от 26 

работника като срока за изпълнение е 65 календарни 

дни. 

 Група 3 (първа група за възтановявителни работи)-

възстановява тротоарни и пътни настилки в обсега на 

подобекта като съблюдава проектните изисквания и 

техническите норми. Групата е съставена от 15 

работника като срока за изпълнение е 78 календарни 

дни. 

Паралелно с изпълнението на строително-монтажни 

работи по подобект I ще започне изпълнението на 

строително-монтажните работи по подобект II - 

второстепенни водопроводни клонове - 92, 99, 65, 95, 94, 93, 

22, 10, 2, 1, 9, 25. 

o  Подобект 2: Второстепенни водопроводни клонове: 92, 99, 

65, 95, 94, 93, 22, по улици: Ал. Стамболийски, Шипка и 

водопроводни клонове 10, 2, 1, 9, 25 по улици Момчил юнак и 

Момина вода. Сформирани 3 /три/ работни групи ще, бъде 

изпълнен за срок от 78 календарни дни. За целта ще бъдат 

сформирани две водопроводни групи и една нова за 

възтановяване: 

 Група 4 (трета водопроводна) - е съставена от 

необходимите специализирани работници за изпълнение 

на водопроводни клонове. Заема се пряко с 

изпълнението на второстепенни  водопроводни клонове 

92, 99, 65, 95, 94, 93, 22, които са с приблизителна 

дължина около 1190м и диаметри - ф90. СМР по 

линейната част предхожда изграждането на СВО и 

ПХ, но те вървят паралелно. Групата се състои от 28 

работника като срока за изпълнение е 37 календарни 

дни. 

 Група 5 (четвърта водопроводна) - ще осъществи 

изпълнението на клонове от 10, 2, 1, 9, 25 е диаметри в 

основната си част ф90. Приблизителната дължина на 

трасето е 1060 м. Паралелно с линейното полагане и 

монтаж на тръбите се изпълняват и СВО и ПХ. 

Групата се състои от 15 работника, като срока за 

изпълнение е 51 календарни дни. 

 Група 6 (втора група за възстановителни работи) - 

възстановява тротоарни и пътни настилки в обсега на 

подобекта като съблюдава проектните изисквания и и 

техническите норми. Групата е съставена от 15 

работника, като срока за изпълнение е 78 календарни 

дни.  
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 Организационен план и Технология за изпълнение на 

строителството: План за Организация и Изпълнение на 

Строителството. При изпълнението на всички строителни и 

монтажни работи, предвидени за изпълнение при изграждането на 

компонентите, ще се спазват стриктно изискванията на 

действащите строително-технически правила, норми и работния 

проект. При строителството ще се упражнява постоянен контрол 

по отношение спазване предписанията на проекта, технологията 

за изпълнение на строителните работи, а така също качеството 

на влаганите строителни материали, полуфабрикати и др. За 

всички влагани материали ще се представят необходимите 

сертификати за качество, като на основните материали сме 

представили необходимите сертификати към момента на 

претставяне на офертата. Преди започване на изпълнение на 

строително монтажните работи, участникът ще устрои 

охраняеми временни бази, на които ще се осигурят площи за 

складиране на тръби и други строителни материали /баластра, 

трошен камък, пясък/, ще разположи фургони за ИТР; за 

съблекални и отдих на работниците; за складиране на инвентар 

инструменти и други. По време на изпълнение на СМР ще се 

съставят своевременно всички необходими документи за обекта, 

съгласно Наредба №3/2003 г. по образците, приложени към нея. 

Също така преди започване на строителството, заедно с 

представител на Възложителя, Изпълнителят ще състави 

протокол за състоянието на съществуващите настилки. 

Протоколът ще бъде подкрепен от снимков материал. 

 Технология за изпълнение на строителството: ще стартира след 

подписване на Договор за изпълнение на поръчката и Протокол 

обр.2. До същинското започване на строително монтажните 

работи, се предвижда изпълнението на подготвителни 

мероприятия свързани с организирането и съгласуване на временни 

строителни площадки, на които ще бъде разположена строителна 

техника, основни материали като водопроводни тръби, и инертни 

материали (в т.ч.пясък, дренажен материал и трошен камък) и 

фасонни части към водопроводни тръби. Основна складова 

строителна база и Временна приобектова складова площадка. 

Съгласно представената организационна схема за работа, а именно 

условно разделянето на обект: „Реконструкция на вътрешна 

водоснабдителна мрежа на с.Момчиловци” - гр. Смолян на два 

подобекта участникът представя следната технология за 

изпълнение: 

o Подобект 1, включва: 

 Главен водопроводен клон I; строително монтажните 

работи ще започнат с изпълнението на главен 

водопроводен клон I с PEHD тръби ф 140 от т.851 

водомерна шахта по ул.Момина вода по посока т.852 

(при СК 125). След това строителството обхваща и 

останалата част от гл.кл.1, а именно по улица Момина 

вода до т.168 като след това преминава по улица 

Момчил юнак, приключвайки в т.150 (връзка/редукция 

DN140/125). Едновременно с монтажа на тръбата ще 

бъдат изградени и проектните сградни отклонения до 

тротоарен спирателен кран (ТСК) и пожарни 
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хидранти. В следствие на това, че улиците са 

двулентови строително-монтажните работи ще се 

изпълняват на участъци в последователност, в която 

изкопните работи, укрепването на изкопа, полагането 

на тръбите и обратните насипи ще се извършват в 

пакет. Изпълнението на горепосочените СМР е 

ангажимент на Работна група 1 (първа водопроводна). 

В състава са включени и специалисти за изпълнението 

бетонови шахтови съоръжения - регулатор за налягане 

- усл. ситуиран при т.855 по детайл (в.ч.монтаж на 

фасонни части и арматура, както и строителни 

дейности). Участникът ще предприеме специални 

мерки по обезопасяване на изкопите за полагане на 

водопровода чрез одобрен ВОД (светофарна уредба) 

Специално за гражданите ще бъдат осигурени 

пасарелки там където е необходимо, за преминаване 

през укрепения изкоп. По време на строителството ще 

бъдат осигурени линейни предпазни ограждения. В 

обхвата на това трасе съществуващия водопровод 

няма да се прекъсва за периода на строителството, 

като ако това се наложи, водоподаването ще бъде 

възтановявано в най-кратки срокове. Ако ситуацията 

наложи ще бъдат направени временни (външни) 

водопроводни връзки. След превключване към 

съществуващата водопроводна мрежа (това ще се 

осъществи в зоната на водомерната шахта) ще се 

превключват поетапно и отделните гл.кл.1 и сградни 

отклонения. Уплътненият обратен насип ще бъде 

изпълнена до ниво пътна и тротоарни настилки, като 

възстановяването им е ангажимент на друга група.При 

последователността на изпълнение ще бъдат спазени 

всички изисквания на проекта, ще бъдат запазени 

всички представени от Възложителя подземни 

комуникации и ще бъдат своевременно представени и 

подписвани всички необходими актове, сертификати и 

протоколи установяващи изпълнението на проекта.За 

изпълнението на строителните работи участникът 

предвижда: Работна група 1 (първа водопроводна) 

състояща се от 30 работници. Групата ще бъде 

обезпечена със следната механизация: багер колесен; 

багер комбиниран (с прикачен хидрочук-зоокг.); 

самосвали; бордови камион с кран; асфалторезачка; 

моторен ъглошлайфръчен къртач; дизелов генератор; 

машина за челно заваряване; виброплоча; оптичен 

нивелир; валяк - 2,8 т.; сапани и колани; кофраж 

(хидрофорен шпертплат,телескопични подпори, греди 

дъски) или укрепителна система за изкопа – copras; 

дърворезачка; временни знаци, свет. уредба и временни 

оградни пана. След завършване на работите по 

трасето на Главния водопроводен клон движението ще 

бъде възтановено нормално. За правилното и 

своевременно изпълнени на строително монтажните 

работи ще бъде създадена специална организация за 
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преминаване на превозни средства и граждани. 

 Второстепенни клонове 27, 28, 12, 7, 86, 87, 80, 82, 8, 4, 

3, 59, 6, 5, 26 ще се изпълнява паралелно с Главен 

водопроводен клон I , като за целта се сформира Група 

2 (втора водопроводна). Преди започването на 

строително-монтажните работи се отлага трасето 

на новия водопровод, сградните водопроводни 

отклонения и ПХ. Строително-монтажните работи 

започват в следната последователност: от т.778 на 

кл.27 по ул. Топола до т.791 край тръбопровод ф90. 

След свършването на СМР по този клон, групата се 

заема със завършването на кл.26 с приблизителна 

дължина 27м до тапа. Част от групата реализира 

СМР паралелно и по отсечка от т.553 на кл.12 по ул. 

Ал.Стамболийски, по посока точка на превключване на 

гл.кл.1 при т.634. След това СМР обхваща кл.28 и кл.7 

респективно по улици И.Вазов и Л.Каравелов. Групата 

реализира двата клона паралелно. Групата работи в 

две направления, изпълнявайки СМР в обхвата на 

клонове 86 и 87 по ул. Й.Йовков, където изпълнява 

тръбопровод с ф90 с приблизителна дължина от 165м. 

Работниците последно се ориентират в зоната на кл. 

59 и 80 по ул. Й.Йовков и тупик с приблизителна 

дължина от 60м. След приключването на дейностите в 

този обхват групата изпълнява СМР в участъци по 

следната хронология - клонове 82, 8, 4, 5, 3, 6 

съответно по ул. Хр.Ботев и ул. Евридика, изпълнявайки 

тръбопровод ф90 с приблизителна дължина от 430м. В 

т.831 се реализира изпускател по детайл. 

Едновременно с изпълнението на линейната част ще 

бъдат изградени и проектните сградни отклонения до 

тротоарен спирателен кран (ТСК) и пожарните 

хидранти. В следствие на това, че улиците са 

двулентови или тесни, вътрешно квартални, 

строително-монтажните работи ще се изпълняват на 

участъци в последователност, в която изкопните 

работи, укрепването на изкопа, полагането на 

тръбите и обратните насипи ще се извършват в 

пакет. В зависимост от класът на пътната настилка 

ще бъде приложена различен вид временна организация 

на движението. В зоната на тесните 

вътрешноквартални улици предвиждаме движението 

на МПС да бива забранено и организирано по обходни 

маршрути. Ако не съществува такава възможност то 

ще бъде ограничено само в светлата част на деня. 

Специално за гражданите ще бъдат осигурени 

пасарелки там където е необходимо, за преминаване 

през укрепения изкоп. По време на строителството ще 

бъдат осигурени линейни предпазни ограждения.В 

обхвата на това трасе съществуващия етернитов 

водопровод няма да се прекъсва за периода на 

строителството, като ако това се наложи, 

водоподаването ще бъде възтановявано в най-кратки 
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срокове. Ако ситуацията наложи ще бъдат направени 

временни (външни) водопроводни връзки. Към 

новоизграденият гл.кл.1 се превключват второстепенни 

водопроводни клонове 27, 12, 7, 8, 3, 59, 6, и накрая 

отделните сградни отклонения. Обратната насипка 

ще бъде изпълнена до ниво пътна и тротоарни 

настилки: 

- Групата е съставена от 26 строителни 

работника вкл. и механизатори, които ще бъдат 

обезпечени със следната тежка и дребно 

габаритна строителна техника и механизация: 

Групата ще бъде обезпечена със следната 

механизация: багер колесен;багер комбиниран (с 

прикачен хидрочук-зоокг.); минибагери; 

самосвали; бордови камион с кран; 

асфалторезачка; моторен ъглошлайф; ръчен 

къртач; дизелов генератор; машина за челно 

заваряване; виброплоча; оптичен нивелир; валяк - 

2,8 т.;сапани и колани.Кофраж (хидрофорен 

шпертплат,телескопични подпори,греди дъски) 

или укрепителна система за изкопа – Copras; 

дърворезачка; временни знаци,свет. уредба и 

временни оградни пана. По време на изпълнение 

ще бъдат спазени всички изисквания на проекта, 

ще бъдат запазени всички представени от 

Възложителя подземни комуникации и ще бъдат 

своевременно представени и подписвани всички 

необходими актове, сертификати и протоколи 

установяващи изпълнението на проекта. 

Възтановяването на асфалтовите, тротоарни и 

паважни настилки, бордюрите и всички 

останали възтановителни дейности касаещи 

подобекта се вменяват като ангажмент на  

- Група 3 (първа група за възстановявителни 

работи). Групата изпълнява окончателно 

оформяне и уплътняване на пътното и 

тротоарни легла като възстановяването на 

асфалтовата, паважна и тротоарни настилки 

ще се осъществи на цяло едва след 

реализирането на водопровода, сградните 

водопроводни отклонения и изпитанията за 

водоплътност на всеки участък. Изпълнява 

възстановителни мероприятия в обхвата на 

подобекта успоредно по второстепенните 

клонове в зависимост от строителния напредък 

и транспортната значимост. 

Възстановителните и асфалтови работи ще 

бъдат съобразени с изискванията на АПИ. 

Групата е съставена от 15 строителни 

работника вкл. и механизатори, които ще бъдат 

обезпечени със следната тежка и дребно 

габаритна строителна техника и механизация: 

Групата ще бъде обезпечена със следната 
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механизация:асфалтополагаща машина; фреза; 

водоноска; багер комбиниран (с прикачен 

хидрочук-зоокг.); миничелни товарачи 

самосвали; асфалторезачка; моторен 

ъглошлайф; ръчен къртач; виброплоча; оптичен 

нивелир; валяк - 2,8 т.; валяк двубандажен-7т.; 

временни знаци, и временни оградни пана. По 

време на изпълнение ще бъдат спазени всички 

изисквания на проекта, ще бъдат запазени 

всички представени от Възложителя подземни 

комуникации и ще бъдат своевременно 

представени и подписвани всички необходими 

актове, сертификати и протоколи 

установяващи изпълнението на проекта. 

o II. Подобект 2: 

 Второстепенни водопроводни клонове 92, 99, 65, 95, 94, 

93, 22. 

 Второстепенни водопроводни клонове 10, 2, 1, 9, 25. 

СМР ще започнат с изпълнението на - Второстепенни 

водопроводни клонове 10, 2, 1, 9, 25. Паралелно със 

горепосочените клонове се реализират и 

второстепенните водопроводни клонове 92, 99, 65, 95, 

94, 93, 22.  

- Група 4 (трета водопроводна) - СМР ще 

започнат с изпълнение на кл.22 от т.553 по ул. 

Ал. Стамболийски в направление към т.653 

(съществуващ мачтов трафопост) с PEHD 

тръби ф90. След това строителните дейности 

поемат направление през т.656 (нов ПХ) към 

т.611 (тройник ф90), правещ връзка с ул. Шипка, 

кл.94. След приключването на кл. 22 

строителната дейност се пренасочва към 

изпълнението на кл.94 като в т.605 прави връзка 

с кл.93, реализирайки го с PEHD тръби ф90. 

Строителните дейности поемат следната 

последователност: от т.605 по улица Шипка 

(кл.95) до край на водопровода в т.63 (тапа). 

Последващ момент е успоредното изпълнение на 

кл.93 по ул. Стамболийски от т.605 в посока 

т.610 (тапа DN90) и кл.95 от т.605 (тройник 

DN90) до т.633 (тапа DN90). Участъците са с 

прибллизителна дължина от 265м. Групата 

реализира успоредно СМР по клонове 99, 65 и 92 

респективно по ул. Ал. Стамболийски и тупик. 

Полагат се тръби с ф90 с приблизителна 

дължина от 370м. Едновременно с монтажа на 

тръбата ще бъдат изградени и проектните 

сградни отклонения до тротоарен спирателен 

кран (ТСК) и пожарни хидранти. В следствие на 

това, че улиците са двулентови строително-

монтажните работи ще се изпълняват на 

участъци в последователност, в която 

изкопните работи, укрепването на изкопа, 
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полагането на тръбите и обратните насипи ще 

се извършват в пакет. Участникът ще 

предприеме специални мерки по обезопасяване на 

изкопите за полагане на водопровода чрез 

одобрен ВОД. По ул. Ал.Стамболийски се 

предвижда да се организира движението в 

едната лента за движение посредством 

светофарна уредба. В зоната на тесните 

вътрешноквартални улици се предвижда 

движението на МПС да бива забранено и 

организирано по обходни маршрути. Ако не 

съществува такава възможност то ще бъде 

ограничено само в светлата част на деня. В 

зоната на вътрешно кварталните улици с две 

ленти за движение строителната дейшност ще 

бъде ориентирана само в едното платно. За 

гражданите ще бъдат осигурени пасарелки, там 

където е необходимо, за преминаване през 

укрепения изкоп. По време на строителството 

ще бъдат осигурени линейни предпазни 

ограждения. В обхвата на това трасе 

съществуващия етернитов водопровод няма да 

се прекъсва за периода на строителството, 

като ако това се наложи, водоподаването ще 

бъде възтановявано в най-кратки срокове. Ако 

ситуацията наложи ще бъдат направени 

временни (външни) водопроводни връзки. 

Превключванията към вече изградените клонове 

12 (по наш проект) и кл.92 (по друг проект) в 

точки 597 и 553 ще биват реализирани още по 

време на строителството, така че 

присъединяването към същ. мрежа да не бъде 

времеемко. Поетапно ще бъдат превключени и 

отделните сградни отклонения. Уплътненият 

обратен насип ще бъде изпълнена до ниво пътна 

и тротоарни настилки, като възстановяването 

им е ангажимент на друга група. При 

последователността на изпълнение ще бъдат 

спазени всички изисквания на проекта, ще бъдат 

запазени всички представени от Възложителя 

подземни комуникации и ще бъдат своевременно 

представени и подписвани всички необходими 

актове, сертификати и протоколи 

установяващи изпълнението на проекта. За 

изпълнението на строителните работи 

участникът предвижда: Работна група 4 

(трета водопроводна) състояща се от 28 

работници. Групата ще бъде обезпечена със 

следната механизация: каналокопател; багер 

комбиниран (с прикачен хидрочук-зоокг.); 

самосвали; бордови камион с кран; 

асфалторезачка; моторен ъглошлайф; ръчен 

къртач; дизелов генератор; машина за челно 
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заваряване; виброплоча; оптичен нивелир; валяк - 

2,8 т.;сапани и колани. Кофраж (хидрофорен 

шпертплат, телескопични подпори,греди дъски) 

или укрепителна система за изкопа – Copras 

Дърворезачка Временни знаци, свет. уредба и 

временни оградни пана. След завършване на 

работите по трасето на Главния водопроводен 

клон движението ще бъде възтановено 

нормално. За правилното и своевременно 

изпълнени на строително - монтажните работи 

ще бъде създадена специална организация за 

преминаване на превозни средства и граждани. 

Второстепенните клонове от 10, 2, 1, 9, 25 се 

изпълнява паралелно с второстепенните 

водопроводни клонове 92, 99, 65, 95, 94, 93, 22. 

Строително-монтажната дейност се изпълнява 

от новосформирана Група 5 (Четвърта 

водопроводна). Преди започването на 

строително-монтажните работи се отлага 

трасето на новия водопровод, сградните 

водопроводни отклонения и ПХ. Строително-

монтажните работи започват в следната 

последователност: кл.10 от т.157 до т.151 

(връзка с гл.кл.1, ф 140), изпълнявайки и СК 

DN80; от кл. 2 от т.773 (тройник DN90) 

съответно по ул. Момина вода. След 

приключване на водопроводната мрежа в този 

район, групата се заема с изпълнението на 

останалата част от клона, реализирайки връзка 

с гл.кл.1 (ф140) в т.798.. Последните участъци в 

тази зона са вт.кл.1 и 9 съответно по ул. 

Момчил юнак и Ал.Стамболийски. Групата се 

разделя в две направления, реализирайки СМР в 

обхвата на вт.кл.1 от т.168 (връзка с кл.1, ф140) 

реализирайки СК DN80 на кл. 1 и завършва в 

т.174 (връзка с гл.кл.1, ф140) отново с 

изпълнението на арматура DN80. Втората част 

от групата изпълнява СМР по кл.9 от т. 138 до 

т.150 връзка с гл.кл.1 ф140мм. След 

приключването на СМР по горните клонове, 

групата завършва с строителство по кл.25 от 

т.773 до т.397 като изпълнява ПСК 80. 

Едновременно с изпълнението на линейната 

част ще бъдат изградени и проектните сградни 

отклонения до тротоарен спирателен кран 

(ТСК) и пожарните хидранти. В следствие на 

това, че улиците са двулентовиили или тесни, 

вътрешно квартални, строително-монтажните 

работи ще се изпълняват на участъци в 

последователност, в която изкопните работи, 

укрепването на изкопа, полагането на тръбите 

и обратните насипи ще се извършват в пакет. В 

зависимост от класът на пътната настилка ще 
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бъде приложена различен вид временна 

организация на движението. В зоната на 

тесните вътрешноквартални улици 

предвиждаме движението на МПС да бива 

забранено и организирано по обходни маршрути. 

Ако не съществува такава възможност то ще 

бъде ограничено само в светлата част на деня. В 

зоната на вътрешно кварталните улици с две 

ленти за движение строителната дейност ще 

бъде ориентирана само в едното платно. За 

гражданите ще бъдат осигурени пасарелки там, 

където е необходимо, за преминаване през 

укрепения изкоп. По време на строителството 

ще бъдат осигурени линейни предпазни 

ограждения. В обхвата на това трасе 

съществуващия етернитов водопровод няма да 

се прекъсва за периода на строителството,като 

ако това се наложи, водоподаването ще бъде 

възтановявано в най-кратки срокове. Ако 

ситуацията наложи ще бъдат направени 

временни (външни) водопроводни връзки. Към 

новоизграденият гл.кл.1 се превключват 

поетапно второстепенните клонове от 10, 2, 1, 

9, 25 в обхвата на участъка и накрая отделните 

сградни отклонения. Обратната насипка ще 

бъде изпълнена до ниво пътна и тротоарни 

настилки. Групата е съставена от 28 

строителни работника вкл. и механизатори, 

които ще бъдат обезпечени със следната тежка 

и дребно габаритна строителна техника и 

механизация: Групата ще бъде обезпечена със 

следната механизация:Багер колесенБагер 

комбиниран (с прикачен хидрочук-

ЗООкг.)МинибагериСамосвалиБордови камион с 

кран Асфалторезачка Моторен ъглошлайф 

Ръчен къртач Дизелов генератор Машина за 

челно заваряване Виброплоча Оптичен нивелир 

Валяк-2,8 т.Сапани и колани Кофраж 

(хидрофорен шпертплат,телескопични 

подпори,греди дъски) или укрепителна система 

за изкопа – Copras Дърворезачка Временни 

знаци,свет. уредба и временни оградни пана. 

Възтановяването на асфалтовите, тротоарни и 

паважни настилки, бордюрите и всички 

останали възтановителни дейности касаещи 

подобекта се вменияват като ангажмент на 

Група 6 (втора група за възтановявителни 

работи). Групата изпълнява окончателно 

оформяне и уплътняване на пътното и 

тротоарни легла като възстановяването на 

асфалтовата , паважна и тротоарни настилки 

ще се осъществи на цяло едва след 

реализирането на водопровода, сградните 
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водопроводни отклонения и изпитанията за 

водоплътност на всеки участък. Изпълнява 

възстановителни мероприятия в обхвата на 

подобекта успоредно по второстепенните 

клонове в зависимост от строителния напредък 

и транспортната значимост. 

Възстановителните и асфалтови работи ще 

бъдат съобразени е изискванията на АПИ. 

Групата е съставена от 15 строителни 

работника вкл. и механизатори, които ще бъдат 

обезпечени със следната тежка и дребно 

габаритна строителна техника и 

механизация:Групта ще бъде обезпечена със 

следната механизация: асфалтополагаща 

машина; фреза; водоноска; багер комбиниран (с 

прикачен хидрочук-300кг.); миничелни товарачи 

самосвали; асфалторезачка; моторен 

ъглошлайф; ръчен къртач; виброплоча; оптичен 

нивелир; валяк - 2,8 т.; валяк двубандажен-

7т.;временни знаци, и временни оградни пана. По 

време на изпълнение ще бъдат спазени всички 

изисквания на проекта, ще бъдат запазени 

всички представени от Възложителя подземни 

комуникации и ще бъдат своевременно 

представени и подписвани всички необходими 

актове, сертификати и протоколи 

установяващи изпълнението на проекта. След 

приключване на строителните работи, 

изпълнителя ще подготви и предаде на Надзора 

всички необходими документи за предаване на 

обекта и пускането му в експлоатация. 

 Мерки за опазване на околната среда:  

 Всички предвидени дейности са в съответствие с изискванията на БДС 

EN ISO 14001:2005 “Системи за управление по околна среда.“ 

 Определяне и оценка на аспекти на въздействие на ОС. При 

идентифицирането на аспектите на околната среда организацията ще 

отчита следните категории аспекти: емисиите във въздуха 

(включително шум и миризми); управлението на отпадъците; 

замърсяването на почвите и подземните води; използването на 

природни ресурси; пожари, разливи и др. 

 Кратко описание на обекта. Обектът е разделен на 2 подобекта. 

 Анализ на възможните екологични въздействия от проекта. 

 Положително въздействие. 

 Неблагоприятно въздействие. 

 Отрицателни въздействия по време на строителството: от 

естеството на предвижданите работи; от вида на използваните 

материали; от отпадъчните материали от строителството и от 

строителната площадка; атмосферен въздух; шум и вибраци;  води; 

почви; растителен свят; животински свят; ландшафт; здравен 

фактор (здравни рискове за населението и здравни рискове за 

работниците);  директно социално въздействие. 

 Мерки за намаляване на потенциалните въздействия върху околната 
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среда от реализацията на инвестиционната програма: част от които 

са; осигурено независимо водоподаване и/или алтернативно такова през 

целия срок на строителните и пускови работи. При необходимост се 

осигурява алтернативно водоснабдяване за случаите на увеличение на 

обявеното от оператора време. В случаи на промяна на схемата на 

водоподаване, ще бъдат осигурени допълнителни количества хлор и 

хлорни реагенти за обеззаразяване на питейната вода, с оглед 

недопускане на нежелани здравни ефекти за населението и др. По 

отношение на отпадъците, във всички етапи на строителството, се 

изпълняват изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

 Стратегия за управление на риска. 

- Индивидуална идентификация и третиране на всеки проблем; 

Предложения и предприемане на корективни мерки за неговото преодоляване; 

Съгласуване на коригиращите действия и мерки с представители на Консултанта и 

Възложителя, както и останалите заинтересовани страни, идентифицирани по 

време на изпълнение на проекта; 

Формулиране на всяка корективна мярка с конкретния отговорник и съобразяване 

срока на изпълнение. 

Организационна схема за преодоляване на риска 

Редовни седмични срещи и доклади 

Идентифициране на риска - Предложение за преодоляване - Съгласуване с 

Възложителя - Отговор/Решение 

 Основните методи за идентифициране на рисковете са периодична проверка и 

анализ на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или косвена зависимост с 

резултатите от Договора, както и следене за възникване на събития, свързани с: 

-Други договори; 

-Други изпълнители по договора; 

-Промени в законодателството; 

-Отклонения от спецификациите; 

-Промени в процедурите; 

-Техническа среда. 

 Оценката на риска се прави на база оценка на: 

-Вероятността от възникване; 

-Степента на влияние. 

 Резултатите за вероятност от възникване са нисък, среден и висок. 

 Степента на влияние се класифицира като: 

-Значителна: при такава оценка се счита за възможно влияние върху 30% или повече 

от обема на СМР, при която има вероятност да се промени плана на работа, но без 

да повлияе върху срока и качеството на изпълнение на обекта. 

- Незначителна: при такава оценка се счита за възможно влияние върху по-малко от 

30% от обема на СМР, при която има вероятност да се промени плана на работа, но 

без да повлияе върху срока и качеството на изпълнение на обекта. 

Предвид естеството на условията, в които се предвижда да се изпълняват 

строително- монтажните работи се налагат редица мерки за намаляването до 

минимум, елиминиране на следните рискове, които могат да възпрепятстват 

изпълнението на проекта в срок и с необходимото качество: 

1. Времеви рискове: 

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

Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на обекта. 

2. Рискове, свързани с качеството на изпълнение: 

Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или изделия, които 

не съответстват на изискванията на Възложителя; 

Неспазване на технологията на изпълнение на отделни видове строителни работи. 

Основни рискове, които биха повлияли на изпълнението на обема, качеството и 

срока на СМР и тяхното управление: 

А. Времеви рискове 

Риск от закъснение началото на започване на работите 

- Забава на сключване на договор за СМР 

Вероятността от появата на този риск е в следствие на евентуално обжалване на 

процедурата в Комисията за защита на конкуренцията и или Върховен 

административен съд, което неминуемо ще доведе до редуциране на времетраенето 

за изпълнение. 

Вероятност от възникване: ниска 

Степен на влияние: значителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране 

на последиците от настъпилия риск: 

• Изпълнителят „КОТА 2001” ООД трансформира линейния график, респективно 

строителната си програма, адаптирайки я към оставащия срок за изпълнение; 

• Увеличаване средно списъчния персонал в т.ч. ръководен и изпълнителски, готов 

да посрещне обемът строително-монтажни работи, отнесен към редуцираната 

времева рамка; 

• Увеличение на плануваната техника и механизация до необходимата за 

задоволяване на строителните нужди в краткосрочен аспект; 

• Обособяване на самостоятелни групи за възстановителни работи изземвайки 

функциите на обособените звена в същинските групи от гледна точка на 

оптимизиране на строителните процеси по видове и пера (увеличение на строителния 

рандеман). 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на срока на 

изпълнение на строително-монтажните работи, заложен в линейния график за 

изпълнение на проекта. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на 

йерархията на организацията. Провеждат се регулярно срещи, в които участие 

взимат Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с представител 

ръководител обект, отговорните за отделните видове работи, проектантите по 

съответните части. На срещите се съгласуват видовете работи, спецификата им, 

срока на изпълнение и необходимите ресурси, които е необходимо да се вложат с цел 

оптимизиране и реализиране на времевия график. Контрола на мониторинга ще се 

осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контрол за изпълнение на мерките се осъществява посредством редовните срещи и 

поддържане комуникацията между представители на Възложителя, Изпълнителя 

(ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване на срочното изпълнение 

на конкретни видове дейности. Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на 

мониторинга ще се осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на 

обекта, а периодичния контрол ще се осъществява от главния инженер и експерта по 
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качество. 

На база на предложените иновативни решения, човешки и технически ресурс, 

производителност и фактори, благоприятстващи постигането на срочно изпълнение, 

смята се, че е направена коректна преценка и теоретична обосновка за овладяване на 

създалата се ситуация. 

Рискове свързани с неизпълнение на договорни задължения, в това число забава 

на плащания по договора от страна на Възложителя 

- Промяна на бюджета и персонални смени Този риск е в следствие на промяна на 

бюджета предвиден за обекта, непосредствено преди стартиране дейностите по 

изпълнение на СМР. 

Вероятност от възникване: ниска  

Степен на влияние: значителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране на 

последиците от настъпилия риск: 

 Преди започване на изпълнението на проекта Изпълнителят извършва проверка 

относно наличие на сътрудничество и координация на действията между 

основните институции. 

 Със започване на дейностите по договора ще се предложи и уточни, съвместно с 

Възложителя вида и начина на актуване и предаване на съпътстващите 

документи към Искането за плащане 

 Преди започването на изпълнението на проекта, Изпълнителят извършва 

проверка на вида и количеството СМР заложени по проект и действително 

изпълнение 

 Преди стартиране изпълнението на проекта ще се осигури добра координация в 

екипа си, като своевременно ще се информират и съгласуват действията с 

основните институции - на национално, регионално и местно ниво с цел 

осигуряване на съдействие; 

 Предоставяне на подробна информация на Възложителя за хода на 

строителството, потенциални рискове и друга необходима информация за 

успешното реализиране на договора. 

Дейности за мониторинг на риска: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на срока на 

изпълнение на строително-монтажните работи, заложен в линейния график за 

изпълнение на проекта. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на 

йерархията на организацията. Провеждат се регулярно срещи, в които участие взимат 

Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с представител ръководител 

обект, отговорните за отделните видове работи, проектантите по съответните 

части. На срещите се съгласуват видовете работи, спецификата им, срока на 

изпълнение и необходимите ресурси, които е необходимо да се вложат с цел 

оптимизиране и реализиране на времевия график. Контрола на мониторинга ще се 

осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контрол за изпълнение на мерките се осъществява посредством редовните срещи и 

поддържане комуникацията между представители на Възложителя, Изпълнителя 

(ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване на срочното изпълнение 

на конкретни видове дейности. Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на 
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мониторинга ще се осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на 

обекта, а периодичния контрол ще се осъществява от главния инженер и експерта по 

качество. 

- Забавяне на плащането 

Този риск е възможен в случаите, когато в договорните взаимоотношения е предвидено, 

но не е реализирано авансово плащане, осигуряващо стартирането на строително-

монтажните работи на обекта. 

Вероятност от възникване: ниска 

Степен на влияние: значителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране на 

последиците от настъпилия риск: 

 Съдействие по осигуряване на благоприятна политическа среда; политическо 

ангажиране; осигуряване на налично финансиране за времето на забавяне; 

 Съдействие за осъществяване контакти с отговорни лица преди финализиране на 

работния проект; 

 Съдействие за осигуряване на осигуряване на подкрепата на местния бизнес и 

голяма част от обществеността. 

Дейности за мониторинг на риска: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на срочното 

изпълнение на дейностите, заложен в линейния график, и заплащането на строително- 

монтажни работи. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на йерархията 

на организацията. Провеждат се регулярно срещи, в които участие взимат 

Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с представител ръководител 

обект, отговорните за отделните видове работи, проектантите по съответните 

части. На срещите се съгласуват видовете работи, спецификата им, срока на 

изпълнение и необходимите ресурси, които е необходимо да се вложат с цел 

оптимизиране и реализиране на времевия график. Контрола на мониторинга ще се 

осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контрол за изпълнение на мерките се осъществява посредством редовните срещи и 

поддържане комуникацията между представители на Възложителя, Изпълнителя 

(ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване на срочното изпълнение 

на конкретни видове дейности и тяхното заплащане. Непосредствения ежедневен и 

постоянен контрол на мониторинга ще се осъществява от специалиста по ЗБУТ, 

персонално назначен на обекта, а периодичния контрол ще се осъществява от главния 

инженер и експерта по качество. 

- Спиране на финансирането 

Първоначалната финансовата обезпеченост на обекта гарантира реализацията му в 

цялостен и срочен план. Изпълнителят „КОТА 2001” ООД оценява важността на този 

фактор, като предлага изброените по-долу мерки за предотвратяване и минимизиране/ 

елиминиране на последиците от настъпилия риск. 

Вероятност от възникване: ниска 

Степен на влияние: значителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране на 

последиците от настъпилия риск: 

• налични източници на финансиране 

 авансово плащане по договор; 

 междинни разплащания; 

 достъп до кредитни линии; 
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 наличен финансов ресурс; 

 фирмена политика на бюджетиране (отдава се приоритет на проектите в 

общинският и държавен сектор-целево заделяне на финансови средства). 

 финансова стабилност на Дружеството 

 активите на фирмите съставляващи Обединението; 

 дългогодишната печеливша стопанска дейност на дружествата за периода на 

съществуването им; 

 партньорството с банковите и държавни институции 

На база на гореизложеното в точката фирма „КОТА 2001” ООД предвижда, ако 

сключи договор с Възложителя, да предплати на доставчиците си и фактически да 

достави на обекта авансово количество от необходимите материали, като по този 

начин декларира сигурност и комбинативност. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда провеждане на регулярни срещи и 

контрол, проследяване на финансирането за изпълнение на обекта. Контролът се 

осъществява на всяко едно от нивата на йерархията на организацията. Провеждат се 

регулярно срещи, в които участие взимат Възложителя и/ или негов представител, 

Изпълнителя е представител ръководител обект, отговорните за отделните видове 

работи, проектантите по съответните части. На срещите се съгласуват видовете 

работи, спецификата им, срока на изпълнение и необходимите ресурси, които е 

необходимо да се вложат е цел оптимизиране и реализиране на времевия график. 

Контрола на мониторинга ще се осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контрол за изпълнение на мерките се осъществява посредством редовните срещи и 

поддържане комуникацията между представители на Възложителя, Изпълнителя 

(ръководител строителство), Проектанти, е цел съблюдаване на срочното изпълнение 

на конкретни видове дейности и тяхното заплащане. Непосредствения ежедневен и 

постоянен контрол на мониторинга ще се осъществява от специалиста по ЗБУТ, 

персонално назначен на обекта, а периодичния контрол ще се осъществява от главния 

инженер и финансист, както от страна на Възложителя, така и от страна на 

Изпълнителя. 

 Риск от недостатъчното предпроектно проучване 

Недостатъчната и/ или неточна информация от предпроектни проучвания би довела до 

забавяне на срока на изпълнение на обекта, както и до допълнителни разходи за 

извършването на още проучвания 

Вероятност от възникване: средна 

Степен на влияние: значителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране на 

последиците от настъпилия риск: 

 Възложителят ще представи на Изпълнителя наличните геоложки 

проучвания. Изпълнителят трябва да свери качеството и точността на геоложките 

данни, представени в геоложкия доклад. Изпълнителят, заедно с Консултант- 

Строителен надзор, решава какво оборудване да използва за проучванията, и ако е 

необходимо, какви действия да бъдат предприети; 

 При недобра осведоменост или непълни проучвания за някои елементи на 

проекта и в случай, че Изпълнителят счете наличната информация за недостатъчна, 

то той ще извърши допълнителни Консултант-инженерно- геоложки проучвания на 

площадката за набавяне на необходимата информация за допълване на проучването; 
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 Изпълнителят по договора трябва да получи пълно съдействие от страна 

на Възложителя за предоставяне на информация относно намеренията и начина на 

реализирането им при процедиране на подобектите, които не са предмет на настоящия 

договор, но са свързани с реализацията му - срокове за изпълнение и предоставяне на 

изходна информация, касаеща решения предмет на настоящата поръчка; 

 Изпълнителят ще съдейства за своевременното разрешаване на всички 

възникнали проблеми от правно естество като претенции, искове, спорове или проблеми 

касаещи договора. Възложителят ще бъде уведомяван своевременно за тях; 

 Изпълнителят ще следи измененията в свързаните с изпълнението на 

обекта закони и нормативни документи и при евентуални промени ще вземе 

съответните мерки за навременното адаптиране на дейностите си съгласно 

действащите нормативи. При съществени промени, който биха оказали влияние върху 

срока за изпълнение или финансовото изражение на проекта ще информира незабавно 

Възложителя; 

 При възникване на непреодолими препятствия, които биха рефлектирали 

върху успешното стартиране на изпълнението на проекта, Изпълнителят ще предложи 

план за преодоляването им и ще окаже необходимото съдействие на Възложителя при 

избягването на риска от закъснения, изменения и др.; 

За получаване на необходимото съдействие от страна на институциите 

свързани с изпълнението на проекта Изпълнителят ще съдейства при набавянето на 

всички необходими документи за издаване на разрешителни, становища и др. и ще 

информира заинтересованите страни по всички въпроси необходими за издаване на 

съответните документи. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на изпълнението на 

строително-монтажните работи, заловени по проект. Контролът се осъществява на 

всяко едно от нивата на йерархията на организацията. Провеждат се регулярно срещи, 

в които участие взимат Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с 

представител ръководител обект, отговорните за отделните видове работи, 

проектантите по съответните части. На срещите при поискване се предоставя 

всичката налична информация: 

-доклади от геоложки проувания; 

-планове от Общината; 

-информация от проекти на други обекти, които не са предмет на настоящия договор, 

но имат отношение към реализирането на обекта. 

При недостатъчна или неясна информация се обсъждат възможностите за 

реализирането на допълнителни проучвания. Точността на предпроектните проучвания 

е ключова за навременното и качествено реализиране на строителните работи. 

Контрола на мониторинга ще се осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контрол за изпълнение на мерките се осъществява посредством редовните срещи и 

поддържане комуникацията между представители на Възложителя, Изпълнителя 

(ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване на точността на 

данните предоставени от Възложителя, плановете на Общината и предприемане на 

конкретни действия при констатиране на неточности. 

Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се осъществява 



                                       

116 

от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а периодичния контрол ще се 

осъществява от главния инженер и експерта по качество. 

Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите 

- Изчезване или разместване на проектна точка, обозначена с колче (пирон) или 

временен репер 

Вероятност от възникване: висока  

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране на 

последиците от настъпилия риск: 

 Изпълнителят предвижда трайно (незаличимо) нанасяне на проектните коти, 

обозначавайки го с колче (пирон), временен репер и трайна маркировка; 

 Въпреки предложените мерки при констатирано изчезване или разместване на 

репер „КОТА 2001” ООД разполага с щатни геодезисти и помощник геодезисти 

на площадката, които незабавно ще го възстановят; 

 Евентуално нарушен временен репер ще бъде своевременно пренесен от репер по- 

висок клас. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда провеждане на регулярни срещи и 

контрол, проследяване на финансирането за изпълнение на обекта. Контролът се 

осъществява на всяко едно от нивата на йерархията на организацията. Провеждат се 

регулярно срещи, в които участие взимат Възложителя и/ или негов представител, 

Изпълнителя с представител ръководител обект, отговорните за отделните видове 

работи, проектантите по съответните части. На срещите се съгласуват както 

видовете работи, спецификата им, срока на изпълнение и необходимите ресурси, които 

е необходимо да се вложат е цел оптимизиране и реализиране на времевия график, така 

и забавите от графика продиктувани от неточен репер и/ или изчезване на такъв. 

Контрола на мониторинга ще се осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контрол за изпълнение на мерките се осъществява посредством редовните срещи и 

поддържане комуникацията между представители на Възложителя, Изпълнителя 

(ръководител строителство), Проектанти, е цел съблюдаване на срочното изпълнение 

на конкретни видове дейности. Непосредственият ежедневен и постоянен контрол на 

мониторинга ще се осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на 

обекта, а периодичния контрол ще се осъществява от главния инженер и финансист, 

както от страна на Възложителя, така и от страна на Изпълнителя. 

Риск от авария на спеииализиуана техника и механизация 

Вероятност от възникване: висока  

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране на 

последиците от настъпилия риск: 

 Ежедневен технически преглед на машини и съоръжения; 

 Периодично сервизиране, подмяна на гуми, гориво - смазочни материали и 

консумативи; 

 Изпълнителя предвижда мобилен сервизен екип на разположение за целия период 

на изпълнението на обекта; 
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Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда регулярно провеждане на следните 

дейности: 

 Ремонт на второстепенни възли и детайли в т.ч.хидравлични маркучи, монтаж 

демонтаж прикачен инвентар, ел.инсталации, челюсти, ръкохватки и контакти 

и т.н. 

 Подмяна на цели възли и детайли 

 Подмяна с аналогична техника и механизация, като Изпълнителя ще разчита на 

широка гама взаимозаменяема собствена техника, налична като резерва на 

основната складова база или ще мобилизира такава до 24 часа. Това се гарантира 

от дългогодишният опит и изградените във времето контакти с различни 

партньори. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Посредством ежедневни технически прегледи и сервизиране на механизацията 

работеща на строителната площадка, ще се осигури контрол над авариралата техника 

и механизация. Предвид широката гама собствена техника, с която разполага „КОТА 

2001“ ООД, в случай на авария, обекта ще се обезпечава с такава в рамките на 24 часа. 

Риск от несигурна производителност на ресурсите 

Вероятност от възникване: висока 

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране на 

последиците от настъпилия риск: 

 Изпълнителят предварително ще определи и представи за одобрение на 

Възложителя списък със строителната механизация и машини, с параметри и 

производителност съобразени с обемите и сроковете за изпълнение заложени в 

проекта и графика на изпълнение. 

 Веднъж докарани на обекта, машините няма да имат право да го напускат. Това 

може да стане само с изричното разрешение на Консултанта (Инженера) и то 

само в случай, че отсъствието им няма да повлияе на напредъка на 

строителството; 

 Изпълнителят разполага с висок резерв на строителна и транспортна 

механизация, такъв че при всяка опасност от забавяне ще се предприемат 

адекватни мерки за спазване на сроковете по изпълнение на предмета на 

обществената поръчка съгласно одобрения от Възложителя план-график. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: 
За осъществяване на мониторинга се предвижда предварително съгласуване и 

одобрение на ресурсите от страна на Възложителя. Влизането и излизането на 

строителната механизация на обекта, ще става под ръководството на главния 

инженер на обекта. Ежедневно ще се проследява дневната производителност на 

механизацията, като се извършва оценка, на база на която се гарантира 

срочното и качествено изпълнение на строително-монтажните работи. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

На оперативни срещи ще се предоставя за одобрение пред Възложителя списък 

със строителна механизация и техника с посочени параметри и производителност. 

Контролът за изпълнение на мерките се осъществява посредством регулярното 

отчитане на действително свършената работа от механизацията, ще се проследява 
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нейната производителност и качество на изпълнение, като по този начин ще се 

гарантира навременното изпълнение на работите заложени в линейния график. 

Риск от изоставане от графика пуи текущото изпълнение на дейностите, 

продиктуван от ненавременни доставки на материали 

Вероятност от възникване: висока  

Степен на влияние: значителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ 

елиминиране на последиците от настъпилия риск: 

 Организация на доставката на строителни продукти 

Снабдяването е първата фаза на материалния поток т.е. управление на входящия 

материален поток. Снабдяването включва дейности, свързани с получаването, 

съхранението и разпределението на строителни материали и съоръжения. Това 

включва: приемане, съхранение в склад или временни депа, контрол и изработване на 

график за обработване.  

Снабдяване включва в себе си дейностите на закупуването и някои други, специфични 

за процеса на снабдяването дейности - към тях се отнасят: провеждане на проучвания 

за материални дейности на стойностния анализ (функционално - стойностен анализ се 

провежда за важни материали); 

Организацията не позволява междинни складирания (претоварвания) по складови 

бази на доставчици или прекупвачи. По този начин се намалява риска от увреждания на 

материалите, съоръженията и оборудването по време на товаро-разтоварни работи; 

щети и вреди от трети лица; кражби и т.н. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: 

 Възможните доставчици и изпълнители по различните дейности, касаещи 

доставките и/или времето за изпълнение на значителен брой елементи 

(дейности) необходими за изпълнението на проекта, предложени от Строителя 

ще бъдат проверени и одобрени от Консултанта. По възможност одобрението 

ще се извърши преди началото на строително-монтажните работи. Процесът 

по одобрението ще продължи и по време на самото строителство, като през 

зимните периоди всички материали и източници на материали отново ще бъдат 

подлагани на проверка; 

 Изпълнителят ще провежда непрекъснат контрол на съответствието между 

проекта и извършените работи на обекта, както и за спазването на Работната 

програма. При всяка опасност от забавяне ще се предприемат адекватни мерки, 

такива че да не се допуска нарушаване на графика за изпълнение на проекта. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

На оперативни срещи ще се предоставя за одобрение пред Възложителя и 

Консултанта план за доставка на строителни материали и ресурси. Този план ще дава 

информация за доставчиците на строителните материали, организацията на доставка 

на материалите, транспортирането, складирането (съхранението) на материалите, 

управлението на снабдяването - оптимизиране на доставките и детайлно оперативно 

планиране и контрол на дейностите по снабдяването. Това изисква извършване на 

огромно количество работа по изготвяне на графиците за доставка и проследяване на 

пътя на голямо количество материали и детайли. При системите за снабдяване „точно 

на време” се цели доставките да стават непосредствено в производството, без 

междинни складове като запасите бъдат сведени до минимум. Всички дейности по 
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обезпечаване на обекта със строителни материали ще става след одобрение от страна 

на Възложителя и Консултанта. 

Риск от геоложки и хидрогеоложки изненади от слаби земни породи и от подпочвени 

води 

Вероятността на някои рискове зависи изцяло от геоложките и структурни 

характеристики на обекта. В тези случаи предложените мерки, имат за цел да 

намалят настоящата несигурност поради липсата на информация и ограниченията. 

Вероятност от възникване: ниска 

Степен на влияние: значителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране 

на последиците от настъпилия риск: 

 Възложителят ще представи на Изпълнителя наличните геоложки и 

хидрогеоложки проучвания. 

 Изпълнителят ще свери качеството и точността на данните, представени в 

докладите; 

 Изпълнителят ще извършва детайлна оценка на риска преди започването на 

работа и през целия период до завършването на строежа. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: 

 Изпълнителят ще осигури извършване на СМР в технологична последователност 

и срокове, определени в инвестиционния проект и плана по безопасност и здраве; 

 Изпълнителят ще провежда внимателно изпълнение на изкопните работи при 

устойчиви откоси и стабилно укрепване; 

 За предотвратяване на наводняване на траншеите (от течове на 

същ.водопроводна мрежа, валежи и снеготопене, подпочвени води), 

Изпълнителят предвижда изграждане на черпателни кладенци, като 

дълбочините и диаметрите им ще бъдат съобразени с конструктивните 

характеристики на съответния етап. Във всеки черпателен кладенец ще бъде 

стациониран на помпа тип „Бибо” 2” или 3”, в зависимост от водния приток, 

захранена от автономен агрегат за ток и ще бъдат под 24 часово наблюдение; 

 Изпълнителят ще предприеме съответни предпазни мерки за защита на 

работещите от рискове произтичащи от недостатъчна якост или време на 

нестабилност на съществуващата конструкция; 

 През целия период до завършването на строежа Изпълнителят отговаря за 

изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве, 

съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява посредством 

редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на Възложителя, 

Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване на 

точността на данните предоставени в докладите и предприемане на конкретни 

действия при констатиране на неточности. 

Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се 

осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а периодичния 

контрол ще се осъществява от главния инженер и експерта по качество. 

Риск поради опасност от скъсване на ел. кабели, телефонни кабели и ВиК 

тръбопроводи и мрежи по време на изкопните работи 

Вероятност от възникване: средна  

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране 
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на последиците от настъпилия риск: 

 Детайлно запознаване с трасетата на подземните комуникации посочени в 

плановете на Общината; 

 Обозначаване трасетата на подземните комуникации на терена и територията 

на изпълнение на проекта, като се обърне специално внимание на местата, в 

които съществува пресичане и/или представляват допълнителна сложност за 

екипите извършващи СМР; 

 В зоните, в които няма яснота по дълбочините и местоположенията 

изпълняваме контролни шурфове, ползваме лаборатории за локализиране на 

силови, комуникационни и водопроводни мрежи; 

 Стабилно укрепване на подземните комуникации попадащи в обсега на 

строителните работи; 

 При наличие на въздушни ел. мрежи да се иска разрешение за временно 

изключване на ел. мрежата за минимален период от време при работа в обсега с 

автокран или багер; 

 При нарушаване на подобни подземни проводи и съоръжения ще бъде в 

постоянен контакт с представители на експлоатационните дружества и 

незабавно ще ги информираме за възникналата авария; 

 Разработване на допълнителни мероприятия за всеки конкретен случай, за 

местата които представляват допълнителна сложност за екипите извършващи 

СМР. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на срока на 

изпълнение на строително-монтажните работи, заложен в линейния график за 

изпълнение на проекта. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на 

йерархията на организацията. Провеждат се регулярно срещи, в които участие 

взимат Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с представител 

ръководител обект, отговорните за отделните видове работи, проектантите по 

съответните части. На срещите се съгласуват трасетата на подземните 

комуникации, като се обърне специално внимание на местата, в които 

съществува пресичане и/или представляват допълнителна сложност за екипите 

извършващи CMP с цел оптимизиране и реализиране на времевия график. 

Контрола на мониторинга ще се осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява 

посредством редовните срещи и поддържане комуникацията между 

представители на Възложителя, Изпълнителя (ръководител строителство), 

Проектанти, с цел съблюдаване на точността на данните предоставени от 

плановете на Общината и предприемане на конкретни действия при 

констатиране на неточности. 

Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се 

осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а 

периодичния контрол ще се осъществява от главния инженер и експерта по 

качество. 

- Риск от прекъсване на електроснабдяването, водоподаването поради евентуални 

аварии в системата 
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Вероятност от възникване: висока  

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ 

елиминиране на последиците от настъпилия риск: 

 Преди започване изпълнението на всеки подобект от проекта 

Изпълнителят ще осигури добра координация в екипа си и своевременно ще 

информира и съгласува действията си с основните институции - на 

регионално и местно ниво; 

 Тъй като СМР се изпълняват етапно, възможността от авария на етап 

изкопни работи на действащия водопровод е голяма; 

 Осигуряване на достатъчно мобилни дизел агрегати за осигуряване на 

нормалната работа по изпълнение на Договора; 

 Максимално бързо превключване на ел. захранването към собствен 

агрегат; 

 Максимално бързо да се отводнят засегнатите участъци; 

 Спиране на работния процес и обезопасяване на участъка до 

отстраняване на аварията; 

 Постоянен контакт с аварийна група на експлоатационното дружество; 

 Съдействие за локализиране и отстраняване на аварията; 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на срока на 

изпълнение на строително-монтажните работи, заложен в линейния график за 

изпълнение на проекта. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на 

йерархията на организацията. Провеждат се регулярно срещи, в които участие взимат 

Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с представител ръководител 

обект, отговорните за отделните видове работи, проектантите по съответните 

части. На срещите се съгласуват трасетата на подземните комуникации, като се 

обърне специално внимание на местата, в които съществува пресичане и/или 

представляват допълнителна сложност за екипите извършващи СМР с цел 

оптимизиране и реализиране на времевия график. Контрола на мониторинга ще се 

осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява посредством 

редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на Възложителя, 

Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване на 

точността на данните предоставени от плановете на Общината и предприемане на 

конкретни действия при констатиране на неточности. 

Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се 

осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а периодичния 

контрол ще се осъществява от главния инженер и експерта по качество. 

- Риск от утежнени условия на работа пуи движение на хора и МПС в населено 

място 

Вероятност от възникване: висока  

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране 

на последиците от настъпилия риск: 
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 Предварителен анализ във връзка с избора по местоположението на 

работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до 

тях; 

 Преди началото на СМР Изпълнителят ще представи за проверка и одобрение 

Плана за Временна Организация на Движението и Линеен график за 

изпълнение по време на строителството; 

 Преди началото на СМР Изпълнителят ще представи за проверка и одобрение 

списъка на всички лица, които ще са ангажирани с извършване на дейностите 

по проекта за изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на 

обекта; 

 Поставянето на подходящи знаци с информация, например информационни 

табели и напомнящи плочи; 

 Направа и поддръжка на стабилна маркировка и сигнализация на участъците, 

в които се работи; 

 Поддържане на постоянно комуникиране от страна на Изпълнителя по 

отношение движението на хора и МПС; 

 Предотвратяването на достъпа на неупълномощени лица на територията на 

строителната площадка; 

 Не допуска наличието на работни места извън границите на строителната 

площадка, а когато това е наложително прави специален инструктаж по 

ЗБУТ на работниците и прилага специални мерки, както за тяхната защита, 

така и за защитата на преминаващите или намиращите се в близост хора. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на срока на 

изпълнение на строително-монтажните работи, заложен в линейния график за 

изпълнение на проекта. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на 

йерархията на организацията. Провеждат се регулярно срещи, в които участие взимат 

Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с представител ръководител 

обект, отговорните за отделните видове работи, проектантите по съответните 

части. На срещите се съгласува плана за Временна Организация на движението на 

ремонтните участъци, с необходимите петни знаци и маркировка. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява посредством 

редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на Възложителя, 

Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване на 

необходимостта от организация на движението на улиците, на които се извършват 

ремонтните дейности е цел осигуряване безопасността населението. 

Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се 

осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а периодичния 

контрол ще се осъществява от главния инженер и експерта по качество. 

- Рискове за населението свързани с организацията на движение на строително-

транспортната техника пуи изпълнение на СМР в отделните строителни 

участъци 

Вероятност от възникване: висока 

 Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране 

на последиците от настъпилия риск: 

 Тези рискове ще се избегнат чрез създаване на организация на движение на 
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механизацията само по предварително определени маршрути, съобразени с 

етапите на изграждане и техните участъци, където ще се изпълняват СМР към 

дадения; 

 Периодично обществеността ще бъде запознавана е измененията на 

организацията за движение и с местата, където се изпълняват СМР; 

 При подготвителния етап строителната площадка трябва да бъде много добре 

почистена и да се поддържа чиста, с оглед да се избегнат спъвания на 

преминаващите граждани. Материалите, необходими за изграждане на ВиК 

мрежи и за обратната засипка ще се доставят своевременно и ще се влагат 

веднага. Няма да се допуска складиране на материали на строителната 

площадка за дълго време; 

 Не се допуска разполагане на кабели за електрическите инструментите по 

повърхността - те трябва да са разположени въздушно и подходящо закрепени 

по прилежащите огради; 

 Всички работници, ръководители и контролни и проверяващи специалисти ще 

бъдат облечени със светлоотразителни жилетки, за да се предотвратят 

нежелателни сблъсъци с транспортната техника; 

 Участъците подлежащи на затваряне, поради изпълнение на СМР ще бъдат 

преградени с огради и сигнализирани с пътни знаци, съгласно Наредба № 

3/16.08.2010 г.за временна организация на движението при СМР по пътища и 

улици, като съседните улици и прилежащите към тях кръстовища ще бъдат 

сигнализирани за да може движението да бъде насочвано безконфликтно в 

съответния участък; 

 Пристигането на съответната транспортна техника ще става само след 

обаждане на участъковия ръководител, за да се избегнат необосновани престои; 

 При затваряне на дадена улица за извършване на СМР, влизането на самосвалите 

и бордовите коли ще става само от една страна, а излизането от другата. Не се 

допуска движение на заден ход или маневриране в дадения участък; 

 Свободната част на уличното платно/тротоар/ ще бъде достъпен за живущите 

в прилежащите към участъка имоти. За достъп до имотите откъм страната на 

изкопните работи се предвиждат дървени пасарелки с парапети; 

 Докато се изпълняват изкопните работи, изкопът ще бъде обезопасен със 

съответните ограждения. През нощта изкопът ще бъде осветен по подходящ 

начин. Ще бъде сигнализиран с необходимите табели; 

 Земекопната техника ще бъде разположена по начин да не застрашава 

намиращите се в близост дървесни видове и въртенето на кофата ще става в 

посока към уличното платно. Не се допуска завъртане над прилежащите 

парцели. Освен това ще се отделя особено внимание за да се избегне 

възможността от скъсване на въздушните електропроводи; 

 Устойчивостта на изкопите ще бъде проверявана и при необходимост те ще 

бъдат укрепвани. Дълбоките изкопи ще се укрепват задължително. Изкопите ще 

се опазват сухи, ще бъдат засипвани по най-бързия възможен начин след 

изпълнение на монтажните работи и след провеждане на съответните 

изпитвания; 

 Ще бъде въведена стриктна организация, така, че изпитванията да се 
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провеждат веднага след приключване на монтажа и веднага след това да се 

изпълнява обратната засипка. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на срока на 

изпълнение на строително-монтажните работи, заложен в линейния график за 

изпълнение на проекта. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на 

йерархията на организацията. Провеждат се регулярно срещи, в които участие взимат 

Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с представител ръководител 

обект, отговорните за отделните видове работи, проектантите по съответните 

части. На срещите се съгласува плана за Временна Организация на движението 

строително-транспортната техника при изпълнение на СМР в отделните строителни 

участъци, с необходимите петни знаци и маркировка. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява посредством 

редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на Възложителя, 

Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване на 

необходимостта от организация на движението на улиците, както на МПС, така и на 

строително-транпортна техника, на които се извършват ремонтните дейности с цел 

осигуряване безопасността населението. 

Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се 

осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а периодичния 

контрол ще се осъществява от главния инженер и експерта по качество. 

Риск от опасност за възникване на пожари  

Вероятност от възникване: ниска 

Степен на влияние: значителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране 

на последиците от настъпилия риск: 

 Превантивно разработване на мероприятия за опазване на околната среда и 

запознаване на личния състав отговарящ за изпълнението на Проекта; 

 Провеждане на разяснителни мероприятия сред личния състав по спазване на 

Наредбата за противопожарна безопасност; 

 Сформиране и обучение на групи за гасене. 

 Прилагане на мероприятия за намаляване на риска поради произвеждането на 

искри от двигателите, палене на огън и цигари или поради неподходящо 

управление на стъклени отпадъци; 

 Осигуряване на необходимото количество пожарогасители и стриктно 

спазване на нормативите за противопожарна защита. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

Мониторинг на риска се осъществява и чрез провеждане на регулярни срещи и 

водене на отчети и план за провеждане на мероприятия за спазване на наредбите за 

противопожарна безопасност. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на 

йерархията на организацията. В срещите взимат участие Възложителя и/ или негов 

представител, Изпълнителя е представител ръководител обект, отговорните за 

отделните видове работи, проектантите по съответните части. На срещите се 

съгласуват обучения на групи за гасене на пожари, ежедневни инструктажи на 

работния състав за намаляване на риска за поради произвеждане на искри. Контрола на 

мониторинга ще се осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява посредством 



                                       

125 

редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на Възложителя, 

Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване на 

срочното изпълнение на конкретни видове дейности и избягване възникването на 

ситуации, като пожари на обекта, водещи до забавяне финалното изпълнение на 

обекта. 

Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се 

осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а периодичния 

контрол ще се осъществява от главния инженер и експерта по качество. 

Риск от забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване 

на обекта 

- Риск от непостигане на необходимото качество на изпълнение, водещо до 

забавяне пуи узаконяване 

Вероятност от възникване: ниска  

Степен на влияние: значителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране 

на последиците от настъпилия риск: 

 Изпълнителя е сертифициран по стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и 

OHSAS 18001:2002. Подходът за реализиране на проекта ще следва 

залегналите в Наръчника на интегрираната система за управление стъпки за 

гарантиране качество на проектната разработка, съблюдаване аспектите 

на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд. 

 По време на строителството Изпълнителя постоянно ще анализира 

информацията от контрола на Качеството и Количествата, ще извършва 

сравнение между действителния и прогнозния напредък на строително - 

монтажните работи; 

 Изпълнителят ще следи измененията в свързаните с изпълнението на 

Договора закони и нормативни документи касаещи качество на изпълнение и 

при евентуални промени ще вземе съответните мерки за навременното 

адаптиране на дейностите си съгласно действащите нормативи; 

 При необходимост Изпълнителят ще предприема всички необходими мерки за 

промяна в графиците за строителство и натовареността на екипите си. При 

съществени промени, които биха оказали влияние върху срока за изпълнение на 

проекта ще информира незабавно Възложителя и ще предложи план за 

наваксване на закъснението. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга на риска се предвижда постоянен контрол на 

качеството на изпълнение на строително-монтажните работи и вложените 

материали, заложени в проекта. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата 

на йерархията на организацията. Провеждат се регулярно срещи, в които участие 

взимат Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с представител 

ръководител обект, отговорните за отделните видове работи, проектантите по 

съответните части. На срещите се съгласуват видовете работи, спецификата им, 

срока на изпълнение и необходимите ресурси, които е необходимо да се вложат с цел 

оптимизиране и каюестшеното реализиране на работите в срок. Контрола на 

мониторинга ще се осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява посредством 

редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на Възложителя, 

Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване на 

качественото на изпълнение на конкретни видове дейности и влагани материали. 

Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се осъществява 

от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а периодичния контрол ще се 

осъществява от главния инженер и експерта по качество. 
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- Риск от недостигане на поставените цели и заложените параметри - 

неготовност на обектите за експлоатация 

Вероятност от възникване: ниска  

Степен на влияние: значителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране 

на последиците от настъпилия риск: 

 Строителят ще представя актуалната си работната програма за проверка и 

одобрение от Консултанта. Програмата ще бъде анализирана и при 

необходимост ще бъдат направени необходимите промени. Одобрената Работна 

Програма ще служи като база за сравнение при определяне на напредъка на СМР. 

 За измерване на резултатите от изпълнението на задачата ще се използват 

показатели за съответствие с нормативните документи; 

 Достигане на показателите заложени в Техническата спецификация; 

 Спазване на сроковете по изпълнение на предмета на обществената поръчка 

съгласно одобрения от Възложителя план-график; 

 Степен и посока на влияние на предложените от Изпълнителя и одобрени от 

Възложителя оптимизирани технически решения за изпълнение на задачата. 

 На ежеседмично провежданите вътрешни срещи на екипа текущо ще бъдат 

дискутирани проблеми, свързани със статуса на дейностите по проекта, 

евентуалните забавяния, пречките пред изпълнението на проекта, както и 

мерките за преодоляването им. Допълнително ще се идентифицират и 

обсъждат текущи проблеми и задачи на членовете на екипа. Въз основа на 

уточнените план-графици по отделните дейности ежемесечно ще бъдат 

съставяни индивидуални доклади на експертите. Вътрешните работни срещи ще 

се провеждат: 

o един път седмично при нормални обстоятелства; 

o извънредно при необходимост. 

o Ежемесечно в срок до 5-то число на следващия месец, Изпълнителят ще 

представя на Възложителя и Консултанта кратки месечни доклади за 

отчитане на изпълнението на обекта от гледна точка на задълженията 

си по договора; 

 По време на строителството Консултантът постоянно ще анализира 

информацията от контрола на Качеството и Количествата, ще извършва 

сравнение между действителния и прогнозния напредък на Строително 

Монтажните Работи, ще предприема всички необходими мерки за промяна в 

графиците за строителство и натовареността на екипите на Изпълнителя; 

 Ще бъдат постоянно наблюдавани действителния напредък, Сертификатите за 

плащания, базите и оборудването на Строителя, броя на работниците и 

тяхната квалификация, доставката на материалите и състоянието на депата 

за складиране, атмосферните условия, резултатите от изпитванията и 

измерванията. По желание на Възложителя ще бъдат организирани съвместни 

посещения на обекта; 

 Вземане на технически и организационни решения за едновременно или 

последователно извършване на етапите на СМР - коригиране 

продължителността за извършване на етапите и видовете СМР. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на срока 

на изпълнение на строително-монтажните работи, заложен в линейния график за 

изпълнение на проекта. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на 

йерархията на организацията. Провеждат се регулярно срещи, в които участие 

взимат Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с представител 

ръководител обект, отговорните за отделните видове работи, проектантите по 
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съответните части. На срещите се съгласуват видовете работи, спецификата им, 

срока на изпълнение и необходимите ресурси, които е необходимо да се вложат с 

цел оптимизиране и реализиране на времевия график. Контрола на мониторинга ще 

се осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява 

посредством редовните срещи и поддържане комуникацията между представители 

на Възложителя, Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел 

съблюдаване на срочното изпълнение на конкретни видове дейности. 

Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се 

осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а 

периодичния контрол ще се осъществява от главния инженер и експерта по 

качество. 

Риск от замърсяванията околната среда при транспорт, при складиране на 

материалите, при строителството, водещи до забавяне при узаконяване 

Едно от задълженията на Изпълнителя е да вземе мерки за намаляване на 

въздействието на строителството върху околната среда. 

Вероятност от възникване: висока  

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ 

елиминиране на последиците от настъпилия риск: 

• Изпълнителя е сертифициран по стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и OHSAS 

18001:2002. Подходът за реализиране на проекта ще следва залегналите в Наръчника 

на интегрираната система за управление стъпки за съблюдаване аспектите на 

околната среда, здравословни и безопасни условия на труд; 

• Строителят ще представя актуалната си работната програма за проверка и 

одобрение от Консултанта. Програмата ще бъде анализирана и при необходимост 

ще бъдат направени необходимите промени. Одобрената Работна Програма ще 

служи като база за сравнение при определяне на напредъка на СМР; 

• Преди началото на строителството ще бъдат определени местата за депониране 

на фрезован материал, за земни маси и тези за неподходящ материал. Те ще бъдат 

определени от представители на местните институции; 

• Ще бъде направен преглед на състоянието на базите и механизираното оборудване 

на Строителя, с цел недопускане на неизправни машини в производството и на 

обекта и избягване на замърсяването на околната среда. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: 

• Подходът на Изпълнителя през целия период за реализиране на проекта ще следва 

залегналите в Наръчника на интегрираната система за управление стъпки за 

съблюдаване аспектите на околната среда, здравословни и безопасни условия на 

труд; 

• Екипът ще следи за всички възможни вредни въздействия в следствие на методите 

на работа на Строителя. При необходимост ще се дадат указания за коригиращи 

действия; 

• По време на строителството Изпълнителят ще следи да не се използват машини, 

предизвикващи силен шум; 

• Изпълнителят ще следи и за разхода на вода. По възможност няма да бъде 

разрешавано питейна вода да бъде използвана за нуждите на строителството. Ще 
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се следи за предотвратяване на замърсяване на водоизточниците; 

• По време на периода на строителство Изпълнителят осигурява подходящи условия 

за опазване на естествената среда на строителната площадка, като обръща 

специално внимание на: 

• ограничаването на шумовите емисии; 

• ограничаването на емисиите от вредни вещества в атмосферата; 

• предотвратяването на замърсяването на подпочвените води; 

• защитаването на растителността, ако има дървета и храсти, те се премахват или 

преместват в съответствие с изготвения проект за озеленяване и възстановяване на 

строителната площадка 

• Всички излишни материали ще бъдат отстранявани своевременно от обекта и 

транспортирани до одобрените места за депониране. 

• Строителят ще вземе мерки за предотвратяване на ерозия вследствие земните 

работи. За целта при временните изкопи ще се осигурява подходящо отводняване; 

• След приключване на строителството Изпълнителят ще предприеме мерки за 

възстановяване на околната среда в границите на обекта (почистване на зоните на 

лагеруване, отстраняване на строителните отпадъци, отстраняване на 

складираните материали); 

• След приключване на строителството Изпълнителят ще предприеме мерки за 

възстановяване на околната среда и извън границите на обекта (премахване на 

временните депа и др.). 

 Мониторинг на риска се осъществява и чрез провеждане на регулярни срещи и водене 

на отчети и план за опазване на околната среда, като се следи за всички възможни 

вредни въздействия в следствие на методите на работа на Изпълнителя. Контролът 

се осъществява на всяко едно от нивата на йерархията на организацията. В 

срещите взимат участие Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с 

представител ръководител обект, отговорните за отделните видове работи, 

проектантите по съответните части. На срещите се съгласуват видовете работи, 

спецификата им, срока на изпълнение и необходимите ресурси, които е необходимо 

да се вложат с цел оптимизиране и реализиране на времевия график. Контрола на 

мониторинга ще се осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

 Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

 Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява посредством 

редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на 

Възложителя, Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел 

съблюдаване на срочното изпълнение на конкретни видове дейности и избягване 

възникването на ситуации, водещи до забавяне финалното изпълнение на обекта. 

Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се 

осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а 

периодичния контрол ще се осъществява от главния инженер и експерта по 

качество. 

Б. Рискове, свързани с качеството на изпълнение 

Риск от влагането в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на Възложителя 
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 Риск от непостигане на необходимото качество на изпълнение 

Вероятност от възникване: средна  

Степен на влияние: значителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ 

елиминиране на последиците от настъпилия риск: 

 Изпълнителя е сертифициран по стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и 

OHS AS 18001:2002. Подходът за реализиране на проекта ще следва залегналите 

в Наръчника на интегрираната система за управление стъпки за гарантиране 

качество на проектната разработка, съблюдаване аспектите на околната среда, 

здравословни и безопасни условия на труд. 

 По време на строителството Изпълнителя постоянно ще анализира 

информацията от контрола на Качеството и Количествата, ще извършва 

сравнение между действителния и прогнозния напредък на строително - 

монтажните работи; 

 Изпълнителят ще следи измененията в свързаните с изпълнението на Договора 

закони и нормативни документи касаещи качество на изпълнение и при 

евентуални промени ще вземе съответните мерки за навременното адаптиране 

на дейностите си съгласно действащите нормативи; 

 При необходимост Изпълнителят ще предприема всички необходими мерки за 

промяна в графиците за строителство и натовареността на екипите си. При 

съществени промени, които биха оказали влияние върху срока за изпълнение на 

проекта ще информира незабавно Възложителя и ще предложи план за 

наваксване на закъснението. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на качеството 

на изпълнение на строително-монтажните работи и вложените материали, заложени 

в проекта. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на йерархията на 

организацията. Провеждат се регулярно срещи, в които участие взимат Възложителя 

и/ или негов представител, Изпълнителя с представител ръководител обект, 

отговорните за отделните видове работи, проектантите по съответните части. На 

срещите се съгласуват видовете работи, спецификата им, срока на изпълнение и 

необходимите ресурси, които е необходимо да се вложат с цел оптимизиране и 

реализиране на времевия график. Контрола на мониторинга ще се осъществява и от 

специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява посредством 

редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на Възложителя, 

Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване на 

качественото на изпълнение на конкретни видове дейности и влагани материали. 

Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се осъществява 

от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а периодичния контрол ще се 

осъществява от главния инженер и експерта по качество. 

Риск от Несигурност по отношение на източника и качеството на материалите 

Вероятност от възникване: средна  

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ 
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елиминиране на последиците от настъпилия риск: 

 За получаване на необходимото съдействие от страна на институциите 

свързани с изпълнението на проекта Изпълнителят е направил предварително 

проучване на източниците за необходимите материали по изпълнение на 

Договора касаещ произход и качествени показатели; 

 От особено значение за качеството на строителството е използването на 

материали, отговарящи на изискванията на Техническата спецификация и на 

съответните стандарти. Затова източниците на материали, предложени от 

Строителя ще бъдат проверени и одобрени от Консултанта. По възможност 

одобрението ще се извърши преди началото на строително-монтажните 

работи. Процесът по одобрението ще продължи и по време на самото 

строителство (но задължително преди влагането им в съответния подобект), 

като през зимните периоди всички материали и източници на материали отново 

ще бъдат подлагани на проверка; 

 Изпълнителят има внедрена Система за Управление на Качеството. За целта ще 

са дадени указания за всички изпитвания съгласно изискванията на Техническата 

спецификация, с пояснения за честотата на провеждане на всяко от тях. Някои 

тестове ще бъдат ежедневни, други ежеседмични, а за част от тях ще се 

представят изпитвания и сертификати за качество от производителя; 

 Изпълнителят ще следи за правилното провеждане на строителния процес и 

съхранение на строителни материали и изделия. Всички материали се 

съхраняват по начин, гарантиращ защита срещу кражба и повреда, както и 

запазване на качеството им при спазване указанията на производителите; 

 Няма да се допуска влагане на неподходящи или неокачествени материали. 

Материали и технологично оборудване, които по мнение на Консултант- 

Строителен надзор са твърде повредени и не са подходящи за ползване по 

предназначение или по предписание, незабавно ще бъдат премахвани от обекта, 

като Изпълнителя няма да претендира за компенсация за повредения материал, 

нито за неговото отстраняване. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на 

качеството на изпълнение на строително-монтажните работи и вложените 

материали, заложени в проекта. Контролът се осъществява на всяко едно от 

нивата на йерархията на организацията. Провеждат се регулярно срещи, в които 

участие взимат Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с 

представител ръководител обект, отговорните за отделните видове работи, 

проектантите по съответните части. На срещите се съгласуват произхода и 

качествените показатели на материалите за влагане по видовете работи. 

Изпълнителя предоставя изчерпателна информация посредством документи - 

сертификати, декларации за съответствие, които гарантират произхода на 

материалите и техния производител/ доставчик. Контрола на мониторинга ще се 

осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява посредством 

редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на 

Възложителя, Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел 
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съблюдаване и отчитане на качественото на изпълнение на конкретни видове 

дейности и влагани материали. Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на 

мониторинга ще се осъществява от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на 

обекта, а периодичния контрол ще се осъществява от главния инженер и експерта по 

качество. 

Риск относно целесъобразността на спецификациите 

Вероятността от появата на този риск е при влизане в сила на нови наредби и 

промени в законодателството по време на изпълнение на проекта, които ще 

рефлектират върху обема, съдържанието и времетраенето на работите по 

проект. 

Вероятност от възникване: ниска 

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ 

елиминиране на последиците от настъпилия риск: 

 При точното формулиране на задачите по проекта по време на встъпителната 

фаза, Изпълнителят по договора ще трябва да получи пълно съдействие от 

страна на Възложителя за достъп до наличната информация по въпросите, 

свързани със заложените за изпълнение от него дейности, с акцент върху 

съществуващата инфраструктурата от техническа, икономическа, правна, 

социална и екологична гледна точка; 

 Съобразявайки се с измерванията, Изпълнителят ще направи съпоставка между 

актуалните количества и тези от проекта. Ще се направят изчисления и 

резултатите ще бъдат предадени на Възложителя. 

 В хода на работите е възможно да се появят несъответствия между проекта и 

действителното положение/ изпълнение на работите на обекта. Консултантът 

и Изпълнителят при тези случаи могат да изискат изготвянето на нови работни 

чертежи или количествени сметки за правиланата технология на изпълнение. 

При възникналите различия, всички те ще бъдат предварително съгласувани с 

Възложителя и Проектанта и ще бъдат давани в писмен вид; 

 В случаите, когато е изискано представянето на нови работни чертежи от 

Строителя те ще бъдат проверени от Консултанта и одобрени. В случаите, 

когато Строителят излиза с предложения относно технологията за 

изпълнението на CMP и те са целесъобразни и икономически изгодни, 

Консултантът може да одобри тяхното прилагане след съгласуване с 

Възложителя и Проектанта. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на технологията 

на изпълнение на строително-монтажните работи, заложени в линейния график на 

проекта. Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на йерархията на 

организацията. Регулярно се провеждат срещи, в които участие взимат Възложителя 

и/ или негов представител, Изпълнителя е представител ръководител обект, 

отговорните за отделните видове работи, проектантите по съответните части. На 

срещите се съгласуват видовете работи, спецификата им, технологията на изпълнение, 

срока и необходимите ресурси, които е необходимо да се вложат е цел оптимизиране и 

реализиране на времевия график. Контрола на мониторинга ще се осъществява и от 
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специалиста по ЗБУТ. 
Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява посредством 

редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на Възложителя, 

Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел съблюдаване правилното 

изпълнение на технологията на конкретни видове дейности и тяхната спецификация. 

На работните срещи се обсъждат и решават проблемите свързани с констатираните 

несъответствия между проектното задание, действитената обстановка и 

действащите към момента на изпълнение наредби. Посредством протокол от седмична 

среща се взема решение за действие, с цел навременно изпълнение на строителните 

работи по график. 
Непосредствения ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се осъществява 

от специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а периодичния контрол ще се 

осъществява от главния инженер и експерта по качество. 

Риск от неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове 

строителни работи 

Технологични аварии 

Технологичните аварии могат да възникват главно при неспазване на проектните 

и технологични изисквания на проекта, Наредбата за противопожарна безопасност, 

Изискванията за безопасност при работата на строителните машини, както и 

Наредбата и нормативните актове по безопасност на труда при работа на различните 

видове изкопни, транспортни и строително-монтажни работи в обекта. 

Вероятност от възникване: ниска 

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране на 

последиците от настъпилия риск: 

 Превантивно запознаване на личния състав отговарящ за изпълнението на 

Договора с проектните и технологични изисквания на проекта, Наредбата за 

противопожарна безопасност, Изискванията за безопасност при работата на 

строителните машини, както и Наредбата и нормативните актове по 

безопасност на труда при работа на различните видове изкопни, транспортни и 

строително-монтажни работи и други дейности на обекта; 

 Провеждане на разяснителни мероприятия сред личния състав по спазване на 

посочената по горе нормативна база. 

 Провеждане на инструктажи и разяснителни мероприятия на работните групи 

по технологията на изпълнение на специфични видове строителни работи; 

 Провеждане на обучения в случаите на изпълнение на специфични видове 

строителни работи; 

 Прилагане на мероприятия за намаляване на риска описани в разработените и 

приложени към офертата системи, планове, мероприятия и други разработки; 

 Превантивно разработване на План за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи/СНАВР/при бедствия, аварии и катастрофи 

на обекта съдържащ сформирани и обучени ръководители и групи за действие 

при настъпване на съответната технологична авария; 

 Съгласуване на План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- 

възстановителни работи/СНАВР/при бедствия, аварии и катастрофи на обекта 

с институциите и организациите отговорни за действия при аварии на 

регионално и местно ниво. 
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Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на начина 

и технологията на изпълнение на строително-монтажните работи, заложени в 

работната програма за изпълнение на проекта. Контролът се осъществява на 

всяко едно от нивата на йерархията на организацията. Провеждат се регулярно 

срещи, в които участие взимат Възложителя и/ или негов представител, 

Изпълнителя с представител ръководител обект, отговорните за отделните видове 

работи, проектантите по съответните части. На срещите се съгласуват видовете 

работи, спецификата им, срока на изпълнение и необходимите ресурси, които е 

необходимо да се вложат с цел оптимизиране и реализиране на времевия график. 

Контрола на мониторинга ще се осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 
Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява 

посредством редовните срещи и поддържане комуникацията между представители 

на Възложителя, Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, с цел 

съблюдаване на технологията и срочното изпълнение на конкретни видове дейности 

и навременното им одобрение непосредствено след изпълнението. Непосредствения 

ежедневен и постоянен контрол на мониторинга ще се осъществява от 

специалиста по ЗБУТ, персонално назначен на обекта, а периодичния контрол ще се 

осъществява от главния инженер и експерта по качество. 

Риск от индустриални отношения и проблеми 

Този риск е свързан с липса (недостатъчно съдействие) и/или информация от 

страна на други участници в строителния процес. 

Вероятност от възникване: средна 

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ 

елиминиране на последиците от настъпилия риск: 

 Сключване на предварителни договори обвързващи с технология, обеми, качество 

и срокове, както и изискване на гаранции за изпълнението им; 

 Активно участие на партньорите в проекта и свързаните в проекта дейности; 

 Провеждане на ежедневни разговори, комуникация с партньори, за осигураване 

на тяхната ангажираност и отговорност по отношение изпълнението на 

видовете строителни работи; 

 Разработване на планови графици за технологията на изпълнение на отделните 

видове строителни работи и влагани ресурси; 

 Използване на системата за мониторинг, като гарант за осигуряване на 

съдействие и добра координация. 
Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на 

технологията на изпълнение на строително-монтажните работи от страна на 

други участници в строителния процес. Контролът се осъществява на всяко едно 

от нивата на йерархията на организацията. Регулярно се провеждат срещи, в 

които участие взимат Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с 

представител ръководител обект, отговорните за отделните видове работи, 

проектантите по съответните части и други участници - партньори осигуряващи 

необходимите ресурси за ипълнението на конктерните строителни работи. На 

срещите се съгласува технологията за изпълнение на видовете работи, 

спецификата им, срока и необходимите ресурси, които е необходимо да се вложат с 

цел оптимизиране и реализиране на времевия график. Контрола на мониторинга ще 
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се осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 
Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява 

посредством редовните срещи и поддържане комуникацията между представители 

на Възложителя, Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, 

партньори с цел информираност и съблюдаване правилното изпълнение на 

технологията на конкретни видове дейности и тяхната спецификация. На 

работните срещи се обсъждат и решават проблемите свързани с констатираните 

несъответствия между проектното задание, действитената обстановка и 

действащите към момента на изпълнение наредби. Посредством протокол от 

седмична среща се взема решение за действие, с цел навременно изпълнение на 

строителните работи по график. 
Наличие на ресурси - по-специално строителни съоръжения, резервни части, гориво 

и труд. 

Този риск е свързан с наличието или липсата на специализирани строителни 

съоръжения и механизация, които имат пряко отношение към спазване технологията 

на изпълнение на отделните видове строителни работи. 

 Вероятност от възникване: ниска 

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ елиминиране 

на последиците от настъпилия риск: 

 Изпълнителят осигурява строителна механизация, която е ефективна и 

подходяща за осигуряване на задоволително качество на работа и темп на 

напредък, което ще гарантира завършването на проекта в срока, определен в 

неговата оферта; 

 Видът, капацитетът, броя на всяка предвидена за изпълнение механизация, е 

мотивирана по установените правила в работната програма, която е неразделна 

част от офертата; 

 Важно е да се обърне особено внимание на точното планиране на дейностите по 

осигуряване на ресурсите по изпълнение на Проекта и затова в екипа са включени 

специалисти с голям опит в управлението на подобни проекти. Членовете на 

екипа са отлични професионалисти в своята област, а при необходимост могат 

да разчитат на незабавна помощ и от офиса в София. При всяка възникнала 

възможност за забавяне Възложителят ще бъде уведомяван незабавно за 

причините и предприетите мерки; 

 Изпълнителят ще осигури лице, което да контролира изправността, правилната 

експлоатация, поддръжката и ремонта на работното оборудване; 

 Ако в даден момент строителната механизация се окаже неефективна, 

неподходяща или недостатъчна за осигуряване на необходимото качество на 

работата или за темпа на напредъка, Изпълнителя ще увеличи ефективността, 

ще измени характера или ще достави допълнителна строителна механизация, 

като преди това съгласува действията си с Възложителя; 

 Изпълнителят ще осигури добра координация в екипа си и своевременно ще 

информира и съгласува действията си с основните институции - на национално, 

регионално и местно ниво; 

 В случай че са необходими Изпълнителят ще осигури монтаж, експлоатация и 

демонтаж на допълнителни временни съоръжения и ще създаде нова, по 
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ефективна организация на труд; 

 Строителят ще представя актуалната си работната програма за проверка и 

одобрение от Консултанта. Програмата ще бъде анализирана и при 

необходимост ще бъдат направени необходимите промени. Одобрената Работна 

Програма ще служи като база за сравнение при определяне на напредъка на СМР. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: 
За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на 

технологията на изпълнение на строително-монтажните работи от страна на 

специализирана механизация в строителния процес. Контролът се осъществява на всяко 

едно от нивата на йерархията на организацията. Регулярно се провеждат срещи, в 

които участие взимат Възложителя и/ или негов представител, Изпълнителя с 

представител ръководител обект, отговорните за отделните видове работи, 

проектантите по съответните части и други участници - партньори осигуряващи 

необходимите ресурси за ипълнението на конктерните строителни работи. На 

срещите се съгласува технологията за изпълнение на видовете работи, спецификата им, 

срока и необходимите ресурси, които е необходимо да се вложат с цел оптимизиране и 

реализиране на времевия график. Контрола на мониторинга ще се осъществява и от 

специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява 

посредством редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на 

Възложителя, Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, партньори с 

цел информираност и съблюдаване правилното изпълнение на технологията на 

конкретни видове дейности и тяхната спецификация. На работните срещи се 

обсъждат и решават проблемите свързани с констатираните несъответствия между 

проектното задание, действитената обстановка и действащите към момента на 

изпълнение наредби. Посредством протокол от седмична среща се взема решение за 

действие, с цел навременно изпълнение на строителните работи по график. 

Риск от наличие на недостатъчно съоръжения за транспортиране 

Този риск е свързан с недостатъчния брой съоръжения за транспортиране, 

които имат пряко отношение към спазване технологията на изпълнение на отделните 

видове строителни работи. 

Вероятност от възникване: ниска  

Степен на влияние: незначителна 

Мерки за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/ 

елиминиране на последиците от настъпилия риск: 

 Изпълнителят предварително ще определи и представи за одобрение на 

Възложителя работната зона и границите на опасната зона при преместване на 

строителни машини и механизация на строителната площадка; 

 Списъкът със строителната механизация на Изпълнителя също ще бъде одобрен. 

Веднъж докарани на обекта, машините няма да имат право да го напускат. Това 

може да стане само с изричното разрешение на Консултанта и то само в случай, 

че отсъствието им няма да повлияе на напредъка на строителството или ще 

нарушат технологията на зпълнение на видовете работи; 

 Изпълнителят разполага с висок резерв на строителна и транспортна 

механизация, така че при всяка опасност от забавяне ще се предприемат 

адекватни мерки за спазване на сроковете по изпълнение на предмета на 

обществената поръчка съгласно одобрения от Възложителя план-график; 
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Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнението на договора: 

За осъществяване на мониторинга се предвижда постоянен контрол на 

технологията на изпълнение на строително-монтажните работи от страна на 

специализирана механизация и съоръжения за транспортиране в строителния процес. 

Контролът се осъществява на всяко едно от нивата на йерархията на организацията. 

Регулярно се провеждат срещи, в които участие взимат Възложителя и/ или негов 

представител, Изпълнителя с представител ръководител обект, отговорните за 

отделните видове работи, проектантите по съответните части и други участници - 

партньори осигуряващи необходимите ресурси за ипълнението на конктерните 

строителни работи. На срещите се съгласува технологията за изпълнение на видовете 

работи, спецификата им, срока и необходимите ресурси, които е необходимо да се 

вложат с цел оптимизиране и реализиране на времевия график. Контрола на 

мониторинга ще се осъществява и от специалиста по ЗБУТ. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

Контролът за изпълнението на предложените мерки се осъществява 

посредством редовните срещи и поддържане комуникацията между представители на 

Възложителя, Изпълнителя (ръководител строителство), Проектанти, партньори с 

цел информираност и съблюдаване правилното изпълнение на технологията на 

конкретни видове дейности и тяхната спецификация. На работните срещи се 

обсъждат и решават проблемите свързани с констатираните несъответствия между 

проектното задание, действителната обстановка и действащите към момента на 

изпълнение наредби. Посредством протокол от седмична среща се взема решение за 

действие, с цел навременно изпълнение на строителните работи по график. 

 Приложения: Линеен календарен график, График работната ръка и График 

механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

Участникът е представил подход и програма за изпълнение на поръчката, в които е 

описал  начина на изпълнението й, последователността на предвижданите дейности, 

технологиите за извършване на дейностите, предвидените за влагане материали, 

предвижданията си за техническа (механизация) и ресурсна (човешки ресурси) 

обезпеченост. Налице са и приложени графици и диаграми - линеен график за изпълнение 

на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. При изследване 

на представените от участника подход и програма за изпълнение на поръчката комисията 

установи наличието на обстоятелства, които не съответстват на изискванията на 

възложителя, а именно: 

1. В линейния график за изпълнение на поръчката не са описани и визуализирани 

(в графичен или табличен вид) всички видове и количества работи по количествената 

сметка /КС/ за обекта, декомпозирани по клонове – времетраенето, технологичната 

последователност, технологичното време за изчакване между отделните видове работи. 

Съгласно изискванията на Възложителя участникът задължително следва да 

приложи: линеен график за изпълнение на поръчката, в който да са описани и 

визуализирани (в графичен или табличен вид) всички видове и количества работи по 

количествената сметка /КС/ за обекта, като тези видове и количества СМР трябва да са 

декомпозирани по клонове. В представения от участника график, част от „Монтажни 

работи на водопроводни клонове” от сметката, именно позиция 6 – позиция 35, не са 

визуализирани или описани в табличен вид,  като най-вероятно участникът ги е окрупнил 

под общото наименование „фасонни части”, вписани към позиция  1 - „Доставка и 
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монтаж на тръби DN 140 PEHD, PE 100, PN 10 с включени 1% крайцване”, която 

участникът е преформулирал на „Доставка и монтаж на тръби DN 140 PEHD, PE 100, PN 

10 с включени 1% крайцване и фасонни части”. В резултат на направеното окрупняване 

не е видно декомпозирането на отделните количества и видове СМР от посочените 

позиции по клонове, където те ще се изпълняват, както и тяхното времетраене, 

технологична последователност и технологично време за изчакване между тяхното 

изпълнение.  Участникът неправилно е подвел под общото наименование „фасонни 

части” и позиция №8 „Доставка и монтаж на бетонов опорен блок”, която представлява 

изпълнение на комплексни строителни работи, нямащо общо с „фасонна част”. 

Следователно изпълнението на позиция № 8 следва да се приеме, че не е отразено, респ. 

визуализирано в линейния график. 

Отделно от това, в линейния график в частта „СМР Сградни водопроводни 

отклонения” не е извършено декомпозиране на видовете и количествата СМР за направа 

на СВО по клонове както за строителните, така и за монтажните работи. Посочено е само 

общото времетраене, без да са видни: количествата, времетраенето, технологичната 

последователност и технологичното време за изчакване между отделните видове работи, 

разпределени по клонове, където те ще се изпълняват. Видно от представения 

инвестиционен проект не по всеки клон се предвижда направата на СВО – например СВО 

не се изпълняват в клонове 5, 6, 25, 80 и т.н., което обстоятелство не е отразено от 

участника. Следователно декомпозирането на отделни действия/задачи не отразява 

коректно начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите 

процеси съгласно правилна технология за изпълнение, като предвижданията не са 

приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката предвид неговите 

характеристики и особености и не покриват всички аспекти на извършваните дейности 

съгласно техническите спецификации. 

В частта на „Монтажни работи по Сградни водопроводни отклонения” липсват 

представени СМР от позиция 6-10 на Количествената сметка, като работите са включени 

най-вероятно в позиция 1, наименована „Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване и фасонни части” към която е посочено общото 

количество единствено на тръбите съгласно Количествената сметка – 1 333,20 л.м. и е 

представено общо времетраене за изпълнение от 71 дни, без да е видно отделното 

времетраене и технологична последователност на изпълнението им в отделните клонове, 

към които същите ще се изпълняват.  Отделно от това лиспват изброени/визуализирани 

позиции от Количествената сметка, както следва – позиция № 8 „Доставка и монтаж на 

ТСК, DN20, пълна окомплектовка – 220 бр.”, позиция № 9 „Доставка и монтаж на 

водомерна шахта DN 25-32 -220 бр.” и позиция № 10 „Доставка и монтаж на опорен блок 

-220 бр.” от монтажните работи по СВО, които не могат да бъдат приравнени и включени 

към „фасонни части”, тъй като представляват отделни, комплексни строителни работи 

към прилежащите съоръжения, а не са „фасонна част” по водопровода. 

Също така, перото „СМР за пожарни хидранти” – строителни и монтажни работи 

от Количествената сметка не са декомпозирани по съответните клонове, където същите 

следва да бъдат изпълнени съгласно инвестиционния проект, а отново са представени в 

общите им количества и с общо времетраене. Видно от представения инвестиционен 

проект не по всеки клон се предвижда направата на пожарни хидранти – например в 

клонове 5, 6, 25, 80, 82 и т.н., което обстоятелство не е отразено от участника.  

Следователно декомпозирането на отделни действия/задачи не отразява коректно начина 

на изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси съгласно 

правилна технология за изпълнение, като предвижданията не са приложими за 

конкретния строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и 

особености. 

Участникът не е отразил правилно и перото от Количествената сметка „СМР за 

регулатори на налягането” в линейния график, като не е декомпозирал подлежащите за 

изпълнение СМР по съответните клонове. Съгласно инвестиционния проект се 
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изпълняват два броя регулатори – 1 бр. /DN 100/  PRV 883 по Главен клон I и 1 бр. /DN 

65/ PRV 11 към клон 59. Участникът е представил тези строителни работи обобщено, без 

да е отразил спецификите на същите и предвидените за изграждането им места, т.е. не е 

извършил декомпозиране на регулаторите по клоновете, където те ще се изпълняват.  

Отделно от това, участникът е окрупнил всички позиции /от позиция № 1-29/ от 

перо „Б. Монтажни работи по регулатори на налягането”, в една позиция, представена в 

графика, а именно „Доставка и монтаж на тръби DN125 PEHD, PE100, PN10 и тръби 

DN110 PEHD, PE100, PN10 с включени 1% крайцване, окомплектоване, фитинги и 

арматура”, към която няма посочени количества. Дори да се приеме, че част от 

строителните работи по позиции № 1-29 от Количествената сметка представляват 

„окомплектовка, фитинги и арматура”, участникът не е съобразил спецификите и 

местоположението на двата регулатора, които са различни - напр. Регулатор / DN 100/ 

при PRV 883 се изпълнява към Главен клон 1, а регулатор /DN 65/  при PRV 11  се 

изпълнява към клон 59. Той не е представил и декомпозиране на отделните строителни 

работи по двата регулатора, които са различни - напр. в регулатор при PRV 883, се 

изпълнява позицията „Доставка и монтаж на филтър с фланци DN 100 – 1бр.”, а при 

регулатор към клон 59 се изпълнява „Доставка и монтаж на филтър с фланци DN 65 – 1 

бр.”, а не предходната; В регулатор при PRV 883, се изпълнява позицията „Доставка и 

монтаж на регулатор на налягане DN100 – 1 бр.” , а при регулатор към клон 59 се 

изпълнява „Доставка и монтаж на регулатор на налягане DN65 – 1 бр.”, а не предходната. 

По това перо лиспва изцяло представяне в графика на следните позиции, които не 

могат да се обобщят в „окомплектоване, фитинги и арматура”, а представляват отделни и 

комплексни строителни работи. 

Доставка и монтаж на бетонов опорен блок бр. 4.00 

Доставка и монтаж на тръби DN50 PVC с включени 1% 

крайцване м' 1.00 

Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 с 

включени 1% крайцване м' 6.00 

Доставка и монтаж на тръби DN75 PEHD, PE100, PN10 с 

включени 1% крайцване м' 3.50 

Доставка и монтаж на РШ DN1500мм с височина до 

H=3m, вкл. чугунен капак и чугунени стъпала бр. 1.00 

Доставка и монтаж на РШ DN1500мм с височина до 

H=3m, вкл. чугунен капак и чугунени стъпала бр. 1.00 

Следoвателно така представени в графика, предвижданията не са приложими за 

конкретния строеж – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и 

особености и не покриват всички аспекти на извършваните дейности съгласно 

техническите спецификации. 

2. Налице са както липси, така и съществени противоречия в частта на 

техническата и ресурсната обезпеченост между отделните части на представените подход 

и програма за изпълнение на поръчката – описателен документ, представящ 

организацията и изпълнението на строителните работи, линеен график за изпълнение на 

поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, които влияят върху 

изпълнението на проекта по отношение на качеството и срока. 

Участникът не е представил описание  на разпределението на задачите и 

отговорностите на ангажираните човешки ресурси – инженерно-технически екип 

/Ръководител на проект, ВиК инженер, Геодезист, Технически ръководител/ и 

изпълнителски състав. На стр.26 от описателната част на представените подход и 

програма за изпълнение на поръчката участникът е записал, че за изпълнението на 

Подобект 1 ще използва 3 работни групи: Група 1 /първа водопроводна/- 30 работника, в 

чийто състав са включени и специалисти за изпълнение на бетонни шахтови съоръжения 

– регулатор на налягане при т.855; Група 2 /втора водопроводна/ - 26 работника; и Група 

3 /първа група за възстановителни работи/ - 15 работника. За изпълнението на Подобект 2 
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също ще използва 3 работни групи: Група 4 /трета водопроводна/ - 28 работника; Група 5 

/четвърта водопроводна/ - 15 работника; и Група 6 /втора група за възстановителни 

работи/ - 15 работника. Освен че не е направено изрично описание на задачи и 

отговорности на работниците в тези групи, в Линейния график за отделните видове 

строителни работи участникът не е посочил човешките ресурси по групи съобразно 

описателната част, а е посочил единствено „Строителен работник”, без да бъде ясно към 

коя работна група е той, респективно какви са неговите квалификация и/или 

компетентност. В диаграмата на работната ръка за „Строителен работник” е дадена 

максимална стойност 142 работника в един ден /участникът не е конкретизирал дни в 

диаграмата на работната ръка/, но сумарният общ брой на всички работници в шестте 

работни групи от описателната част на представените подход и програма за изпълнение 

на поръчката е само 129 бр..  

Относно механизацията и нейното разпределение по видове строителни работи, 

респ. по дни, се констатира следното: На страница 16 от програмата участникът е описал 

начина на изпълнение на асфалтовите покрития, като е записал, че полагането на 

асфалтовите смеси ще бъде извършвано „машинно с асфалторазтилач”, а в приложените 

диаграми на механизацията работата на такъв вид машина не е представено. Също така в 

представените Диаграми на механизацията не са отразени всички машини, които 

участникът е посочил като необходими в таблицата на стр. 18-22 и които е описал в 

оборудването на групите работници, които ще изпълняват съответната дейност, изброени 

на стр. 29 – 36 /например: Бетонпомпа, пътна фреза, асфалторезачка, каналокопател, 

мини челен товарач и др./. 

3. Налице са предвиждания за неправилна технология на изпълнение на отделни 

видове строителни работи. 

Съгласно Техническите спецификации, представляващи Книга № 1, неразделна 

част от документацията за обществената поръчка, изпитването на водопровода се 

извършва след частично засипване на положените тръби, като се оставят открити 

връзките и съединенията, при монтиран манометър в единия край и въздушник в другия 

край (стр. 10 от техническите спецификации). От предвижданията на възложителя 

съгласно техническите спецификации и съгласно технологичните правила за изпълнение 

следва, че след предварителното изпитване на водопровода същият следва да се дозасипе 

с пясъчна посипка до 30 см. над теме тръба в частта на оставените открити за 

изпитването съединения/връзки, след което да се пристъпи към изпълнение на 

следващите технологични стъпки – обратно засипване с баластра и оформяне съгласно 

детайл. Видно от Линейния график, участникът предвижда да приключи изцяло 

изпълнението на строителните работи от позиции „Обратно засипване с пясък над теме 

тръба (30см)” и „Обратно засипване с нестандартна баластра”, респ. уплътняването 

на обратната засипка по Главен клон I в ден 29, като едва на следващия ден – 30-ти, 

започва изпитването на водопровода. Така представената организация на изпълнение, 

респ. декомпозирането на отделни действия/задачи не отразява коректно технологичната 

последователност на строителите процеси за цитираните видове строителни работи по 

Количествената сметка съгласно действащите технически норми и стандарти и правилна 

технология за изпълнение. 

Стратегия за управление на риска: 

Стратегията за управление на риска се състои от встъпителна теоретична част с 

цел изясняване на понятието „управление на риска“. За управлението на риска като 

процес е предприета стратегия за управление и преодоляване на настъпили проблеми, 

включваща: -Индивидуална идентификация и третиране на всеки проблем; Предложения 

и предприемане на корективни мерки за неговото преодоляване; Съгласуване на 

коригиращите действия и мерки с представители на Консултанта и Възложителя, както и 

останалите заинтересовани страни, идентифицирани по време на изпълнение на проекта; 

Формулиране на всяка корективна мярка с конкретния отговорник и съобразяване срока 

на изпълнение. Като основни методи за идентифициране на рисковете са предвидени - 
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периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или 

косвена зависимост с резултатите от Договора, както и следене за възникване на  други 

идентифицирани събития. Оценката на риска се прави на база оценка на: -Вероятността 

от възникване и Степента на влияние. Резултатите за вероятност от възникване са нисък, 

среден и висок, а Степента на влияние се класифицира като: - значителна и незначителна. 

На база предложената методика участникът е направил анализ на всеки един от 

дефинираните от възложителя рискове. По същество, указаните от Възложителя в 

документацията за участие рискове са идентифицирани, като спрямо всеки от рисковете е 

налице изложение, съдържащо анализ в следния обхват: форми на проявление на риска, 

вероятност за възникване на риска, степен на влияние, мерки за предотвратяване на 

настъпването и мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на 

риска, дейности за мониторинг на риска и дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Участникът е анализирал всеки от идентифицираните от  

Възложителят основни рискове: 1. Времеви рискове: Закъснение началото на започване 

на работите; Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; Забава 

при завършване на предвидените строителни работи и предаване на обекта; 2. Рискове, 

свързани с качеството на изпълнението: Влагане в строителството на материали, 

детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на 

възложителя; - Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове 

строителни работи. Анализът, който е направен по отношение на всеки от 

гореизброените рискове, съдържа формите на проявление на всеки риск, вероятността от 

възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление са идентифицирани 

подходящи мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така че договорът да бъде 

завършен в определените в техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на възложителя. Участникът е описал  предвижданията си за мониторинг на 

всеки риск по време на изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението 

на предложените мерки.  

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност на 

офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за допускане на 

офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно 

изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

   

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД 

 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и съдържа изискуемите документи, като 

същите са представени в изискуемата форма, но не са спазени условията на възложителя. 
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Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията 

на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения, както следва: 

Линеен план времеви график за изпълнение и етапност на работата,  Диаграма на 

работната ръка и Диаграма на механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на 

приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на 

валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; и Декларация за спазване на 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 120 /словом сто и двадесет/ календарни дни, считани 

от извършването на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за 

откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 

приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) и заверка на заповедна книга от 

лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Участникът предлага следното предложение за изпълнение: 

 Организация на работа при изпълнение на поръчката описание на 

технологичния процес на изпълнение на строителството (СМР). 

 Приложимо законодателство и документи;  

 Описание на състоянието на обекта и условията за изпълнение на 

строителството. 

o Предмет на обществената поръчка. Цел на проекта. 

o Съществуващо положение. Установени са основни проблеми. 

o Технологично решение: предвижда се реконструкцията на 

водопроводната мрежа на с. Момчиловци да се изпълни на 3 (три) 

основни етапа, като настоящото възлагане обхваща изпълнението 

само на I-я (първия) от тях. Селото е разделено условно на 5 зони. 

Етапността е съобразена със зонирането на мрежата, което 

позволява самостоятелно функциониране на хидравличната система, 

без да се нарушава работата на останалите зони. В проекта са 

включени шахта с регулатор на налягане, пределни спиратени кранове 

за всяка зона, регулатори налягането (които да поддържат постоянно 

налягане в мрежата), спирателни кранове, надземни пожарни 

хидранти, шахти изпускател и шахта въздушник. Подробни данни за 

оразмеряванията, хидравличните изчисления и други технически 

характеристики са дадени в инвестиционния проект. Етапността е 

предвидена така, че да се обхванат пределни спирателни кранове, 

които да отделят зоните и да спомогнат за работата на мрежата, 

както с новоизградени водопроводни клонове, така и със 

съществуващите. Реконструкцията на съществуващите трасета на 

водоснабдителната мрежа ще се изпълни с диаметри от DN140 и 

DN90mm. Предвидени са сградни водопроводни отклонения за всяко 

УПИ до регулационната линия на имота или до водомерна шахта, ако е 

налична такава на до 2 м. от оградата на имота. 

 Етап I обхваща изграждането на Зона 5 с дължина L=4 207,73 м. 

В тази зона попадат част от Главен клон I (от началото му до 

PRV 883) и част от второстепенната мрежа, описани пдоробно в 

таблица от участника.  
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 Етапи на изпълнение на поръчката: 

o ЕТАП I - Подготвителни дейности и организации по започване на 

строителството, включват предварителна подготовка, която ще 

обхване: 

 Направа на временна база за нуждите на строителството: 

подготвя се временната базата, като площадката е почистена и 

оградена с временна ограда. В оградата се изпълняват два броя 

портали за достъп. Временно захранване с вода и електроенергия. 

Като основна база за нуждите на строителството ще се 

използва Производствена база гр. Смолян, собственост на 

участника, включваща: ремонтни халета; паркинг за 

строителната механизация; депа за материали; открити и 

закрити складови помещения; офис сграда. В базата ще бъдат 

разположени офиси както следва: обектови офиси с офис 

техника; обектов офис на строителния надзор; питейно 

водоснабдяване, вътрешно ел.захранване и др. Във временна 

базата ще бъдат разположени фургони за обектови офиси на 

Изпълнителя и Строителния надзор; санитарно-битови 

помещенията за работниците; оборудвана аптечка за оказване на 

първа медицинска помощ; контейнери за отпадъци; химически 

тоалетни; временните складове за материали. 

 Мобилизация: организация за мобилизиране на бригадите и 

механизацията, които ще работят на обекта, ще се извърши 

съгласно вътрешни правилници за работа на участника. 

Организиране за изпълнение на строителния ситуационен план, 

включва: подготовка на работни зони; обезопасяване на 

работната площадка; поставяне на видно място /места/ на план 

за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и евакуация 

от стр.площадка. Като резултат от мобилизацията е на лице 

следното: всички определени за работа бригади имат достъп до 

обекта; оборудването и машините за изпълнение са изнесени на 

обекта - на определените терени за временна строителна 

площадка. Монтиране на информационна табела.  

 Временна организация на движението - изпълняват се всички 

мероприятия по временната организация на движението. 

Уведомяване и получаване на съгласие от Общината и от 

органите по безопасност на движението за режима на ползване 

на уличната и пътната мрежа по време на срока на 

строителство по съответните улици, които ще се разкопават; за 

достъп и обслужване на обекта ще се използва съществуващата 

улична мрежа в гр.Смолян. Промяната в организацията на 

движение в района на строителството е сигнализирана с 

временни пътни знаци, които ще отговарят на изискванията на 

БДС 1517-74г. Същата промяна на организация на движение ще се 

съгласува с местните общински органи на КАТ. Безопасността на 

движението се осигурява чрез еластична предпазна ограда с 

осветление и временни пътни знаци. След приключване на 

строителството пътните знаци от временната организация на 

движението се демонтират и се възстановят пътните знаци от 

постоянната организация на движение. Съгласуване на 

започващите строителни работи с всички заинтересувани 

организации, притежаващи подземни комуникации в засегнатия 

регион - БТК, ВиК, ЕВН и др. Организиране на среща на 
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представителите на всички експлоатационни дружества, които 

стопанисват и експлоатират подземни проводи и съоръжения за 

уточняване местоположението им по трасето на 

новоизграждащия е обект. Подземните съоръжения се трасират 

и маркират. Уточняване местата за извозване на земни маси и 

строителни отпадъци, съгласувано с общинската администрация; 

o ЕТАП П - Изпълнение на СМР: включва изпълнение на всички видове 

строителни дейности и подобекти в пълния си обем, в технологична 

последователност съгласно изготвения Линеен график. Ще се 

изпълняват строително-монтажни работи съгласно одобрените 

технически/работни инвестиционни проекти по всички проектни 

части. Всички операции ще се изпълняват при спазване всички указания, 

дадени в техническите спецификации, текстовата и графична част на 

проектите. Свързването на полиетиленови тръби една с друга или с 

фасонните парчета, ще се извършва според предписанията и схемите, 

дадени в каталозите на фирмите производителки, според указанията 

на специалистите на съответната фирма производител, от 

квалифицирани работници. За изграждането на проектираната 

реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа - Етап I на с. 

Момчиловци, ще се вземат предвид и ще спазват следните основни 

изисквания: Проектираната вътрешна водоснабдителна мрежа трябва 

да се изгражда в съответствие с одобрения Технически проект, 

Нормативните актове и документи в строителството; При даването 

на строителна линия е задължително участие на проектантите на 

обекта;Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува 

с проектантите по надлежния ред; Стриктно спазване на „Правила за 

извършване и приемане на строителни и монтажни работи“ 

(ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, монтажни работи, 

бетонови работи и др.); Спазване на проектните изисквания, 

стандарти и изисквания на фирмите-доставчици относно: транспорт, 

съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, 

засипване и т.н., като ще се изискват съответните сертификати за 

съответствие; Необходимо е преди започване строителството на 

обекта да се извърши уточняване и отлагане на местоположението на 

съществуващите подземни съоръжения в обхвата на водопровода и 

канализацията. Това следва да се реализира от службата по подземен 

кадастър при Община Смолян с участието и на съответните 

специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При 

извършването на СМР трябва да се запазят експлоатационните 

характеристики на подземните комуникации; Преди започване на 

строителството, Строителят следва да измести всички засегнати 

проводи и съоръжения; Земните работи следва да се извършват в 

съответствие с ПИПСМР - Раздел I „Земни работи и земни 

съоръжения”; Влаганите материали и изделия, използвани при 

изпълнението на обекта трябва да отговарят по вид, тип и качество 

на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни 

документи. Не следва да се допуска използването на материали и 

изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за 

приложението им; Изпълнението на строително-монтажните работи 

трябва да се съгласува със съответните органи на Община Смолян и 

КАТ за безконфликтна организация на движението по време на 

строителството при съблюдаване изискванията на Наредба 

№3/16.08.2010 г. „За временната организация и безопасност на 
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движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците“; Изпълнителят на обекта е длъжен преди 

започване на строителството и по време на самото строителство да 

вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, хигиената 

на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. Всички 

влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, 

декларация за произход и декларация за съответствие, които се 

представят на Възложителя.Техническите спецификации, на които ще 

отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се 

определят чрез посочване на европейски технически спецификации, 

Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски 

стандарти, или еквивалентни признати национални технически 

спецификации. В строежа ще се влагат само строителни продукти, в 

съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат 

оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите 

изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-201 от 

05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти 

в строежите в Република България. Техническото изпълнение на 

строителната дейност ще бъде извършено в съответствие с 

изискванията на българските нормативи. Контрол на качеството на 

изпълнението на отделните видове работи се упражнява от лицето 

упражняващо строителен надзор и от представител на възложителя. 

Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се 

изпълняват съгласно изискванията на чл.169 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ) и на инвестиционния проект. Изпълнителят по 

договора за строителство попълва цялата необходима документация, 

свързана със строителството и изготвя екзекутивни чертежи, 

показващи окончателното вграждане на издадените материали. 

Документирането на извършените строително-монтажни работи се 

осъществява съгласно изискванията на чл.170, ал. 1 от ЗУТ чрез 

протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се 

отразяват видовете работи, количества и единични цени. 

Документите по приемане и оценяване на качеството на извършените 

строително- монтажни работи се съставят и подписват от 

изпълнителя, инвеститорския контрол и лицето упражняващо 

строителен надзор. Участникът  ще подготви подробни работни схеми 

и графици, включително и график на закъснение, в случаите, когато 

това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите ще бъдат 

предоставени на възложителя за одобрение. Участникът ще съобрази 

работните планове и графици с метеорологичните условия 

технологичните изисквания и спецификата на строителния обект. В 

приложения линеен график е онагледена последователността и 

продължителността на отделните етапи на изпълнение на СМР.  

 Технологична последователност на изпълнение на СМР:  

Технологичния процес на изпълнение на строителството на 

водопроводът и битовата канализация (СМР) ще започне с 

подготовка на строителната площадка и мобилизация на 

необходимата механизация. 

 Почистване и обезопасяване на строителната площадка: 

Обсегът на разчистване на съществуващия терен в обхвата 

на пътя и на площадката се състои в премахването на 

всички препятствия и нежелана растителност, коренища, и 

други нежелани материали които могат да засегнат 
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изпълнението на тръбопроводите.При изпълнението на СМР 

ще се обезопаси строителната площадка, съгласно 

действащите нормативни разпоредби (Закони, Правилници, 

Наредби) за безопасност и хигиена на труд и за 

противопожарна безопасност. 

 Рязане и Разваляне на асфалтови настилки: Асфалтовите 

покрития ще се изрязват предварително с фреза 

/диамантена/ и получения материал се депонира на място, 

определено от възложителя.Ще се извършва рязане на 

асфалта (по улиците, където има такъв) с фугорез с цел да 

се постигнат прави изкопи с точни размери.След това 

асфалтът ще бъде разрушен, след което ще се разруши 

основата от трошен камък и успоредно с тези дейности ще 

се извършва разваляне на тротоарната настилка, където 

това се налага. Разбиването на настилката ще се 

осъществи с комбинирани багери за разбиване с къртачи и 

товарачна машина, като ще бъде извършвано по такъв 

начин, че да наложи минимално нарушаване на пътното 

движение и максимално опазване на съществуващата пътна 

структура.Разкъртената асфалтова и трошенокаменна 

настилка ще бъдат натоварени директно на 

камиони/самосвали или ако няма такава възможност, ще 

бъдат натоварени с багер на самосвали. Натоварването ще 

се извършва с багер с обем на кофата над 1 M3 с цел по 

ефективно натоварване на развалената асфалтова 

настилка.Транспорт на развалената асфалтова настилка до 

определеното за целта депо. При превоза на развалената 

асфалтова смес ще се използват закрити самосвали с цел 

избягване запрашването и замърсяването на околната среда, 

която в случая е главно в градски условия. 

 Изкопи с багер в скални и слабо-скални почви за водопроводни 

клонове и за сградни водопроводни отклонения: Изкопите за 

основното трасе на водопровода и прилежащите 

съоръжения към него ще бъдат започнати след съгласуване и 

преглед с представител на Възложителя и подземния 

кадастър на района за наличието на подземни комуникации и 

тяхната дълбочина и разположение, за предотвратяване на 

повреди по същите, и предпазване живота и здравето на 

работниците и гражданите.  Основните изкопни работи на 

обекта са свързани с машинен изкоп на скални и слабо- 

скални почви за достигане на проектното ниво на 

водопровода. Той ще бъде изпълнен точно по профилите и 

нивата необходими за изграждане на водопровода. След 

подготовката на трасето се извършва прокопаването на 

траншеята, в която ще се полагат тръбите. Ширината на 

изкопа в горния му участък зависи от коефициента на 

устойчивост на откоса, представен в инженерно- 

геоложкия доклад и заложен в проекта. Изкопните работи 

ще се изпълняват по начин, който да гарантира целостта на 

откосите със съответното им укрепване при необходимост. 

Изпълнението на изкопните работи ще спира при 

настъпване на неблагоприятни инженерно-геоложки и 

хидрогеоложки условия. За извършване на изкопните работи 
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ще се използват такива земекопни машини, оборудване и 

методи на работа, които ще отговарят на изискванията за 

материалите, подлежащи на изкопаване. Изкопаната скална 

маса ще се натоварва на самосвали и извозва на депо, която 

ще се ползва в последствие за обратен насип.Изкопните 

работи ще се извършват под геодезически и лабораторен 

контрол при точно спазването на котите, нивата и 

наклоните от предварително изготвения технически 

проект.Изкопите за водопровода, шахти и камери ще бъдат 

изкопавани по линиите и ъглите или котите, а под нивото на 

подземните води с вертикално укрепени стени, както е 

показано в чертежите или както е наредено от Надзора. 

Ширината на изкопите ще бъде съгласно указаната в 

работните чертежи. Всякакви обли камъни, предмети, 

пънове или други препятстващи материали, на които 

изкопчиите попаднат при изкопаването, ще бъдат 

отстранени. Ако, при извършване на изкопните работи се 

открие участък с внезапно нарастващо слягане се 

прекратяват незабавно по-нататъшни работи и се 

провеждат ежедневни инструментални наблюдения на 

слягането.Преди започване на изкопа, ще маркираме точно 

трасето на водопровода, и съвместно с Надзора ще проучим 

естественото ниво на терена по продължение на трасето. 

След съгласуване с Надзора, тези нива ще формират 

основата за измерванията. Всички подземни 

инфраструктури, като други тръби и кабели ще бъдат 

опазени и укрепени в тяхната първоначална 

позиция.Изкопните работи в близост до съоръженията на 

Електроразпределителните дружества - кабели 20 KV и 

кабели НН - трябва да се извършват изцяло ръчно и в 

присъствието на техен упълномощен представител. Всички 

пресичания и приближавания до съоръжения на оператора 

следва да се осъществяват съгласно съответните наредби. 

В случай че се налага промяна на проекта за тръбопровода 

или да се премести някоя съществуваща подземна 

инфраструктура, това ще става след получаване на 

одобрение на необходимите проекти. Машинните изкопи ще 

бъдат изкопавани до такава дълбочина, както се изисква по 

чертежите. Размерът на изкопите ще бъде достатъчен да 

побира тръбите на водопровода. При изкопа няма да се 

допуска прекопаване под проектната кота. При евентуално 

прекопаване под проектната кота и нарушаване целостта 

на земната основа, изкопът ще се запълни до проектното 

ниво с подходящ материал. Оформянето и подравняването 

на котлована ще се извърши ръчно.Целият изкопен материал 

ще бъде струпан по начин, който не застрашава работата 

на наетия персонал или трети страни, и ще се избягва 

препречването на тротоари, алеи и други.Ще бъде осигурено 

понижаване и контрол на нивото на подпочвените води, ако 

се появяват такива, така, че изкопите и строителството 

да се извършват в сухо състояние. Отводняването трябва 

да включва:отклоняването, събирането и отбиването на 

всички повърхностни потоци от работния участък; 
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отбиването или изпомпването на подпочвените води, за да 

се позволи строителство в сухи условия. Преди започване 

на отводнителните действия Изпълнителят, Възложителят 

и Консултанта/ Строителния надзор трябва да извършат 

съвместна проверка на състоянието на съществуващите 

съоръжения в близост до работната площадка. Трябва да се 

фотографира за архива всяко състояние, което може да 

предизвика вероятен иск за нанесени щети. Изпълнителят 

ще предостави на Консултанта/Строителния надзор един 

комплект от всички заснети снимки, придружени с 

обяснителни бележки е надлежна справка за детайлите.За 

изпълнението на този вид работа ще използваме 

механизация състояща се от багери и самосвали. 

 Изкопи ръчни в скални и слабо-скални почви: 

След направата на машинния изкоп по трасето на 

водопровода, работата ще продължи с ръчен изкоп, както и 

в участъците с открити съоръжения. Изкопните работи ще 

се извършват под геодезически и лабораторен контрол при 

спазването на котите, нивата и наклоните на дъното на 

изкопа. Изкопаната скална маса ще се изгребва в страни от 

изкопа, натоварва на самосвали и извозва на преварително 

определено от Възложителя място. 

Изпълнението на изкопните работи ще спира при 

настъпване на неблагоприятни инженерно- геоложки и 

хидрогеоложки условия. Изкопните работи ще се извършват 

под геодезически и лабораторен контрол при точно спазване 

на котите, нивата и наклоните от проекта. 

Ширината на изкопа ще позволи правилното разполагане на 

тръбите по дъното на изкопа и лесно свързване на 

различните елементи на водопровода - съгл. проекта. 

При натъкване на големи скални образувания, същите ще 

бъдат разбивани и изкопавани е къртач. При това 

разкопаване скалните образувания ще се разбиват на малки 

късове в изкопа, след което ръчно ще бъдат прехвърляни 

извън него за натоварване и транспорт на депо. 

Ще се оформи дъното на изкопа, котите нивата и 

наклоните на същия, като работата се извършва ръчно с 

къртач. 

За предотвратяване свличането на изкопните страни или за 

защита на прилежащите инфраструктури, изкопните 

работи трябва да бъдат съответно укрепени плътно и 

неплътно, където е необходимо. Изкопите могат да се 

укрепват плътно по класически начин с дървен материал или 

с подходящи съоръжения, например инвентарни платна с 

обтегачи, постигащи ефекта на плътното укрепване. 

Укрепването на изкопите се прави според вида на почвата и 

в съответствие с даденото за това решение в работните 

проекти. Задължително укрепване се извършва в случаите, 

когато долното ниво е в подпочвени води или мястото е 

ограничено и не позволява направата на скосени стени. 

Вертикалното укрепване трябва да се прилага, където се 

счита за необходимо по усмотрение на Изпълнителя. 

Укрепването ще се изпълни съобразно геоложките 
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характеристики на земната основа при спазване на 

нормативните изисквания за конструиране, ПИПСМР, 

БХТПБ и други нормативни документи. За да обезпечи 

хората с нужната безопасност и защита, изкопите ще 

бъдат оградени с предпазни заграждения, светлини и 

предупредителни сигнали, пешеходни пресечки над тях. 

За изпълнението на този вид работа ще се използва 

механизация състояща се от къртач - пневматичен. 

 Ръчно допълнително прехвърляне на скални и слабо- скални 

почви: Изкопаните скални маси от ръчния изкоп поради 

голяма дълбочина на същия ще бъдат прехвърлени и извадени 

от изкопа след което ще бъдат натоварени с багер и 

транспортирани на депо. Това прехвърляне ръчно на земните 

и скални маси се налага, поради дълбоките изкопи, за които 

се налага неплътното или плътното им укрепване. 

 Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна скална 

маса: След изваждането от изкопа на скалните маси, 

трябва да бъдат натоварени на самосвали за извозване на 

депо. Натоварването на изкопаните земни почви ще се 

извършва с багер за натоварване. Работата по 

натоварването ще се изпълнява по едно и също време с 

изпълнението на съответния изкоп на скални маси и 

прехвърлянето им, за да не се натрупват излишни изкопани 

маси по трасето и за да не получи задръстване на улицата, 

което ще пречи на работата и на доставката на 

материали. 

 Превоз почви на депо; Превозът ще се осъществява със 

самосвали. Кошовете на всички камиони са снабдени с 

брезентови покривала, за да не се получава случайно 

разпиляване на материала. При излизането им от 

строителния обект, гумите и/или ходовата им част ще 

бъдат почиствани от земни почви и кал с цел да не бъде 

замърсявана прилежащата инфраструктура и околна среда. 

Няма да се допуска движение на самосвал с пълен кош без 

товарът му да е покрит с брезентово покривало. 

 Подложка и засипване от пясък около тръбопроводи: 

Направата на пясъчна подложка (пясъчна възглавница) 

започва след като е изпълнен изкопа до проектно ниво и 

дъното е подравнено и уплътнено със съответните наклони 

и изкопа е приет от строителния надзор. По цялата 

дължина на водопровода се предвижда пясъчна подложка с 

дебелина Юсм под самата РЕ тръба, а по цялата дължина 

на канализацията се предвижда пясъчна подложка с 

дебелина 15 см под самата тръба и отстрани на тръбата 

съгласно детайли в инвестиционния проект. Целта е да не 

бъдат наранени тръбите от камъни и да се осигури плътно 

лягане на тръбите върху дъното на изкопа. Оформената по 

този начин пясъчна подложка увеличава товароносимостта 

на тръбите спрямо статичните и динамичните пътни 

товари.Разстилането на фракцията се извършва от двама 

работника ръчно с лопати. Проверява се готовото дъно по 

дължина с нивелир, след което може да започне полагането 

и монтажа на водопроводните или канализационните тръби. 
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Изпълнява се засипка с пясък върху тръбите с височина 30 

см. Уплътнява се с виброплоча и се насипва и уплътнява до 

достигане на проектната кота. Спускането на материала 

за насипване се извършва с комбиниран багер. 

 Доставка и монтаж на полиетиленови. Тръби на челна 

заварка в открити изкопиХидравличното оразмеряване на 

водопроводната мрежа е направено за тръби от РЕ 100RC 

за налягане PN10 (SDR17) или по-високо.Доставените 

материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва 

да отговарят на всички изисквания на техническия проект и 

да бъдат придружени със: сертификати за качество по ISO 

9001 и да отговарят на европейските стандарти. За 

материалите, които ще се използват ще се представят на 

съответните разрешителни; заверено копие от сертификат 

за съответствие на строителния продукт издаден от 

оторизирано лице. Всички материали, които ще се влагат в 

обекта, ще са нови, със съответното качество, подходящи 

за целта и няма да имат дефекти. Материалите ще са в 

съответствие с Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за 

условията и реда за влагане на строителните продукти в 

строежите в Република България, както и с технически 

спецификации. Материалите ще се избират така, че да 

предотвратяват корозията, причинена от околните условия. 

Докато не е получено одобрението на Строителния надзор 

няма да бъдат поръчвани никакви материали или извършвани 

строителни дейности. Транспорт, товарене, разтоварване и 

съхранение на материалите. 

- Монтаж: Свързването на полиетиленови тръби една с 

друга или с фасонните парчета, да се извърши според 

предписанията и схемите, дадени в каталозите на 

фирмите производителки, според указанията на 

специалистите на съответната фирма производител, 

от квалифицирани работници 

- Начин на изпълнение на Водопровода: Полагането на 

тръбите от ПЕВП ще се извършва съобразно с 

изисквания на съответните нормативи и стандарти при 

спазване на условията за транспортиране, товаро- 

разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане 

(ръчно, машинно), засипване, уплътняване и т.н. 

Задължително ще се спазват инструкциите на 

фирмата-доставчик; Връзките между тръби, фитинги 

и арматури ще се извършва съгласно разработените в 

проекта водопроводни възли. При свързването чрез 

заваряване заварките трябва да се изпълняват от 

квалифициран персонал; Над водопроводите да се 

поставят сигнална и детекторна лента с оглед на 

улеснение при по-нататъшната им поддръжка; 

Предвиденият начин на полагане на водопроводите е в 

изкоп с укрепване. Прието е земно покритие над 

водопроводите от минимум 1,50 м и във всеки случай ще 

бъде обект на оценка в зависимост от натоварването 

от транспортните средства, от опасността от 

замръзване и от диаметъра на тръбопровода; 
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Ширината на изкопа ще бъде достатъчна, за да позволи 

правилното разполагане на тръбите по дъното на 

изкопа и лесно свързване на различните елементи на 

водопровода - съгл. проекта; Местоположението на 

водопроводите (в напречния профил на улиците и в 

нивелетно отношение) следва да се съобрази с “Правила 

и норми за разположение на технически проводи и 

съоръжения в населени места”. Водопроводите следва 

да се монтират на отстояние 1,50 м от съответния 

бордюр, като в проекта са представени съответните 

напречни профили; За полагането на водопроводите е 

необходимо разваляне и възстановяване на 

съществуващите улични настилки и зелени площи, като 

за целта са заложени необходимите количества. 

Изкопът е предвиден с неплътно укрепване. Хумусът се 

складира на депо; По цялата дължина на разглежданите 

в разработката водопроводни участъци е предвидена 

пясъчна подложка от 10 см под самата PEHD тръба и 

отстрани на тръбата съгласно напречния профил; 

Изпълнява се засипка с пясък върху тръбите с височина 

30 см За да не се излагат на пряка слънчева светлина 

преди полагането им, полиетиленовите тръби ще бъдат 

складирани във временен закрит склад. Няма да се 

полагат тръби при зимни условия. Свързването между 

тръби и фасонни части ще се извърши извън изкопа като 

се спазва технологията за направа на челна заварка на 

тръби ПЕВП. Всички доставени материали - тръби и 

фасонни части ще отговарят на БДС EN стандартите, 

цитирани в техническата спецификация, работните 

чертежи и записки. Производителят ще представи 

декларация за съответствие на продукта със 

съответните европейски норми - EN и стандарти. При 

полагане ще се спазват инструкциите на съответния 

производител. Тръбите ще имат следната маркировка: 

размер на тръбите, клас на налягане, клас на 

коравината, дължина, партиден номер, име или 

търговска марка. При пресичане на водопровода с 

елементи на техническата линейна инфраструктура 

като силно токови, слабо токови, оптични и др. кабели и 

проводи, своевременно да бъдат информирани 

собствениците или представители на 

експлоатационните дружества и строителството да 

продължава след съответните съгласувателни 

процедури, а когато е необходимо и в присъствието на 

представител на съответното експлоатационно 

дружество; Преди започване на строителството 

техническите изпълнители и строителните работници 

да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и 

разпоредбите при изпълнението на различните видове 

строително-монтажни работи.  

 Доставка и монтаж на Арматурни съоръжения: спирателна 

и присъединителна арматура: шибърни спиратени кранове, 

тротоарни спирателни кранове пълна окомплектовани с 
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водомерна шахтас за СВО, водовземни скоби, фланцови 

адаптори за тръби, обратни клапи, пожарни хидранти, 

регулаторни вентили. Свързването между тръби от PEHD и 

фитингите, специалните части и аксесоарите от друг 

материал става основно посредством съединителен елемент 

с механично притискане или чрез фланци с накрайници за 

заварка към тръбите. Тръбите да се свързват е фасонните 

части, така че тръбопроводът да е водонепропусклив и да 

издържа на работните натоварвания. При свързването чрез 

заваряване заварките ще се изпълняват от квалифициран 

персонал.Връзките между тръби, фитинги и арматури ще се 

извършва съгласно разработените в проекта водопроводни 

възли. Те могат да се изпълнят според долу-изложената 

методология:Свързване чрез заваряване. Заварките се 

изпълняват от квалифициран персонал, който е преминал 

през курс в специализиран институт или при производителя 

на машини за заваряване. Изпълняват се с подходяща 

апаратура, която може да гарантира минимална възможна 

грешка в температурата, налягането и времената, която е 

защитена от запрашаване, от вятър, валежи.Челна заварка. 

Прилага се за свързване тръба към тръба и тръба към 

фитинг, когато последният е подходящ за това. Този тип 

заварка се реализира с термоелементи от неръждаема 

стомана или от алуминий, облицован с тефлон, или от 

стъклопласти с антизалепващи покрития. Такива елементи 

се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при 

автоматично регулиране на температурата. Преди да се 

извършат операциите за заваряване, подходящо е да се 

темперират всички тръби до температурата на 

средата.Челата на заготовките трябва да бъдат 

подготвени за челна заварка като се отрязват с подходящи 

режещи средства, които могат да бъдат ръчни за малките 

диаметри и електрически за големите, и за по-големи 

дебелини на стените; последните трябва да имат умерена 

скорост за предотвратяване нагряване на материала. 

Челата, така подготвени, не трябва да се пипат с ръце или с 

други потни тела; ако това се случи трябва да бъдат 

внимателно обезмаслени с триелин или друг подходящ 

разтворител.Двете части за заваряване се наместват на 

позиция и се фиксират с двата ботуша, свързани с общата 

система за приближаване и притискане с контролирано 

усилие върху контактните повърхности. Термоелементът се 

вмъква между челата, които се притискат върху неговата 

повърхност. Материалът преминава в пластично състояние, 

като образува лека подутина. След предвиденото време 

термоелементът се изважда и двете чела се притискат 

едно в друго с усилие, докато материалът не се завърне в 

твърдо състояние.Заварката не трябва да се размества, 

докато зоната на шева не се охлади естествено до 

температура около 60°С.Съединения посредством фланци. 

За фланшови съединения на парчета от тръби или на 

специални части, се използват плоски стоманени фланци, 

сложени върху заваряеми накрайници от тръбите ПЕВП. 
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Фланците се присъединяват към другите части чрез 

стандартни болтове с подходяща дължина. Поставянето на 

уплътнения е задължително във всички случаи.При свързване 

на PEHD и етернитови тръби: Връзката на тръбите ПЕВП 

със съществуващите етернитови тръби се осъществява с 

универсални адаптори. 

- Полагане на тръбите: Водопроводът се полага на 

дълбочина посочена в надлжния профил. Ширината на 

изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи 

правилното разполагане на дъното и лесно свързване на 

различните елементи на тръбопровода, ако се извър 

Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено 

според проекта. Преди полагане на тръбите, на дъното 

се полага слой от пресят пясък, с дебелина най-малко 10 

см.Тръбите и фасонните части трябва да бъдат 

разположени по продължение на трасето, без да бъдат 

влачени и без да пострадат. Трасето се оказва с пилони 

и се означават местата на фасонните части, според 

проекта. Тръбите и фасонните части трябва да бъдат 

наредени близо до изкопа, като се внимава дължината 

на тръбите да отговаря на тази на трасето и броят и 

видът на фасонните части да отговарят на проекта. 

При полагане на тръбопровода на места с автомобилно 

движение, тръбите се събират на групи по 10-15 (120 - 

180 м), така че да могат лесно да се разположат на 

техните места, по протежение на изкопа.Монтирането 

на тръбопровода може да се извърши извън изкопа и 

поставянето му да се направи с помощта на подходяща 

механизация. Преди да се свържат отделните елементи 

на тръбопровода, тръбите и фитингите трябва да 

бъдат проверени за евентуални дефекти и внимателно 

почистени в краищата си, тръбите трябва да бъдат 

отрязвани перпендикулярно на оста. Арматурите, 

включени в тракта, трябва да бъдат подредени по 

начин, който гарантира, че няма да упражняват усилия 

върху тръбите. 

 Спирателни кранове:Спирателните кранове по мрежата са 

предвидени на всички отклонения от главните клонове, по 

самите главни клонове през около 300-400м, и на местата, 

необходими за обслужване на мрежата при авария или 

пожар. Крановете да са разположени така, че по време на 

авария да не се изолират участъци с повече от 5 пожарни 

хидранта. Спирателните кранове са за ръчно задвижване, в 

комплект с шиш и гърне. Спирателните кранове да са 

фланцов тип шибърни кранове или с месингов грип за бърз 

монтаж към РЕ и PVC тръби и да отговорят на 

съответните стандарти. 

 Шишове за ръчно управление на СК: Телескопични шишове за 

спирателни кранове е размери от DN50 до DN400/500, за 

дълбочина на полагане 1,0 - 1,8 м.Описание: Стоманен вал на 

шиша с антикорозионно покритие. Муфа от сферографичен 

чугун за връзка на шиша с шпиндела на крана, с 

антикорозионна защита. Накрайник на шиша от ковък чугун 
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с неподвижна втулка. Шишът се състои от силова 

телескопична стоманена арматура и защитни РЕ тръби, 

изпъняващи ролята на външен защитен кожух. 

Телескопичният удължител да може да бъде прогресивно 

регулиран в зависимост от нивото на изкопа с гарантирана 

стегнатост за запазване на настройката по дължината. 

 Опорна плоча за предпазно гърне:Опорната плоча за 

предпазно гърне за фиксиране на неподвижната част на 

шпиндела към гърнето да е от рециклиращ се материал, 

нечуплив и солиден. 

 Предпазно гърне: Нерегулируемо предпазно гърне от сив 

чугун е битумно покритие или от високо- устойчива 

пластмаса. Тестване при мин. натоварване на капака - 200 

Ш, на тялото - 400 kN. 

 Тротоарни спирателни кранове пълна окомплетовка с 

водомерна шахта за СВО: Шахтата трябва да е 

телескопична от полимерен материал. Отворът на 

шахтата е необходимо да има херметично уплътнение. 

Капакът на шахтата е необходимо да разполага със 

застопоряващ или заключващ механизъм, който да ограничи 

или предотврати отварянето от чужди лица. Капакът 

трябва да е с плаваща конструкция позволяваща фино 

регулиране на нивото с ЗОмм, както и наклон от 8°. Трябва 

да издържа на натоварване до 5 тона.Шахтата трябва да 

бъде подсигурена срещу замръзване и да бъде оборудвана с 

колекторна стойка за монтаж на водомер тип „коаксиален“ 

с размер 1 ‘А4 и дебит на отчитане 1,5 - 5,0 

M3/h.Колекторната стойка да бъде оборудвана с 

спирателен кран и обратен клапан, да е подготвена за 

присъединяване към РЕ-HD 25мм или 32мм тръба и да бъде с 

минимални размери и подготвена за вкопаване на различна 

дълбочина от 550 мм до 850 мм.Шахтата трябва да има 

санитарно разрешително издадено от лицензиран орган за 

оценяване. 

 Водовземни скоби: Водовземни скоби от чугун с изход на 

резба от 1” до 2” или с изход на фланец DN80 и DN100. 

Водовземните скоби са предназначени за монтаж на 

полиетиленови, полипропиленови и PVC тръби. Биват 

обикновени и за пробиване под налягане. Водовземните скоби 

са за диаметри от DN 50 до DN500. Водовземните скоби до 

2” за пробиване под налягане имат адаптер за пробиване под 

налягане. Работно налягане - до 16 бара и отговарят на 

съответните стандарти. 

  Пожарни хидранти: пожарните хидранти ще са 

разположени максимум през 150м. По главните клонове са 

предвидени предохранителни спирателни кранове на 

отклонението за хидранта. Хидрантите са DN80. Под 

петата на ПХ ще се предвиди опорен блок. Под гърнетата 

ще се предвиди подходяща основа от блокчета или цименто-

пясъчен разтвор срещу хлътване. Пожарните хидранти в 

проекта са надземни DN80 - PN16. Надземният хидрант ще 

е с два извода за захранване с вода на противопожарни, 

хидромелиоративни или други съоръжения за налягане до PN 
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16 кг/см2 и температура Ттах = 70° С. Има го във варианти 

с дълбочина на полагане 1,50 м., 1,25 м. и 1,00 м.Хидрантът е 

с автоматично изпразване за защита от замръзване на 

водата. Разполага със защита на бързо износващите се 

части и висока корозионна устойчивост. Предотвратяване 

загуби на вода и течове при удар. Ще се спазва БДС EN 

14384. БДС EN 1074-6:2004 “Арматура за водоснабдяване. 

Изисквания за пригодност за използване по предназначение и 

подходящи изпитвания за проверка.“След монтаж и 

укрепване, пожарният хидрант трябва да се означи със 

замонолитена на най-близката стена плоча (метална 

табела), върху която да е отбелязано в метри разстоянието 

до хидранта в две перпендикулярни посоки. 

 Шахти за изпускател: предвидени са шахти с изпускател по 

цялата водопроводна мрежа, като се предвижда минимум 

по един брой за всяка зона. Местоположението им е избрано 

по следния начин: на всяка вдлъбната чупка по 

водопроводите, както и в крайните точки по разклонените 

клонове на отделните зони с низходящ наклон. 

 Регулатори за налягане: Предвидените регулатори на 

налягане са разположени на определените места показани в 

графичната част. При проектирането им са предвидени и 

байпасни връзки. Регулаторите ще са за диапазон от DN50 

до DN600, PN 10/16 и ще отговарят на стандарти заложени 

от участника. Мембраната ще е изолирана от основния 

воден поток, минаващ през тялото на вентила. 

Затварящият диск да е свързан към мембраната чрез ос, 

направлявана с един водач. Течението през вентила ще  е 

свободно и да не преминава през различни опори и водачи в 

зоната на седлото. Тялото на вентила ще е със специална 

„издута” форма и седлото ще е повдигнато от тялото за 

намаляне на феномена кавитация. Задвижващото 

устройство да може да се демонтира, като една единна 

съставна част за по-бърза интервенция на място. Вентилът 

трябва да бъде покрит с епоксидно покритие минимум 200 

pm и да бъде оборудван с V-образен затвор за стабилно 

регулиране при големи диференциални разлики, между 

входното и изходното налягане до 1 към 12 и малки дебити, 

както и с визуален индикатор на положението. При 

регулаторите ще се използва хидравлично балансиран пилот-

вентил с възможност за регулиране на скоростта на 

неговата реакция. Входящият импулсен тръбопровод ще е с 

филтър, акумулиращ механичните замърсявания за по - дълъг 

период от време. 

 Сградни водопроводни отклонения: предвижда се едно 

водопроводно отклонение на имот. Към всеки имот е 

предвидено да се пусне водопроводно сградно отклонение от 

РЕ 100 тръби PN10 DN25 или по- голямо. Точното 

местоположение за СВО ще се определи при инсталиране 

(монтаж) на място. Всички сградни отклонения са 

предвидени до границата на дворната регулация за всички 

съществуващи къщи или до водомерна шахта, ако е на 

разстояние на до 3 м. от дворна регулация. На застроените 
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имоти се предвижда изпълнение на сградно отклонение с 

комбинирана модулна шахта с ТСК и водомер за отчитане 

на потребените водни количества. Всички сградни 

отклонения са предвидени със средна дължина 6м. до 

граница на имота, с цел да излязат извън сервитута на 

пътя, и след възстановяване на уличната и тротоарна 

настилка да не се копае за водопроводни отклонения. 

Водопроводните отклонения ще се изграждат до Зм. 

навътре в парцела. 

 Опорен блок: на местата на хоризонталните чупки на 

водопровода се изпълняват опорни блокове. 

Предназначението им е да укрепват водопровода, като 

размерите на опорния блок са в зависимост от диаметъра 

на тръбата и ъгъла на хо^чптттяттттятя ovmM. 

Бетонът ще се доставя от сертифициран бетонов възел. 

Транспортът ще се извършва с бетоновози с подходящ обем 

спрямо количеството, което е необходимо. Полагането ще 

се извършва директно в конструкцията по 

месторазположение. В случай на по-голяма дълбочина ще се 

използват бетонови помпи. Кофражните работи ще се 

извършват и стабилизират в стриктно съответствие с 

размерите на конструкционните компоненти. Кофражните 

платна ще са нови, чисти и ще се поддържат в добро 

състояние. Изграждането на всички бетонови компоненти 

ще се извършва единствено след одобрение на кофража от 

строителния надзор и инвеститорския контрол. 

 Изпитване плътност на тръбопровод от полиетилен висока 

плътност: След изграждането водопровода, същият ще се 

изпита на водоплътност и дезинфекция. Водопроводът се 

подлага на изпитване за водоплътност и за проверка на 

якостта на тръбите и фасонните части. Предварително 

изпитване за якост се прави преди засипване на траншеята 

и монтиране на арматурите. Налягането за изпитване се 

определя съгласно чл.162 на Наредба №2 на МРРБ от 2005 

година. Изпитването да се извършва на участъци с дължина 

не по- голяма от 250 м., като края на участъците се затапва 

с глух фланец или тапа, с подходящ отвор за разполагане на 

датчиците за налягане. Хидравличната проба се извършва на 

два етапа, след частично засипване на водопровода, като се 

оставят открити връзките и съединенията, и при монтиран 

манометър в единият край, и въздушник в другия - в горния 

край. След напълване, налягането се поддържа на 

работното, докато се проверят всички съединения и се 

отстранят евентуалните течове, които не изискват 

изпразване на водопровода. След това налягането се 

повишава до 1,5 над работното в продължение на 1 час. В 

случай на пад на налягането се измерва водата необходима 

за възстановяване и тя не трябва да бъде по-голямо от 

количеството определено по формулата: /0,125 х Ьуч.: 1000/ 

х /1,5 х раб. налягане: 3/ х /вътр. диам.: 25мин. След 

провеждане на едночасова проба, водопроводът се оставя на 

това налягане в продължение на 24 часа. При изтичане на 

този срок и установяване на по-малко количество вода от 
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изчисленото по горната формула, се счита, че пробата е 

успешна. За извършеното изпитване на водопровода се 

съставят съответните протоколи, които се съхраняват в 

досието на обекта. Изпитване плътността на водопровода 

ще се изпълни в съответствие с указанията, дадени от 

участника, които са: основната характеристика на 

тръбните марки полиетилен е тяхната дълговременна 

якост, осигуряваща на тръбите минимален експлоатационен 

срок от 50 години при температура 200С. Изчисляването й 

се извършва по стандартен екстраполационен метод ISO/TR 

9080, на базата на изпитване на пробни тела при различни 

температури. В резултат, всяка тръбна марка полиетилен 

се характеризира с показателя Минимална изисквана якост 

(MRS - Minimum Required Strength), който се измерва в 

мегапаскали (Мра). Този показател отразява максималното 

допустимо натоварване на опън в стената на тръбата. Той 

не бива да се смесва с работното налягане в тръбопровода. 

На базата на стойността на MRS, се дава тръбната марка 

на полиетилена: 

- ПЕВП 25 (полиетилен първо поколение) - 6.3 Мра 

- ПЕВП 90 (полиетилен второ поколение) - ЮМра 

Максимално работно налягане 

Максималното работно налягане се определя съгласно 

унифицираните европейски стандарти pr EN 12201-1, рг EN 

12201-2, рг EN 1555-1 и DIN 8074/75. Максималното работно 

налягане е ефективното максимално налягане на флуида, при 

което тръбопроводната система може да работи 

непрекъснато. То се изразява в bar. Върху тръбите това 

налягане се отбелязва с PN. 

Изпитване на тръбопровода 

Според стандартните тестови методи за проверка на 

тръбопроводи провеждащи флуиди, тръбопроводът следва 

да бъде затапен, напълнен с вода и нагнетен до тестово. 

Следва измерване на налягането в тръбопровода. Когато 

след определено време бъде измерено спадане на налягането, 

тогава се измерва обема вода, неообходим за 

възстановяването му. Една система е без течове, когато 

обема вода е по- малък от допустимите естествени загуби, 

вследствие на следните фактори: 

- Хлабини във връзките 

- Ефикасност на обратното засипване, което да 

ограничи движенията на тръбопровода 

- Точност и ефикасност на тестовото 

-  Наличие на въздух в тръбопровода 

Допустимите загуби вследствие на тези фактори са 2 литра 

на 1 км. дължина, за 24 часа, за 1 метър номинален 

диаметър, при един метър напор. 

Q=2(l)x®(ffl)xL( km) х напор (ш) х 24 часа, където Q е равно 

на измерения обем долята вода. Изпитванията трябва да се 

провеждат в участъци, ограничени от крайни тапи за 

тестване, предоставени от доставчика в дължината на 

тръбите. Механичните окончания временно се фиксират с 

цел да понесат тестовото налягане, без да се местят. Ще  
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се разрешава тестване при затворени спирателни кранове. 

По време на окончателното тестване, връзките ще се 

оставят незасипани на разстояние 0.50 м от двете страни, 

мерено в дъното на изкопа. Преди започване на теста, 

изкопът следва да се засипе обратно и трамбова до 85% от 

прокторното уплътняване на почвата, при оптимална 

влажност. Тестовите отверстия ще позволяват 

контролираното напълване и последващо изпразване на 

тръбопровода. Тапата ще е снабдена с подходящи отвори, в 

които да се разположат необходимите датчици за налягане. 

Оборудването, създаващо налягане, следва да достигне 

тестовото налягане за не повече от 2 часа. С цел гаранция, 

че грешките при измерването на налягането не допринасят в 

значителна степен за общата неточност при регистриране 

на течове, датчика за налягане ще има способност да 

регистрира налягане 0.02 бара или по-добра. Системата за 

проверка на налягането следва да е калибрирана. Данните за 

регистриране на налягане следва да се разчитат на нивата, 

на които са поставени / обикновено в най-ниската точка на 

профила на тръбопровода/ след напълване и 

обезвъздушаване, тръбопровода ще се остави да се 

стабилизира /темперира / за период най-малко 2-3 часа. 

Създаване организация, при която теста да се извърши на 

следващия ден след напълване и обезвъздушаване. 

Обезвъздушаването на тръбопровода е от особено важно 

значение, тъй като голямото количество въздух може да 

провали теста. Запълването на тръбопровода следва да се 

прави от най-ниската точка, като въздуха постепенно се 

изтласква от тръбопровода. На затапването се предвижда 

възможност за изпускане на въздуха. Скоростта на 

запълване на тръбопровода ще е такава, че да може 

свободно да се изпусне въздухът през обезвъздушителя. 

Препоръчителното тестово налягане на тръбопровода за 

налягане до 10 бара е 1.5 пъти проектното налягане. При 

тестването следва да се отчете разширението на 

тръбопровода по време на пълнене, което дава отражение 

на спада на налягане през време на теста. Ако през време на 

изпитването се установи теч, се проверяват всички връзки и 

механични съединения. Всички дефекти, установени при 

теста, ще бъдат отстранени преди повторното изпитване. 

След прекратяването на изпитването, намаляването на 

налягането в тръбопровода става постепенно. Времето за 

прекратяване на налягането, ще бъде не по- малко от 5 пъти 

времето, за повишаване на налягане в системата. В случай, 

че се налага повторно изпитване на тръбопровода, към него 

няма да се пристъпва преди да е изтекло необходимото 

време за възстановяване нормалното състояние на 

тръбопровода. Ориентировъчно този период се приема 

период пет пъти по-дълъг от тестовия, но най- добре е да се 

извърши на следващия ден. Ако производителят на ПЕВП 

тръбите, или доставчикът, предлагат специфични 

изисквания към тръбопровода по време на тестването, те 

ще се представят и намерят отражение по време на 
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пробите. 

 Дезинфекция на водопровода: новите водопроводи се 

промиват и дезинфекцират преди въвеждането им в 

експлоатация. Използва се инсталацията за изпитване. 

Съгласно “Санитарно-техническите норми и правила за 

строителство и експлоатация на съоръженията при 

водоснабдяване на населените места и промишлеността с 

питейна вода”, за дезинфекция на изпълнените водопроводи 

преди включване в експлоатация се използват хлорни 

съединения. Преди пускането на водопровода в експлоатация 

се извършва промивка - хидропневматично до пълното 

избистряне на промивната вода. За промивка се използва 

технически чиста вода. След полагането и изпитването на 

водопровода, същият подлежи на дезинфекция чрез 

промиване и/или използване на дезинфектанти. За тази цел 

се използва питейна вода. Водата, която ще се използва за 

промивка и дезинфекция, ще може да се подаде и изпусне при 

спазване на изискванията за опазване на околната среда. Ако 

е необходимо трябва да се използва неутрализиращо 

средство. Участъкът, който ще се дезинфекцира, трябва да 

се отдели от действащата водопроводна мрежа. Всички 

съоръжения и устройства, които ще се използват, ще са 

подходящи за използване за пречистване на водата. За 

провеждане на изпитването се монтират фланци в двата 

края на участъка. Фланците са с отвори и монтирани 

спирателни кранове. За да се извърши дезинфекцията, 

участъка се пълни с дезинфекционен разтвор. Пълненето 

става отдолу нагоре, при отворен кран в по-високата част, 

за да се обезвъздуши водопроводния участък. След 

запълването водопровода с дезинфекционния разтвор, той 

престоява в продължение от 30 - 60 минути - в зависимост 

от избрания дизинфектант, дължината на водопровода и 

неговия диаметър. След дезинфекцията водопровода се 

промива обилно с вода. Промивката трае докато 

остатъчното съдържание на дезинфектанта във водата не 

превишава граничните стойности. Когато резултатите 

станат задоволителни, участъка колкото е възможно по-

бързо ще се свърже с водоснабдителната система, за да се 

предотварти всякакъв риск от вторично замърсяване. 

Подробностите от провеждането и резултатите от 

изследването пълно и подробно ще се опишат и 

документират. Всички химикали, които се използват за 

дезинфекция, ще да отговарят на изискванията за 

използване на химикали за пречистването на водите. По 

често използваните химикали за дезинфекцията на 

водопроводната мрежа и съоръженията по нея са газ хлор, 

натриев хипохлорид, калциев хипохлорид, хлорен диоксид, 

калиев перманганат и други, като при тяхното използване се 

спазват изискванията на Министерството на 

здравеопазването за употреба на реагенти за контакт с 

питейна вода. Определена е допустимата максимална 

концентрация на изброените по-горе дезинфектанти от 

участника. Не се разрешава доставянето на натриев 
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хипохлорит, калциев хипохлорит и водороден прекис 

предварително и да се съхранява продължително на обекта, 

поради силната промяна на концентрацията на активния 

хлор или кислород в тях. Качествата на постъващата 

питейна вода, с остатъчен хлор 1мг/л, налага се вземането 

на проби на водопровода подлежащ на дезинфекция за 

микробиологичен контрол, които се анализират в 

лабораторни условия. Самото провеждане на 

дезинфекцията ще се извършва в присъствието на 

квалифицирани лица за осъществяване на контрол при 

приготвяне и дозиране на дезинфектиращита разтвори, 

евентуално изменение съдържанието на дезинфектанта 

през време на дезинфекцията, при определяне съдържанието 

на остатъчните количества дезинфектанти и др. 

Неутрализацията им съответно се извършва със серен 

диоксид или натриев тиосулфат, а на хлорният диоксит с 

натриев тиосулфат. Третирането на водата с хлор е 

традиционен метод за дезинфекция. Освен унищожаването 

на бактериите, хлора отстранява нефилтрираните 

органични замърсители чрез оксидиране. Стабилизирания 

хлор се разтваря без остатък и не оказва влияние на нивото 

на pH. При започване на изпълнението на водопровода ще се 

осигурят ЗБУТ при работа с химични вещества и препарати 

за дезинфекция, в съответствие с избрания за употреба 

дезинфектант. При работа със съответните 

дезинфектанти ще се спазват всички инструкции дадени от 

производителя, с оглед безопасните условия на труд на 

персонала. Минималното време за контакт се определя в 

зависимост от диаметъра и дължината на дезинфекцирания 

участък от тръбопровода, материала, от който са 

изпълнени тръбите и условията на полагане. За извършената 

промивка и дезинфекция се съставя акт. Водопроводът се 

ползва след разрешение от санитарните органи на РИОКОЗ- 

Смолян. След приключване на строителните работи, 

участникът е задължена да представи на приемателната 

комисия, респективно инвеститора и експлоатиращото 

предприятие, всички книжа, документи и протоколи 

съгласно “Правилник за изпълнение и приемане на 

строително-монтажни работи”.  

 Полагане на сигнална и на детекторна лента с медни 

проводници. Над водопроводите се поставят сигнална и 

детекторна лента с оглед на улеснение при по-

нататъшната им поддръжка. Основни положения: 

детекторната лента се поставя директно върху/под 

неметални тръбопроводи. 

1= детекторна лента под или над кабели и тръбопроводи 

2= разпределително табло, вътрешно свързване 

3= кабел, тръбопровод 

2. На всички места за свързване проводниците на 

детекторната лента ще бъдат свързани така както са 

обозначени - син със син, червен с червен, неизолиран с 

неизолиран. Само по този начин се осигурява проводимост на 

сигнала, в случай на необходимост и при използване на 
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предназначените за тази цел детекторни уреди. 

3. Надеждни и устойчиви връзки ще бъдат направени 

само с клещи. 

4. Проводниците в краищата на всяка ролка са 

подготвени за свързване със следващата ролка (фабрично 

снабдени с конектори и шлаухи за свързване). 

5. В края на участъка, проводниците на детекторната 

лента ще бъдат достъпни. Краищата ще бъдат изкарани и 

добре изолирани в гърнето на пределните спирателни 

арматури. 

Осъществяване на свръзка: за правилното свързване са 

необходими клещи, конектори и шлаух. Контактът на 

проводниците в края и едната и началото на следващата 

детекторната лента, ще бъде абсолютно сигурен.  

Последователност на свързване: 

1. Отстранете около 1 см. от изолацията на двата 

медни проводника като за тази цел се отстранява част от 

прозрачното фолио, покриващо лентата. 

2. Освободените от изолация краища на проводниците, 

както и неизолирания проводник се пъхат до средата на 

конекторите, които се затягат с клещите. Задължително 

се проверява дали проводниците са здраво закрепени в 

съединителните елементи. 

3. След поставяне на конекторите в края на едната 

лента, се нахлузват шлаухчетата върху изолираните 

проводници и се изтеглят, така че да се виждат 

конекторите. 

4. Краищата на проводниците на втората лента 

предварително подготвени се пъхат в конекторите на 

първата лента. Накрая така пъхнатите проводници отново 

се затягат с клещите. Краищата на лентата малко ще се 

застъпят и ще се залепят на обратната страна с тиксо. 

5. Проверка дали проводниците са закрепени добре в 

конекторите. При недобра връзка затягането с клещите се 

повтаря. 

6. Шлаухчетата се изтеглят така, че да покрият здраво 

закрепените метални връзки и посредством запалка се 

затоплят /отнася се само за изолираните проводници/, 

докато шлаухчетата прилепнат здраво към проводниците и 

конекторите. По описания по-горе начин могат да се правят 

отклонения. В тези случаи в един конектор от едната 

страна е необходимо да се пъхнат 2 проводника и да се 

осъществи затягането посредством предназначените за 

това клещи. Задължително ще се следват инструкцията за 

свързване на отделните ленти. При лошо направени връзки 

проследяването на трасето на тръбопровода се затруднява 

или е невъзможно. 

 Превоз нестандартна баластра от депо за обратено 

засиване. 

 Обратно засипване с нестандартна баластра. След 

приключване на обратната засипка над теме тръба от 

пясък, засипването на изкопа на водопровода ще продължи с 

обратен насип с нестандартна баластра. Доставката ще се 
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извършва със самосвали от депо, като тя бъде разтоварена 

на купчини по дължината на трасето. След преминаване на 

необходимите изпитвания, ще се премине най-напред към 

ръчно засипване. След това обратния насип ще се изпълнява 

машинно, като почвите се разриват по дължина на изкопа с 

булдозер. Качествата на материалите за насипване ще се 

установят по лабораторен способ от лицензирана 

лаборатория. Там, където се налага възстановяването на 

съществуваща настилка, се проверява степента на слягане 

на насипния материал и при необходимост се прави 

дозапълване така, че да не се получат неравности и ръбове 

спрямо съществуващата настилка. Насипът около 

бетоновите конструкции ще се направи единствено след 

постигане на изискваната за якост на бетона в 

съответствие с техническите изисквания. 

 Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип от 

нестандартна баластра Уплътняването на почвите ще се 

извърши с виброплоча, като се внимава да се товарят 

тръбите симетрично от двете страни. Всеки слой ще се 

уплътнява с помощта на валяк пневматичен, до суха 

плътност не по- малка от 98% от максималната обемна 

плътност на скелета на материала по модифициран 

Проктор, съгласно БДС 17146 (БДС EN 13286-2). Физико-

механичните пока: ючвит, влагани в насипните съоръжения 

системно ще се контролират чрез вземане на определен брой 

контролни проби при определен обем. 

 Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) 

ВОБД ще бъде съобразена с етапите на строителство на 

водопровода и канализацията и засегнатите участъци от 

СМР. Участникът ще изготви част „Временна организация 

и безопасност на движението” към Техническия проект, 

като за всеки конкретен случай се прилага съответната 

схема. ВОБД ще се реализира по схеми съгласно Наредба №3 

„За временната организация и безопасност на движението 

при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците“ (ВОБД). Пътните знаци ще бъдат 

втори типоразмер по БДС 1517 и втори клас фолио с 

едрозърнеста структура на отразяващия слой съгласно чл. 7 

и чл. 8 от Наредба № 18 „За сигнализиране на пътищата с 

пътни знаци“ и Наредба № 3. За целите на ВОБД полигона на 

СМР ще бъде разделен на участъци, в които движението ще 

бъде отбивано последователно, съгласно предвижданията на 

проекта. Временните знаци се поставят на преносими 

стойки, устойчиви срещу преобръщане от вятър. Те се 

поставят преди започване на строителните работи и се 

отстраняват веднага след тяхното окончателно 

завършване. Пътните знаци за въвеждане на ВОБД следва да 

отговарят на минималните светлотехнически изисквания 

съгласно Приложение № 5 на Наредба №3 за ВОБД. Нощем 

надлъжното ограждане да се сигнализира с постоянни или 

мигащи светлини. За всеки строителен участък, по който се 

работи, участникът ще осигури подходящ достъп до всяко 

УПИ, който да не пречи на технологията на изпълнение. 
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Лицата, които извършват СМР в обхвата на улицата, ще 

носят отличителен знак (С12) „Облекло с ярък цвят и 

светлоотразителни ленти”. Пътните знаци на постоянната 

сигнализация, които не съответстват на временната, ще се 

отстранят или ще се покрият с непрозрачен калъф или 

фолио с черен или сив цвят. 

 Почистване: участникът ще отстрани и премахне от 

района на площадките всички отломки и отпадъци поне един 

път седмично, а и по-често, ако те пречат или 

представляват опасност за възникване на пожар или 

инцидент. Всички отпадъци в следствие на почистването ще 

се отстранят от участника по начин, който да не 

предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на 

съседните собственици. Отпадъците ще бъдат изхвърлени 

на специализирано депо за строителни отпадъци. Ще се 

премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на 

обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, 

напускащи площадките. Окончателно почистване на всички 

отпадъци и излишна почва временните строителни знаци, 

инструменти, скелета, материали, строителна механизация 

или оборудване. Окончателното почистване на работния 

район ще приключи в рамките на седем (7) дни от 

възстановяването на настилките. 

 Изисквания за сигурност: Защита на 

собствеността; Изисквания за предварителна 

инспекция / одобрение; Открити изкопни работи; 

Противопожарна защита ; Експлозивни работи и 

взривове- Не се разрешава употребата на 

експлозиви, Опазване на дърветата и зелените 

площи. 

o ЕТАП III - Предаване на строежа: при завършване на обекта 

участникът отправя до Възложителя писмена покана да направи 

оглед и да приеме извършената работа. Приемането на извършеното 

строителство се извършва с констативен акт /протокол/ акт обр.19 

за извършени строителни работи/, подписан от Възложителя, 

Изпълнителя и извършващите строителен и авторски надзор на 

обекта, в който се посочва дали обектът е изпълнен съобразно 

одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна 

документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от 

ЗУТ и условията на настоящия договор. Описва се извършената 

работа: количеството на строителни работи, качеството на 

извършена работа и вложените материали, монтираните 

съоръжения, наличието на недостатъци и срокове за отстраняване 

на констатираните недостатъци, както и дали е спазен срокът за 

изпълнение, към който констативен акт се прилагат протоколите за 

успешно проведени единични изпитвания на съоръженията, 

сертификати за качество на използваните материали, отчет за 

действително извършените разходи за изпълнение на строителните 

работи, подписан от Възложителя, Изпълнителя и извършващите 

строителен и авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на 

строителни работи, подписана и одобрена от Възложителя. Когато 

за обекта или отделни негови части и инсталации са предвидени 

изпитания, приемането се извършва след успешното им провеждане. 
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Количеството на изпълнените строителни работи и замерването им 

се извършва съгласно нормативните изисквания. Некачествено 

извършените работи извън установените изисквания и нормативи се 

поправят от Изпълнителя и за негова сметка след съставяне на 

протокол за некачествено извършени работи, като той дължи 

неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците. 

След приключване на строителните работи се представят всички 

книжа, документи и протоколи от досието на обекта съгласно 

действащата нормативна уредба, указанията на строителния надзор 

и приложимите правилници за изпълнение и приемане на строително- 

монтажните работи за всеки вид. Абсолютно задължителни за 

правилната експлоатация са екзекутивите и протоколите, съставени 

по време на строителството: Чертежи и детайли: Екзекутивни 

чертежи, съдържащи точно и подробно всички изменения по основния 

проект; Сертификати на вложените тръби, фасонни части и 

арматури; Протокол за приемане на проектната нивелета на 

траншеята; Протокол за приемане и почистване на тръбите преди 

полагането им; Протокол за пробно изпитване на положения 

водопровод; Протокол за засипване на траншеята и уплътняване; 

Протокол за дезинфекция на водопроводите. Съставя се Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап 

от него) (приложение № 15) на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и се 

подписва от възложителя, проектантите по всички части на 

проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от 

технически правоспособните физически лица към него, упражнили 

строителен надзор по съответните части. Този акт е основание за 

съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо 

строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа 

и строителната документация от строителя на 

възложителя;участникът е описал какво е съдържанието на този 

акт. С подписването на Констативен протокол обр. 15 приключва 

срока на договора. Приемането на изпълнените работи се извършва 

съгласно изискванията на ЗУТ, Наредбите към него и Доклада на СН. 

Последният трябва да съдържа всички необходими документи, 

заверени от СН. 

o  ЕТАП- IV- Гаранционно обслужване: участникът ще осигури 

Гаранционние срокове за съответните видове СМР съобразно 

предвидените в ЗУТ и Нардеба № 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. Участникът ще отстранява за 

своя сметка появилите се дефекти в рамките на гаранционните 

срокове. Такива дефекти ще се установяват с протокол между 

страните, където се определят и сроковете за отстраняване на 

дефектите. Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече 

през времето, необходимо за отстраняване на дефекта. 

Изпълнителят е длъжен да започне работа за отстраняване на 

дефектите в срок от 5 /пет/ работни дни от датата на съставения 

протокол за установени дефекти. 

 Описание на организацията на работа по реализиране на строителството 

(СМР). Всички СМР ще се изпълняват под ръководството на: Техническия 

ръководител; В и К инженера, Специалиста по контрола на качеството, 

Координатора по ЗБУТ и Геодезиста. Предвижда се да се изгради временно 
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захранване на абонатите при изпълнението на групи от клонове (както е 

представено в Линейния график) и те са следните: 

Гл. клон 1, Клон 1 и съответните СВО и ПХ S Клон 2, Клон 10, Клон 3 

и съответните СВО и ПХ S Клон 4, Клон 5, Клон 6, Клон 8 и 

съответните СВО и ПХ V Клон 7, Клон 82, Клон 12 и съответните 

СВО и ПХ S Клон 22, Клон 80, Клон 86, Клон 87 и съответните СВО и 

ПХ S Клон 59, Клон 27, Клон 26, Клон 28 и съответните СВО и ПХ У 

Клон 93, Клон 94, Клон 99 и съответните СВО и ПХ S Клон 65, Клон 

92, Клон 95 и съответните СВО и ПХ S Клон 9, Клон 25 и 

съответните СВО и ПХ 

 Предвижда се строително - монтажните работи да се 

извършат със следните строителни специалисти, механизация и 

оборудване:участникът представя таблица, съдържаща 

информация за наименование на видовете СМР и тяхната 

технологична последователност на изпълнение , организация , 

подход и начин на оизпълнение, разпределение на ресурсит – 

технически( механизация и обо0рудване) персонал( ръководен и 

изпълнителски) . Подготвителни дейности и организация по 

започване на строителството - Предаване на строителната 

площадка от Възложителя на Изпълнителя и подготовка за 

изпълнение,включват; подписване на протокол - обр.2 за 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна 

линия и ниво, трасиране на участъка, уточняване на кадастъра 

на подземните комуникации в т.ч. телефонни и телеграфни 

кабели, електрически кабели и други, ограждане на 

строителната площадка с временна строителна ограда, 

създаване на организация на движението съгласувана с кат, 

поставяне на необходимите табели съгласно изискванията на 

пбз и вод и светлинната сигнализация за тъмната част на 

денонощието. 

 СМР за строителни работи на водопроводни клонове. СВО, 

ПХ80/80, регулатори на налягането 2бр. (DN100 и DN65), Шахта 

изпускател при т.831: Рязане на асфалтова настилка, Разваляне 

на асфалтова настилка, Възстановяване на асфалтова 

настилка, Демонтаж на бордюри, Разваляне на тротоарна 

настилка,  Възстановяване на бордюри, Възстановяване на 

тротоарна настилка,  Изкоп в скални почви машинно, Изкоп в 

слабо- скални почви машинно на транспорт, Изкоп в скални 

почви ръчно Изкоп в слабо- скални почви ръчно, Ръчно 

допълнително прехвърляне на слабо- скални и скални 

почвиНатоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса, Извозване на депо до 15км, Неплътно /плътно 

укрепване изкоп, Транспорт на пясък от депо до 15км, Пясъчна 

подложка Юсм под тръба, Обратно засипване с пясък над теме 

тръба (ЗОсм), Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип, Транспорт на нестандартна 

баластра от депо до 15км, Обратно засипване с нестандартна 

баластра, Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба, Уплътняване на пластове с виброплоча 

на обратен насип от нестандартна баластра. 

 Водопроводни клонове - монтажни работи: Доставка и монтаж 

на тръби DN140 PEHD, РЕ100, PN10 с включени 1% крайцване, 

Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, РЕ100, PN10 с 
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включени 1% крайцване, Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване, Доставка и полагане на детекторна 

лента с включени 1% крайцване, Изпитване на водопровод от 

DN140 включително, Дезинфекция на водопровод от DN140 

включително, Доставка и монтаж на фланшов накрайник 0140, 

Доставка и монтаж на фланшов накрайник 090, Доставка и 

монтаж на свободен фланец 0125, Доставка и монтаж на 

свободен фланец 080, Доставка и монтаж на бетонов опорен 

блок, Доставка и монт. дъга 11° PEHD 0140 Доставка и монт. 

дъга 11° PEHD 090, Доставка и монт. дъга 22° PEHD 0140 

Доставка и монт. дъга 22° PEHD 090, Доставка и монт. дъга 30° 

PEHD 0140 Доставка и монт. дъга 30° PEHD 090, Доставка и 

монт. дъга 45° PEHD 0140 Доставка и монт. дъга 45° PEHD 090, 

Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран 0125 

Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран 080, Доставка 

и монтаж на тройник - PEHD 0140/0140, Доставка и монтаж 

на тройник - PEHD 0140/0110, Доставка и монтаж на тройник - 

PEHD 0140/090, Доставка и монтаж на тройник - PEHD 

090/090, Доставка и монтаж на кръстач - PEHD 090/090, 

Доставка и монтаж на коляно 90° PEHD 090, Доставка и 

монтаж на намалител - PEHD 0140/090, Доставка и монтаж на 

глух фланец 080 

 СМР за сградни водопроводни отклонения cbo - монтажни 

работи: Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, РЕ100, 

PN10 с включени 1% крайцване; Доставка и монтаж на 

водовземна скоба за всички присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110) за СВО DN25, Доставка и монтаж на 

коляно 90°, 025 на БМВ, Доставка и монтаж на ТСК, DN20, 

пълна окомплектовка, Доставка и монтаж на водомерна шахта 

DN25-32, Доставка и монтаж на бетонов опорен блок.  

 СМР за пожарни хидранти 70/80 (ПХ80/80) - монтажни работи: 

Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, РЕ100, PN10 с 

включени 1% крайцване, Доставка и монтаж на тройник за 

всички присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) 

за ПХ DN70/80., Доставка и монтаж на надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и 

фланци,  

 СМР за регулатори на налягането - монтажни работи: 

Доставка и монтаж на тройник - PEHD 0125/0125 

 Доставка и монтаж на тройник - PEHD 090/090; Доставка и 

монтаж на коляно PEHD 0125/90°; Доставка и монтаж на 

коляно 90° PEHD 090; Доставка и монтаж на намалител - PEHD 

0140/0125; Доставка и монтаж на свободен фланец 0100 

Доставка и монтаж на свободен фланец 080 

Доставка и монтаж на свободен фланец 065, Доставка и 

монтаж на СК DN100 с охранителна гарнитура, PN16 Доставка 

и монтаж на СК DN65 с охранителна гарнитура, PN16 

Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна гарнитура, 

PN16 

Доставка и монтаж на фланшов адаптор дълго изпълнение РЕ 

DN125 Доставка и монтаж на фланшов адаптор дълго 

изпълнение РЕ DN75 Доставка и монтаж на фланшов адаптор 

дълго изпълнение РЕ DN90 
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Доставка и монтаж на фланшов адаптор дълго изпълнение РЕ 

DN110 Доставка и монтаж DN100 

Доставка и монтаж DN65 

на филтър с фланци на филтър с Доставка и монтаж на 

бетонов опорен блок 

o Описание на механизацията за изпъленеие на обекта, 

разпределена по видове дейнсоти: участникът е Багер 

SHAEFF-HML 30А 

o Багер ТЕРЕКС верижен модел HR20 

o Багер - еднокошов, хидрочук JCB ЗСХ 

o Багер - еднокошов, хидрочук JCB 4СХ 

o Самосвал „УНИМОГ” 

o Самосвал Волво ФС10 6x4 

o Самосвал Камаз 

o Компресор - подвижен HAS 125 

o Компресор - подвижен - I 

o Къртач - пневматичен 

o Къртач - пневматичен RTR 38мм 

o Заваръчен апарат за челна заварка за ПЕ-рт315 

o Апарат за челна заварка за PEHD до ф 160 - ELEKTRA 315 

скенер 

o Ел. агрегат 

o Валяк пневм. CAT СВ-214 2003 R 

o Валяк пневм. - модел VMT-100 

o Валяк - двубандажен JCB, модел VMT-270 

o Водни помпи 

Фугорезачка STILL 

Ръчна трамбовка- WACKER BS 60-2 I 

ще се осигурят резервни екипи за заместване и ремонт на 

строителната механизация. Ще се поддържа в резерв 1 самосвал, 1 

двубандажен валяк и 1 комбиниран багер. 

o Описание на организацията за доставка на материалите при 

изпълнение на обекта:  Всички влагани строителни материали ще 

бъдат придружени със сертификат за произход и декларация за 

съответствието на строителния продукт с указания за прилагане на 

български език, съставени от производителя или от неговия 

упълномощен представител, подписана и подпечатана от 

производителя или негов представител. Доставените материали, 

необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на всички 

изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със: е 

сертификати за качество по ISO 9001 и да отговарят на европейските 

стандарти. За материалите, които ще се използват е необходимо 

представяне на съответните разрешителни; заверено копие от 

сертификат за съответствие на строителния продукт издаден от 

оторизирано лице по Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за 

условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на 

Република България;Всички материали, които ще се влагат в обекта, 

трябва да са нови, със съответното качество, подходящи за целта и 

не трябва да имат дефекти: 

 Доставката на материали ще се осъществява, съобразно Линейния 

график и съответно посочените в него начало и край на изпълнение 

на съответните СМР: участникът е представил пдоробно 

необходимите материали за изпълнение на вътрешната 
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водоснабдителна мрежа- етап първи.  Представил е и таблица с 

информация за наименование на всеки предвиден за влагане на 

материал, произовдитеол и старна на произход на материала, 

приложен документ. С голед на така представената таблица, 

участникът е представил заверени копия на Сертификати за 

съответствие , приложение към сертификатитие, декларация за 

характеристики на строителния продукт, декларация за 

експлоатационни показатели. 

o Персонал и ангажирани лица. Описание на разпределението на 

задачите и отговорностите. Координация на участниците в 

строителния процес и заинтересовани страни:  

 Експертен състав:  

 ВиК инженер следи и отговаря за цялостното изпълнение на 

проекта. Подчинен е директно на Управителя и координира всички 

други помощни звена. 

 Техническият ръководител на обекта е централна фигура при 

оперативната организация и изпълнението на СМР. Той изпълнява 

дейността си в тясна взаимосвързаност с инженер ВиК, 

Специалиста по контрола на качеството и Координатора по 

безопасност и здраве. Техническият ръководител на обекта 

определя КАКВО и ДОКОГА трябва да бъде направено, следи 

изпълнението и координира дейностите по цялостното изпълнение 

на проекта. Той е отговорен за качественото и навременно 

извършване на строителните работи. Той определя КОИ от 

изпълнителския състав и ПО КАКЪВ НАЧИН следва да приведе в 

действие направените указания от ВиК инженера, Геодезиста, 

Строителният Надзор, Отговорника по качество и Координатора 

по ЗБУТ и подава обратна информация с цел проследимост и 

координация на дейностите между изпълнителския състав и 

останалите участници в процеса. 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, както и във връзка с доставките и 

извънредните дейности са под пряко ръководство на Техническия 

ръководител. 

 Геодезиста ръководи геодезическите работи и участва в 

изпълнението им, извършва контролни замервания, трасиране и 

разработване на геодезически планове. Той свежда релевантната 

информация до Техническия ръководител. 

 За безопасността, здравето и контрола по качество през целия 

период и обхват на изпълнението отговарят съответните 

ангажирани лица - Координатора по здравословни и безопасни 

условия на труд и Специалиста по контрола на качеството. Те 

събират и анализират информацията от строителната площадка, 

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 
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отличава с: 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 инженерно- технически и изпълнителски 

състав, опосредствана комуникация между изпълнителски състав и 

останалите участници в процеса, чрез ръководителя на 

строителното звено/бригадира и Техническия ръководител. 

   Координатора по здравословни и безопасни условия на труд: 

Осъществява непосредствено оперативно, административно 

ръководство и контрол на обекта във връзка със спазването на 

ЗБУТ. 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. 

 Специалиста 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 

подготовката на документите за приемателните комисии, 

касаещи неговата дейност. Съгласувано с техническият 

ръководител, бракува по съответния ред и спира от употреба 

продукти, неотговарящи на утвърдените материали, образци, 

стандарти и други 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. 

 Строителни работници със съответната квалификация: 

 Оператори на фугорез - притежават необходимата квалификация 

за работа със строително оборудване (фугорез). Изпълняват 

изрязване на асфалтови и бетонови настилки, при спазване на 

изискванията по ЗБУТ и опазване на околната среда. 

Притежаващи дългогодишен опит при работа с фугорез. 

 Общи работници - изпълняват СМР, за които не се изисква 

квалификация, като разваляне на асфалтови настилки, товаро-

разтоварни работи, пренос на строителни материали и разтвори, 

събира и изнася на определените места отпадъци, извършва обща 

работа при изпълнение на ремонтни работи, изпълнява и други 

конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. Носят 

отговорност при нанесени вреди върху инвентара и материалите, 

които пренасят. Спазват правилата за товарене, разтоварване и 

пренасяне и нормативните изисквания за безопасност на труда. 

Притежаващи дългогодишен опит. 

 Изкопчии - извършват изкопни работи в земни и скални почви. Имат 

необходимия опит за работа с необходимото оборудване - 

компресор, къртач и др. Притежаващи дългогодишен опит в 

направата на траншейни и всички видове изкопи с натоварване на 

ръчни колички и на 

 Багеристи - с образование средно-специално, курс за квалификация, 
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обучение за вида и типа машина, с която работи. Управление и 

обслужване на въжено-механични, хидравлични и многокофови 

багери, оборудвани с различно загребващо устройство при 

разработване на почви, направа на канали, основи на съоръжения, 

жилищни и промишлени сгради, планировка, корекция на реки, 

направа на изкопи и насипи, строителство на пътища и ж.п.линии, 

диги, и други подобни, управление на машината в ход и на място; 

монтаж и демонтаж на различното оборудване към машината; 

контролиране при движение и работа изправното състояние на 

работните органи, системите за управление, възлите и 

отговорните детайли на машината; осигуряване и поддържане 

нормален режим на работа; извършване на профилактика, 

смазване и текущ ремонт; участие в ремонта в условията на 

сервиз; отстранява възникнали грешки в техниката за управление 

на машината. Извършват ежедневното обслужване на машината 

и я поддържат в чисто и изправно състояние; зареждат 

необходимото количество качествени гориво, масла и охладителни 

течности; познават връзката между отделните механизми на 

машините; извършват монтажа и демонтажа на различното 

оборудване; извършват или участват при извършването на всички 

видове изкопно-насипни работи с различните оборудвания на 

загребващото устройство като изпълняват функции, операции и 

манипулации предвидени по технологичен ред в карти, технологии и 

ПСД; Умение да водят машината при разнообразни условия-

надлъжни и напречни наклони, криви и др.; Отговарят за 

безопасността по време на движение и работа на обекта; Грижат 

се за чистотата на машината след работа; Работят 

самостоятелно или в комплект с други машини използвани в 

технологичния процес; спазват екологичните изисквания; Спазва 

нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които 

е обучен и инструктиран; Използват коректно машините, 

съоръженията и средствата за индивидуална и колективна 

защита; Уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай 

на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото 

или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови 

злополуки; Оказва съдействие за реализирането на всички мерки, 

свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на 

хората. Притежаващи дългогодишен опит 

 Монтажници ВиК - притежават необходимите сертификати за 

Изпълнение на СМР, свързани с монтаж на водопроводни, 

канализационни инсталации и съответните фасонни части. 

Извършват цялостния надзор, преглед, ремонт и поддръжката им. 

Следят и поддържат работната площадка във вид, който дава 

възможност за точно и качествено извършване на ремонтни 

работи и профилактика. Познаване и спазване на правилата за 

безопасни условия на труд за които изпълняващите длъжността са 

съответно инструктирани и обучавани, което е особено 

необходимо защото заемащите длъжността боравят със 

специфично оборудване, машини и съоръжения, изискващи 

повишаване на мерките за безопасност при тяхната експлоатация; 

Отговорни за повереното им имущество - техника, инструменти и 

материали. Спазват изискванията по ЗБУТ и опазване на околната 

среда. Притежаващи дългогодишен опит. 
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 Каналджии - притежават дългогодишен опит и квалификация за 

подготовка на канала за полагане на тръби в изкоп, като 

извършват необходимите СМР - подложка и засипване е пясък, 

трамбоване и уплътняване на насипи и др 

 Заварчици на РЕ тръби - специализирани в изпълнението на СМР, 

свързани със заварки и монтаж на РЕ и PEHD тръби. Притежават 

необходимите удостоверения от Института по заваряване - 

гр.София. Притежаващи дългогодишен опит, участвали в 

изпълнението на водопроводи при изграждане на воден цикъл в 

гр.Добрич, гр.Хисаря, гр.Раковски, гр.Смолян и др. Съставят 

необходимите протоколи и дневници за заварки. 

 Специалисти ВиК - изпитване и дизинфекция на водопроводи и 

изпитване на канализация. Извършват всички дейности, свързани с 

тези СМР. Притежават дългогодишен опит в изграждането на 

водопроводи и канализация. 

 Кофражисти - изпълняват дейности като направа и разваляне на 

кофражи, плътно и неплътно укрепване на кофражи и изкопи, с 

опит и квалификация като кофражисти, запознати със 

съвременните кофражни технологии и системи за укрепване на 

изкопи. 

 Бетонджии - изпълняват дейности с полагане на бетон и грижи 

след полагането. Спазват технологиите за полагане на видове 

бетон, времето за полагане. Съхраняват всички съпътстващи 

документи, като декларации за съответствие, превозни бележки и 

др. Притежават необходимите сертификати и дългогодишен опит 

в подготовката и полагането на бетон. 

Всички СМР ще се изпълняват под ръководството на: Техническия 

ръководител, Строителния инженер ВиК, Геодезиста, Специалиста по 

контрола на качеството и Координатора по здравословни и безопасни 

условия на труд. Броят им е предсавен в Линейния график и съответно 

Диаграмата на работната ръка. Ръководните и технически лица ще 

следят за точното изпълнение на СМР. Средно списъчния брой на 

работниците на обекта е 29 човека (ср. 143 работника на петдневка). 

За всеки вид дейност (всяко специализирано звено) е осигурена 

поточност в натоварването, по този начин се избягва получаването на 

екстремуми в диаграмата, улеснява се планирането и организацията на 

строителната площадка. 

o Описание на организацията за контрол на качеството и вътрешни 

норми за осигуряване на качеството:  

 Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи 

се упражнява от лицето упражняващо строителен надзор и от 

представител на възложителя. 

 Документите по приемане и оценяване на качеството на извършените 

строително- монтажни работи се съставят и подписват от 

изпълнителя, инвеститорския контрол и лицето упражняващо 

строителен надзор. 

 Качеството на изпълнението на отделните видове работи включва: 

своевременно представяне на строителния надзор, на инвеститорския 

контрол и на възложителя сертификати за всички използвани 

материали, отговарящи на изискванията за параметри и качество на 

материалите по действащите нормативи. Определяне на лица, 

отговарящи за Контрола на качеството за изпълнение на отделните 

видове работи, съобразени с проектната документация. 
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 За качеството на предвидените строително монтажни работи е 

важно да се следи за:  

-    Качество на материалите за строителния процес.Всяка доставка 

на материали на строителната площадка ще бъде придружена 

със сертификат за качество в съответствие с определените 

технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и 

каталози. Материалите ще се съхраняват внимателно до 

влагането им в обектите. Всички произведени продукти или 

оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще бъдат 

доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, 

придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където 

могат да се приложат такива. Всички продукти, които ще се 

вложат следва да са годни и да притежават съответните 

декларации на производителя и указания за приложение. 

Строителните продукти се считат годни за употреба, ако 

отговарят на следните технически спецификации:Стандарт - 

български /БДС/ или еквивалентен   Стандарт - европейски /ЕК/ 

или еквивалентен; Стандарт - въведения като български, 

съответен европейски стандарт /БДС EN/ или еквивалентен. 

Разработената и внедрена система за управление на качеството 

гарантира, че дружеството е способно да произвежда и доставя 

продукти, които отговарят в максимална степен на изискванията 

на клиентите. 

- Качестъво на изпълнение на отделните видове работа;  

- За изпълнението на строителството 

- Организационният план за привеждане в действие на мерките за 

осигуряване на качество се изготвя преди започване на 

строителни дейности със заповеди и срокове. Всички процеси 

преминават през следните фази: 

 Планиране - Реализация - Контрол - Отчет - 

Последващ анализ). методи на контрол 

Контролът на процесите включва: 

- контрол на техническата документация; 

- контрол на влаганите материали и 

окомплектовки; 

- контрол на ресурсите; 

- контрол на работната среда; 

- контрол на параметрите на процесите; 

- контрол на специалните процеси; 

- контрол на идентификацията; 

- контрол на документирането (контролът на 

техническата документация се извършва още при 

започване на обекта и през цялото време от 

Техническия ръководител). 

Контролът на процесите се извършва: 

- чрез самоконтрол от Изпълнителя - контрол 

от Техническия ръководител; 

- периодичен контрол от Отговорника по 

качество; 

- контрол от Строителния надзор; 

- контрол от Проектантите по отдалните 

части; контрол от Възложителя. 

 Системи за проверка и контрол на работите в 



                                       

172 

процеса на тяхното изпълнение: Възложителят ще 

осигури Консултант, който ще упражняване 

строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от 

ЗУТ. 

Възложителят и/или Консултантът може 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. В случай на констатирани 

сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено 

изпълнение, работите се спират и Възложителят 

уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се 

отстраняват от строежа, а дефектните работи се 

разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на 

оспорване се прилагат съответните стандарти и 

правилници и се извършват съответните изпитания. 

 Проверки и изпитвания Изпитванията и 

измерванията на извършените строително - 

монтажни работи следва да се изпълняват от 

сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват 

с протоколи.Текущият контрол от Изпълнителя на 

строително-монтажните работи следва да се 

извършва по начин, осигуряващ необходимото 

качество на изпълнение. 

 Контрол на влаганите материали и окомплектовки 

Отговорникът по качество изпълнява контрол върху 

всички материали. Техническият ръководител 

извършва входящ контрол на материалите 

доставени директно на обекта. В зависимост от 

изискванията на работната документация 

Техническият ръководител и Отговорникът по 

качество извършват контрол по време на 

строителството и краен контрол на 

обекта. Ако по време на входящият контрол на 

материалите и окомплектовката, Отговорникът по 

качество констатира несъответствие той действа 

съобразно инструкции и процедури. Ако при 

контрола по време на строителството се 

установят отклонения и несъответствия в 

параметрите на процес или в характеристиките на 

продукта, Техническият ръководител спира 

работата и разпорежда незабавно отстраняване на 

несъответствията. При необходимост се 

предприемат корегиращи и превантивни действия; 

Всички производствено-технически процеси трябва 

да се изпълняват съгласно предоставената работна 

документация и разработените технологични 

инструкции. В строителството се допускат само 

окачествени и отговарящи на изискванията на 

техническата документация суровини, материали и 

окомплектовка. Контрол при съхранение на 
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материалите по време на производствения процес. 

Необходимите материали за изграждане на 

обектите се доставят директно на обекта, където 

се организират временни приобектови 

складове/площадки. Преди ползването им същите се 

подлагат на контрол. Техническият ръководител 

контролира всички строителни материали, които 

ще се складират на определените за целта места. 

Завършени видове работи се проверяват и изпитват 

според изискванията на техническата документация 

и съобразно вида им се предават на възложителя с 

Актове и Протоколи, съгласно Наредба №3 

/31.07.2003 г. "Съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството”. 

 Контрол при транспортирането на материалите и 

при доставките се осъществява от Отговорника по 

снабдяване и доставки и Техническия ръководител. 

 Контрол на ресурсите: Техническият ръководител 

извършва ежедневно контрол на производственото 

оборудване (ПО), технологичната екипировка и на 

средства за наблюдение и измерване (СНИ). Контрол 

на работната среда. Отговорник ЗБУТ и 

Техническият ръководител ежедневно следят за 

спазване изискванията за работната среда и при 

констатирано отклонение предприема незабавни 

действия.  

 Контрол на специалните процеси: Специални 

процеси условно се наричат такива процеси, чиито 

изходни параметри (качествени показатели) не 

могат да бъдат проверени директно чрез 

последващо наблюдение или измерване. Това са 

процеси, при които недостатъците се проявяват 

обикновено по-късно (в процеса на експлоатация). 

Специалните процеси са: бетониране на 

(фундаменти, плочи, ивични основи, бетон на 

стоманобетонни стени, колони, шайби, греди ) 

заварки, скрити инсталации и др., скритите 

инсталации се приемат от Възложителя и след 

това се преминава към следващите операции които 

скриват инсталациите. Когато не са конкретно 

описани, в техническата документация,  

специалните процеси се изпълняват съгласно 

нормативните наредби и технологични инструкции и 

имат следното принципно съдържание: 

предназначение, необходими материали, необходими 

съоръжения, технологични операции, контрол, 

правила за охрана на труда, маркировка и др. 

Технологичните инструкции трябва да бъдат 

налични на всяко работно място и да се познават от 

работниците, извършващи съответните операции. 

Специалните процеси се извършват по конкретни 

технически инструкции и технологии, в които са 

посочени параметрите, редът на протичане, 
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наблюдение, регулиране и контрол на процесите. 

Специалните процеси ще се изпълняват от 

квалифициран персонал, обучен за всеки конкретен 

процес. Контролът за протичане на специалните 

процеси се извършва от изпълнителите, 

Отговорника по качество и Техническия 

ръководител на обекта. 

 Описание на организацията за безопасност на труда, здравословни условия на 

труд и пожарна безопасност: мероприятия по безопасност на труда и 

противопожарна охрана на обекта от ръководителите на строителния 

процес.  

o Общи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процес: 

Строителят; 

o План за безопасност и здраве 

o Мероприятия и указания за безопасност при строителните работи, 

вклювчат; начален инструктаж на работниците и ежедневен 

инструктаж, както и периодичен инструктаж с цел поддържане и 

допълване знанията на работещите в строителството по 

безопасност, хигиена  на труда и противопожарна охрана. 

Техническата безопасност на труда се осигурява и с необходимите 

инвентарни средства.  

 Безопасност при земни работи; 

 Безопасност при армировъчни работи; 

  Безопасност при бетонови работи; 

 Безопасност при настилки. 

o Описание на организацията за опазване на околната среда при 

изпълнение на строително - монтажните дейности: 

 Описание на мерките за опазване на околната среда 

 Списък “План за управление опазването на околната среда”, 

който дава препоръки и изисквания, които трябва да се 

спазват, за да може да се намалят щетите и замърсяването и 

възможно най-малко да се въздейства на околната среда. 

 Стратегия за управление на риска: 

І. Определение, идентификация на възможните рискове и предпоставки за 

качествено и навременно изпълнение на предмета на поръчката: 

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: 

■ общи - заплаха за всеки тип проект; 
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■ специфични - типични за конкретния проект. 

 
Управление на риска 

 

В своята същност управлението на риска е способността да се предвидят 

заплахите за проекта и да се минимизират техните неблагоприятни последици. 

Процесът е итеративен 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 вклюва: 

 Идентифициране на рисковете - Това е продължителен процес, в който се 

откриват потенциалните заплахи, застрашаващи проекта. Участват 

ръководителят на проекта, екипа по разработка, външни експерти, клиентът. Те 

трябва да бъдат насърчавани да обмислят възможноцтите 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 ключовите 

заинтересовани страни. Срещите могат да помогнат не само за откриването на 

рискове, но и за изготвяне на стратегии за избягването им. В резултат на този 

процес се създава списък на възможните рискове. За да бъдат идентифицирани 

очакваните и предвидимите рискове, се прилагат различни методи: въпросници 

(анкетни карти), интервюта, brainstorming (колективно обсъждане), анализ на 

документи, списък с очаквани и предвидими рискове (checklist analysis), създаден 

на база на предишен опит. 

 Качествени 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, например Вероятност: много малка, малка, средна, 

голяма или много голяма; Въздействие: катастрофално, критично, допустимо, 

незначително. С данните се изготвя таблица на риска. В нея рисковете се 

подреждат по категории, нанасят се тяхната вероятност за сбъдване и 

въздействието им, както и примерен сценарии, които се изпълнява в случай, че 

риска се появи. Полученият списък се сортира по въздействие и вероятност. 

Определя се праг, над който рисковете ще бъдат управлявани. Важно е 

таблицата с рискове да се преразглежда и преоценява регулярно, тъй като има 

възможност едни рискове да отпаднат, да се добавят нови или да се променят 

техните оценки. 

Примерна таблица на риска: 

Риск Категория Вероятност Въздействие 

Технологията не отговаря на 

очакванията Технически риск Малка Катастрофално 

Занижена оценка на ресурсите за 

проекта 
Риск на проекта Голяма Критично 

Голям брой новопостъпили / 

напуснали служители 

Размер и опит на 

екипа 
Средна Критично 
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Подценено е времето за 

разработка на продукта 
Риск на проекта Голяма Критично 

Кодът, генериран от CASE 

средствата е неефективен Среда за разработка 
Средна Незначително 

 Планиране на действия за преодоляване на риска 

Следващата стъпка в управлението на риска е планирането. Това е процеса на 

документиране на мерките, които ще се приложат при управлението на всеки от 

идентифицираните 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; 

В резултат от планирането на риска се създава План за смекчаване, наблюдение и 

управление на рисковете (Risk Mitigation Monitoring and Management Plan). Той може да 

бъде отделен документ или набор от информационни карти за всеки отделен риск, 

които да се съхраняват и управляват в база от данни. 

 Следене и контролиране на риска - това е последната дейност от управлението 

на рисковете. Този процес има няколко основни задачи: 

o да потвърди случването на даден риск 

o да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с рисковете се 

изпълняват 

o да установи сбъдването на кой риск е причинило съответните проблеми 

o да документира информация, която да се използва при следващ 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. 

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА е систематичен процес по идентифициране, анализиране 

и реагиране на рисковете по Договора. Този процес включва максимизиране на 

вероятността и последствията от благоприятни събития и минимизиране на 

вероятността и последствията от нежелателни за Договора събития. 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 подхода и Задачите по 

управление на риска. Важно е да се планират и последващите процеси по управление на 

риска, за да има съизмеримост между нивото, вида и прозрачността на управление на 

риска от една страна и възможността на Договора за организация от друга. 

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. 

Ползите от прилагането на систематичен подход за управление на рисковете са: 

- Насърчава изпреварващото управление; 

- Осъзнаване на необходимостта от идентифициране и въздействие върху 
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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; 

- 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; 

- Подобряване на организационния опит; 

- Подобряване устойчивостта на организацията. 

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: 

o промени в законодателството;  

o отклонения от спецификациите; 

o предоставяне на информация необходима за резултатите на Договора; 

o взимане на решения 

o промени в процедурите; 

o техническата среда; 

o 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 
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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; 

■ Риск от превишаване на бюджета; 

■ Риск от закъснение за пускане в експлоатация на обекта; 

■ Риск за околната среда; 

■ Пазарен и ценови риск. 

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. 

II. Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска, 

мерки за недопускане/ предотвратяване на риска: 

Скала на оценяване: Оценката се прави на базата на скала от 5 степени. Най-

ниската стойност на показателя е 1, а най-високата - 5. Вероятността и 

въздействието се оценяват независимо по скалата. А рейтинга се изчислява по следната 

формула: 

Рейтинг = Вероятност * Въздействие 

Класификация на рисковете: 

 Нисък рейтинг - от 1 до 5 

 Среден рейтинг - от 6 до 9 

 Висок рейтинг - над 10 

След анализа и по-точно след оценката на рисковете, са създадени таблиците по-

долу. 

Те трябва да се преоценяват на определени интервали от време (напр. на всеки 2 

седмици), тъй като могат да настъпят промени във вероятността или въздействието 

на рисковете, да отпаднат някои рискове и да се появят нови. 

Рисковете от двете категории са сортирани по рейтинг. Този процес има за цел 

да документира мерките, които ще се приложат при управлението на всеки от 

идентифицираните ключови рискове. Прагът за управление както на бизнес рисковете, 

така и на тези по проекта е Рейтинг >5. Рисковете, които остават под базовата 

линия (двойната линия в таблицата) няма да бъдат управлявани и контролнирани. За 

тях се приема, че: 

 имат незначително въздействие върху крайният резултат  
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 вероятността да се появят е прекалено малка 

№ Риск 
Вероя 
тност 

Възде 
йствие 

Рейти 
нг 

Влияние на 

риска 

Мерки за 

предотвратяване / 

недопускане на риска 

/. Времеви рискове 

1. Риск от закъснение началото на започване на работите 

1.1. 

Недописване на 
протокол обоазец 2 (2а) 

 
2 

 
3 

 
6 

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 

 
4 

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 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 

№ Риск 
Вероя 
тност 

Възде 
йствие 

Рейти 
нг 

Влияние на 

риска 

Мерки за 

предотвратяване / 

недопускане на риска 
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1.4. 

Неосигурен достъп до 
строителната 

площадка 

1 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 4 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 

 
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 

от протести и 
обществено 
недоволство 

1 2 2 Закъснение 
от графика 

за 
изпълнение 

Предприемане на 
мерки за 

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. 
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2.4. 

Форсмажорни 

обстоятелства 

1 3 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 

2.5. 

Спиране на обекта от 
държавни и/или 

общински институции 

1 2 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 
 

№ Риск Вероя 
тност 

Възде 
йствие 

Рейти 
нг 

Влияние на 

риска 

Мерки за 

предотвратяване / 

недопускане на риска 2.6. 

Риск от откриване на 
подпочвени води 

2 2 4 

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 

2.7. Риск от разминаване в 
геоложките условия на 

обекта и в проекта 

1 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 специализирана техника съответстваща на геоложките находки на 

обекта и трудността на изпълнение 
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2.8. Риск от кражба на 
материали и/или 

механизация 

1 2 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 

2.9. Прекъсване на 
съществуващи 

подземни комуникации 

2 2 4 Закъснение 
от графика 

за 
изпълнение 

Съгласуване на 
местоположението на 

подземните 
комуникации със 

съответните 
дружества; При отбе-

лязани 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 
2.10 

Различия или липса на 
информация за 

съществуващото 
положение на подзем- 
ната инфраструктура 

1 1 1 

Забавяне 
и/или спира-
не 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 до получаване на коректна информация за подземната инфраструктура, 

съгласувана със съответните експлоатационни дружества. 
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2.11 Проектни различия 
водещи до 

изпълнението на 
допълнителни видове 

СМР 

2 2 4 Закъснение 
от графика 

за 
изпълнение 

Посещение на място 
на обекта и срав-

няване с проектната 
документация за 

маркиране на 
възможните рискови 

места; 
Допълнителните 

видове СМР, които 
водят само до 

увеличаване на 
количествата 

заложени 
предварително в 

количественостойност
ната сметка към 

проекта са заложени в 
непредвидените 

разходи 
№ Риск Вероя 

тност 
Възде 
йствие 

Рейтинг Влияние на 
риска 

Мерки за 
предотвратяване / 

недопускане на риска 2.12 Промени настъпващи по 

време на строите- 

лството водещи до 

съгласуване на същите с 

експлоата- ционни 

дружества 

2 2 4 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. 

2.13 Забава на плащанията 
по договора от страна на 

Възложителя 

2 2 4 

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. 
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2.14 Забава или отказ от 
подписване на 

протоколи и документи 
по време на 

строителството 

1 4 4 Забавяне 
и/или спиране 
изпълнението 

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. 

2.15 

Неизпълнения на 
договорни отношения 
свързани със срокове 

2 2 4 

Закъснение от 
графика за 
изпълнение 

Следене и спазване на 
клаузите свързани със 
сроковете и описани 

Договора; Спазване на 
графика за изпълнени на 

обекта. 

 Мерки по преодоляване на риска 

 Информиране Възложителя за настъпилото нарушение и разясняване на договорните 
условия. 

2.16 

Продължителни лоши 
метеорологични 

условия 

1 2 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 с 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 
2.17 Рискове свързани с 

нарушаване на 
екологичните норми 

1 1 1 

Закъснение 
от графика 

за 
изпълнение 

Спазване на 
заложените в българ-
ското законодателство 
нормативи; Спазване 

на Мерките за 
опазване на околната 

среда; Постоянен 
контрол при 

изпълнение на обекта. 
 

Мерки по преодоляване на риска 
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 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 
2.18 

Риск от спиране на 
обекта поради възник- 

нали нарушения на 
минималните изисква- 

ния за безопасни и 
здравословни условия 

на труд и време на 
строителството 

1 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 2.19 Риск от забавяне 

вследствие на 
злополуки и 
инциденти 

1 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 

2.20 Риск от нарушена 
координация и 

сътрудничество между 
участниците в 

строителният процес 

1 2 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 

2.21 Изпадане в 
несъстоятелност на 

доставчик на 
материали и 
оборудване 

1 3 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. 



                                       

186 

 

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 

2.22 Риск от 
напускане/назна- 

чаване на голям брой 
изпълнителски 

персонал 

1 2 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 
№ Риск Вероя 

тност 
Възде 
йствие 

Рейти 
нг Влияние на 

риска 

Мерки за 
предотвратяване / 

недопускане на риска 
2.23 Риск от погубване на 

документация и 
инсЬоомация 

1 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 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.   

3. Риск от забава при завършване на предвидените строителни работи и и предаване 
на обета 

3.1. Ненавременно 
получаване на 
инсЬоомация 

3 5 15 

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 
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3.2. 

Недостатъчност на 

инфаомацията 

4 4 16 

Забавяне 
и/или спиране 
изпълнението 

на проекта 

Добро обезпечаване на 
източниците на 

информация чрез 
подкрепа и ангажираност 

на всички институции. 
 

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

проектите 
3.3. 

Проблеми със 
собствеността 

3 4 12 

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 20 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 16 

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 

№ Риск Вероя 
тност 

Възде 
йствие 

Рейти 
нг 

Влияние на 

риска 

Мерки за 

предотвратяване / 

недопускане 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 
одобоението на 

предварителните 
проекти 

4 5 20 

Забавяне 
и/или спира-
не изпълне-

нието 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 
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3.7. 

Забавено плащане 
към Изпълнител 

2 5 10 

Забавяне 
и/или спира-
не изпълне-

нието на 
проекта 

Коректно докладване, 
отчитане и 

фактуриране от 
страна на 

Изпълнителя към 
Възложител 

 

Мерки по преодоляване на риска 
 Коректно докладване, отчитане и фактуриране от страна на Изпълнителя към 

Възложител 
3.8. 

Промяна в 

Нормативната уредба 

2 4 8 

Забавяне 
и/или спира-
не изпълне-

нието 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 
3.9. Проектни различия 

водещи до 
изпълнението на 

допълнителни видове 
СМР 

2 2 4 Закъснение 
от графика за 
изпълнение 

Посещение на място 
на обекта и 

сравняване с 
проектната 

документация за 
маркиране на 

възможните рискови 
места; 

Допълнителните 
видове СМР, които 

водят само до 
увеличаване на 

количествата 
заложени 

предварително в 
количествено- 

стойностната сметка 
към проекта, са 

заложени в 
непредвидените 

разходи 

II. Рискове свързани с качеството на изпълнението 

1. 
Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя 
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1.1. 

Влагане на 
материали, детайли. 

конструкции и/или 
изделия,които не 
съответстват на 
изискванията на 

възложителя 

1 3 3 Забавяне 
и/или спира-
не изпълне-

нието на 
проекта 

Избиране на 
доставчик с наложено 

на пазара име за 
качество и стабилност 
и осигуряващ винаги 

на време всички 
необходими 

материали, детайли, 
конструкции и/или 

изделия, които 
съответстват напълно 

на изискванията на 
възложителя. 

Подсигуряване на 
допълнителни 

доставчици в случай 
на нужда. 

 

Мерки по преодоляване на риска 

 Изпълнение на видове работи, за които има налични материали, съответстващи на 
изискванията на възложителя и доставяне на материали от допълнителните 

доставчици за точното и качествено изпълнение на строителството. 

№ Риск 
Вероя 
тност 

Възде 
йствие 

Рейти 
нг 

Влияние на 

риска 

Мерки за 

предотвратяване / 

недопускане на риска 

1.2. Дефектирали 

материали 

1 3 3 Проява на 
недостатък в 
рамките на 

гаранционн я 
срок 

Доставяне на 
материали от 

доставчици, за които 
Изпълнителят е 

сигурен, че доставят 
качествени материали 

и са предварително 
одобрени; Проверка на 

доставяните 
материали за 

качество, годност и 
съответствие на 

проекта, техническите 
спецификации и 
изискванията на 

Възложителя; 
Предвиждане на 

вариант за незабавна 
доставка на материали 

от друг доставчик; 
Внедрена и действаща 
система за контрол на 

качеството; 
 

Мерки по преодоляване на риска 
 

Връщане на материалите несъответстващи на изискванията за качество и годност и 
замяната им с нови; Временно пренасяне на необходимата работна ръка и 

строителната техника за отстраняване на недостатаците. 
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1.3. Доставяне на 
материали. без да са 

придружени със 
сертификат за произход 

и декларация за 
съответствието на 

строителния продукт 

1 1 1 Забавяне 
и/или спиране 
изпълнението 

на проекта 

Избиране на доставчик с 
наложено на пазара име 
за качество и стабилност 

и осигуряващ 
материали, придружени 

със сертификати за 
качество по ISO 9001 и 

да отговарят на 
европейските стандарти, 

в съответствие с 
Наредба № РД-02-20-1 

от 5 февруари 2015 г. за 
условията и реда за 

влагане на строителни 
продукти в строежите на 

Република България, 
какго и с настоящите 

технически 
спецификации. 

Подсигуряване на 
допълнителни 

доставчици в случай на 
нужда. 

 

Мерки по преодоляване на риска 
 

Изпълнение на видове работи, за които има налични материали, придружени със 
сертификат за произход и декларация за съответствието на строителния продукт и 
доставяне на  материали от допълнителните доставчици за точното и качествено 

изпълнение на строителството. 
1.4. Грешки и/или 

разминавания между 
количествата на 

проекта и 
количествата и видове 

работи за 
реализиране 

1 3 3 

Възникване 
на допъл-
нителни 

и/или 
непредвиде 
ни разходи 
свързани с 
изпълнение 

на 
договора. 

Предварителен оглед 
на проекта и обекта за 

наличие на 
съответствие. 

Организиране на 
ежеседмични срещи с 

представители на 
възложителя и 
уточняване на 
възникалите 
проблеми. 

Предвиден резерв от 
време за отстраняване 

на забележки и 
възможност на 
изпълнение на 

непредвидени работи. 
 

Мерки по преодоляване на риска 

 Промяна в графика на изпълнение на СМР при спазване на срока за изпълнение на 
обекта. Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

компенсиране на забавата в изпълнението на СМР. 
Снабдяване с допълнителните видове количествена материали за срочното 

изпълнение на обекта. 
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№ Риск 
Вероя 

тност 
Вьзде 
йствие 

Рейтинг Влияние на 

риска 

Мерки за 

предотвратяване / 

недопускане на риска 
1.5. 

Надвишаване на 
себестойността пои 

изпълнение на 
проекта продиктувана 

от непълноти и/или 
неточности в 
проектната 

документация 

1 2 2 Закъснение 
от графика 

за 
изпълнение 

Изготвяне на точни 
анализи за разходите 

по изпълнение на 
работите, 

включително и за 
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 

2. 
Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни 

работи. 

2.1. Неизпълнения на 
договорни отношения 
свързани с качеството 

2 2 4 Закъснение 
от графика 

за 
изпълнение 

Следене и спазване 
на клаузите свързани 
с качеството описани 

в 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. 
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2.2. 

Непълноти и/или 
неточности в проекта 

за изпълнение на 
обекта 

2 3 6 Забавяне 
и/или спира-
не изпълне-

нието 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; Предприемане на действия за отстраняването им; Корекция на графика за 

изпълнение на обекта. 

2.3. Пропуски в 
предвидените по 

проекта технологии на 
изпълнение 

3 5 15 Възникване 
на непълноти 

и/или 
неточности в 
проектната 

докумен 
тация 

Проучване на 
проектната 

документация; Срещи 
за уточняване на 

предложените 
технологии за 
изпълнение с 

Възложителя и 
Строителния надзор; 

В случей на 
константирани 
различия и/или 
непълноти се 

предвижда съвместно 
с представители на 

Възложителя, 
Строителния надзор и 

Проектанта да се 
вземе решение по 

въпроса. 

 

Мерки по преодоляване на риска 
 

№ Риск 
Вероя 
тност 

Възде 
йствие 

Рейти 
нг 

Влияние на 

риска 

Мерки за 

предотвратяване / 

недопускане на риска 
 

Осигуряване на допълнителни проектантски екипи за отстраняване на пропуските в проекта; 

Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, компенсиране на забавата в изпълнението на СМР; Пренасочване на 

трудови ресурси за преодоляване на затрудненията; Съгласуване на технологиите за 

изпълнение; Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

компенсиране на забавата в изпълнението на СМР. 
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2.4. 
Възникнали 

непредвидени поечки. 
незабеля- зани преди 

сключ- ване на 
договора за 

изпълнение от 
участващите в 

строителния процес, 
които са толкова 
съществени, че 

налагат значителна 
промяна на строи- 

телната технология 

3 5 15 Забавяне 
и/или спира-
не изпълне-

нието на 
проекта 

Щателно и подробно 
проучване на 
строителната 
документация, 

спецификациите и 
проектите; 

Уведомяване на 
Възложителя и 

Строителния надзор 
за евентуалните 

промени. 

 

Мерки по преодоляване на риска 

 

Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и решаване на проблема със 
съдействието на проектантите; Срочно отстраняване на пречките и промяна на 

строителната технология със съдействието на Строителния надзор, Възложителя и 
проектантите; Временно прекратяване на изпълнението на СМР до отстраняване на 

проблема; Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части 
на обекта, които не са засегнати от проблема; Пренасочване от други обекти или 
допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел предотвратяване 

прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и компенсиране на забавата; Когато 
е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 
на СМР. 

2.5. 
Предоставяне на 
неточни данни на 
изпълнителя, от 
страна на друг 

участник в строител- 
ния процес, послед- 

ствията от което могат 
да възпрепят- стват 

приемането или 
въвеждането в 

експлоатация на 
обекта, а отстраня- 

ването на тези 
последствия налага 
промяна или оскъпя- 

ване на строител- ната 
технология, или 

допълнителни СМР 

3 1 3 Закъснение 
от графика 

за 
изпълнение 

Щателно и подробно 
проучване на 
строителната 
документация, 

спецификациите и 
проектите; Отговорно 

и качествено 
изпълнение на СМР 

съгласно проектите и 
нормативните 
изисквания. 

 

№ Риск 
Вероя 
тност 

Възде 
йствие 

Рейти 
нг 

Влияние на 

риска 

Мерки за 

предотвратяване / 

недопускане на риска 
 

Мерки по преодоляване на риска 
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Уведомяване на Възложителя и решаване на проблема със съдействието на 
проектантите; Срочно отстраняване на последствията от проблема,чрез допълнителни 

СМР или промяна на строителната технология; Пренасочване от други обекти или 
допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел предотвратяване 

прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и компенсиране на забавата; Когато 
е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 
на СМР. 

2.6. Грешно изпълнени 
дейности, вследствие 

на изпълнение на 
задължителни 

предписания от 
Строителния надзор и 

проектантите 

2 5 10 Забавяне 
и/или спира-
не изпълне-

нието на 
проекта 

При констатиране на 
възможност за грешно 

изпълнение на 
дейности, вследствие 

на задължителни 
предписания ще бъдат 

уведомени 
Възложителя, 

Строителния надзор и 
проектантите за риска 

и обсъждане на 
възможностите за 

предотвратяването му; 
Искане за 

преразглеждане на 
проектното решение в 

рамките на 
допустимото от 

Управляващия орган 
на ОП. 

 

Мерки по преодоляване на риска 

 
Обсъждане с Възложителя, Строителния надзор и проектантите на причините за 

грешното изпълнение на дейностите и вземане на съвместно решение за мерките за 
коригиране на проблема; Демонтиране на грешно изпълнените СМР и повторното им 
изпълнение; Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този 

за предотвратяване или компенсиране на забава визпълнението на СМР; Когато е 
необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 
на СМР. 
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2.7. Промени на 
нормативни 
разпоредби, 
императивно 

уреждащи определени 
аспекти на 

строителната 
технология, което 

налага промяната й 

3 1 3 Закъснение 
от графика 

за 
изпълнение 

Предварително 
уведомяване на 
Възложителя за 
предстоящите 

промени и възможните 
последици за 

изпълнението на 
работите; 

Предварително 
уведомяване на 

Строителния надзор 
за предстоящите 

промени и възможните 
последици върху 
изпълнението на 

работите; Обсъждане 
на необходимите 

действия с 
Възложителя и 

Строителния надзор 

 

Мерки по преодоляване на риска 

 
Уведомяване на Възложителя и предприемане на мерки за решаване на проблема; 

Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 
предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; Когато е 

необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 
законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението 

на СМР. 

№ Риск 
Вероя 
тност 

Възде 
йствие 

Рейти 
нг 

Влияние на 

риска 

Мерки за 

предотвратяване / 

недопускане на риска 

2.8. Затруднено движение 
на поевозни средства, 

пешеходци и др. 

3 2 6 Закъснение 
от графика 
за изпълне-
ние поради 

недоволство 
на насе-
лението 

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. 

 

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. 
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2.9. Високи нива на шум и 
вибрации по време на 

строителството 

1 2 2 Закъснение 
от графика 
за изпълне-
ние поради 

недоволство 
на насе-
лението 

Предприемане на 
мерки за информи-
раност 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 интен-
зитет на шум над 

55dB(A) ще преуста-
новяват 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. 
2.10 Непълноти и/или 

неточности в 
проектната 

документация за 
съществуващото 

положение на 
подземната 

инфраструктура 

1 2 2 Забавяне 
и/или спира-
не 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 до получаване на коректна информация за подземната инфраструктура, 
съгласувана със съответните експлоатационни дружества. 

№ Риск 
Вероя 
тност 

Възде 
йствие 

Рейти 
нг 

Влияние на 

риска 

Мерки за 

предотвратяване / 

недопускане на риска 
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2.1
1 

Прекъсване на 
комуникации по воеме 

на строителството 

1 2 2 Закъснение 
от графика 
за изпълне-
ние поради 

недоволство 
на насе-
лението 

Предприемане на 
мерки за информи-
раност 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 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. 

2.1
2 

Нанасяне на щети на 
околната среда 

1 1 1 Закъснение 
от графика 
за изпълне-
ние поради 

недоволство 
на насе-
лението 

Предприемане на 
мерки за информи-
раност 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 опазва-
не на околната среда; 

Постоянен контрол 
при изпълнение на 

обекта. 
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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. 

2.1
3 

Нанасяне на щети на 
трети лица от 

местното население 

1 1 1 Закъснение 
от графика 
за изпълне-
ние поради 

недоволство 
на насе-
лението 

Предприемане на 
мерки за информи-
раност 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. 

III. Мерки за преодоляване на риска: 

ВИДОВЕ ПРОБЛЕМИ 

 Времеви проблеми. 

o Закъснение началото на започване на СМР. 

o 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 се 

предприемат 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. 

o Ненавременно настъпване на събития, предхождащи началото на изпълнение 

■ Вероятност - ниска (предвиден резерв); 

■ Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика). 
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■ 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. 

o 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; 

■ 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. 

o 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. 

o 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 с моментното състояние на обекта; работа в график; увеличаване на 

броят на екипите. 

o 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 с очакванията; 

■ Корективни мерки - овладяване на конфликта; анализ на причините за 

конфликта; конкретни предложения и варианти за отстраняване на разногласията. 

o Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 
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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. 

o Неизяснени, грешни или липсващи данни за съществуващи подземни комуникации 

и 

инфраструктура: 

■ Вероятност - ниска (съгласуван проект със съответните дружества — 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. 

о 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. 

о 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. 

o Забавяне или отказ от подписване на необходимите актове по време на 

строителството: 

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

опасност от неспазване на крайния срок); 

■ Превантивни мерки - навременно изготвяне на актовете по време на 

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. 

o 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. 

o Разминавания между проектите и реалната ситуация: 

■ Вероятност - ниска; 

■ 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. 

o 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. 

IV. Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на обществената 

поръчка: 

Мониторингът и проследяването на процеса по управление на риска се осъществява 

чрез постоянно и систематично наблюдение на рисковете и докладване за тяхното 

състояние, като целта е да се следи доколко рисковете се управляват успешно, т. е. 

дали контролните дейности действително минимизират рисковете и дали се 

постигат целите, застрашени от тези рискове. 

Периодично и в оперативен порядък координаторът по управление на риска на ниво 

работна група извършва преглед, анализ, докладва и обсъжда с председателя на 

работната група по управление на риска състоянието на установените рискове и 
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необходимостта от промяна в контролните дейности, както и достигането на 

целите на мониторинга. 

За подпомагане на периодичното осъществяване на мониторинга е въведена 

процедура по вътрешно докладване за идентифициране на рискове, при спазване на 

изискванията за своевременност, периодичност и изчерпателност. Координаторът 

по управление на риска на ниво работна група отговаря за реализиране на 

процедурата по вътрешно докладване. 

Организационната структура по наблюдение мониторинга на риска в дружеството 

се състои от: 

• Управител; 

• Ръководител обект; 

• Координатор по управление на риска. 

По преценка на управителя на работната група на заседанията могат да бъдат 

канени и други служители от административната структура. 

Отговорностите по управление на риска са разпределени, както следва: 

• Ръководителят на административната структура е отговорен за управлението 

на риска по смисъла на чл.2 и чл.12 от ЗФУКПС. Утвърждава правила за управление на 

риска и стратегически план по управление на риска в административната единица. 

Докладва на по- висшестоящите органи в указаните срокове и в случаите на възникване 

на критични рискове; 

• Управителят контролира рисковите фактори за дейността на дружеството и 

взема решения в границите на своите правомощия за ограничаване и управление на 

идентифицираните рискове. Задължително прилага Вътрешни правила за управление на 

риска в съответствие с настоящата стратегия. При анализа на изпълнението на 

месечната програма за предходния месец и подготовката на програмата за следващия 

месец ежемесечно се извършва преглед на риск- регистъра и се актуализира при 

необходимост. Определя служител, който да изпълнява функциите на координатор на 

ниво дирекция; води документална отчетност по управление на риска и плана за 

изпълнение на контролните дейности при управление на рисковете; 

• предоставя актуална и сигнална информация на управителя и членовете на 

консултативния съвет по риск-регистъра и плана за изпълнение на контролните 

дейности при управление на рискове; 

• координира действията на координаторите по управление на риска на ниво 

организация; 

• Координатор по управление на риска на различните нива: 

• попълва регистъра на рисковете на ниво структурно звено; 

• предоставя информация за риск-регистъра на ниво структурно звено на 

координатора по управление на риска на ниво работна група (минимум на 3 месеца). 

• При изготвянето на Вътрешните правила за управление на риска в публичния 

сектор е необходимо да се предвиди и процедура за вътрешно докладване. 

• За подпомагане на периодичното проследяване на процеса по управление на 

идентифицираните рискове, при спазване на изискванията за своевременност, 

периодичност и изчерпателност, към работната група за управление на риска се 

определя координатор на ниво работна група, който да координира процеса по 

управление на риска. 

• Координаторът проследява процеса на управление на риска и своевременно 

информира управителя по управление на риска. 

• С вътрешните правила за управлението на риска се запознават всички нива на 
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организационната структура от административната структура и техническия 

персонал, участващи в процеса на управление на риска. 

• Адекватно структурираните Вътрешни правила за управление на риска в 

организацията ще гарантират успех в определяне на рисковите полета, както и 

тяхното навременно отстраняване или ограничаване. С идентифицирането и 

оценяването на риска се извършва и контролната дейност, свързани с: Ограничаване на 

риска, споделяне на риска, толериране на риска, както и прехвърлянето му. 

• Чрез залагане на мониторинга в структурата на Вътрешните правила и 

проследяването на процеса по управление на риска се осъществява постоянно и 

систематично наблюдение на рисковете и докладване за тяхното състояние, като 

целта е да се следи доколко рисковете се управляват успешно. 

• Ръководителят на обект организира и контролира ефективното протичане на 

процесите от системата за управление на риска, създава организация на работа, следи 

за съответствие на прилаганите от служителите контролни дейности, информира 

периодично управителя за състоянието на установените рискове и за предприетите 

контролни дейности; 

• Техническият ръководител участва в процесите по управлението на риска чрез 

прилагане на определени контролни процедури, спазва разписаните правила и 

своевременно уведомява управителя и координатора при констатирани нарушения; 

• Координатор по управление на риска на ниво работна група: 

попълва и обновява регистъра на рисковете на административната структура; 

V. Дейности за контрол на мониторинга на риска: 

• Установяване и периодичен анализ на критерии за управление на критерии за 

изпълнението на управлението на риска спрямо показателите за ефективност; 

• Периодично измерване на подобрението или отклонението от плана за 

управление 

на риска; 

• Периодичен преглед до колко Рамката на управление на риска остава подходяща 

спрямо външния и вътрешния контекст на фирмата; 

• Отчет за риска, за подобрението според плана за управление на риска и до колко 

правилно се следва фирмената политика за управление на риска. 

 Приложение: Линеен план времеви график за изпълнение и етапност на 

работата, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

Участникът е представил подход и програма за изпълнение на поръчката, в които е 

описал  начина на изпълнението й, последователността на предвижданите дейности, 

технологиите за извършване на дейностите, предвидените за влагане материали, 

предвижданията си за техническа (механизация) и ресурсна (човешки ресурси) 

обезпеченост. Налице са и приложени графици и диаграми - линеен график за изпълнение 

на поръчката, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. При изследване 

на представените от участника подход и програма за изпълнение на поръчката комисията 

установи наличието на обстоятелства, които не съответстват на изискванията на 

възложителя, а именно: 

1. Налице са съществени противоречия в частта на техническата и ресурсната 

обезпеченост между отделните части на представените подход и програма за изпълнение 
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на поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на 

строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната 

ръка и диаграма на механизацията, които влияят върху изпълнението на проекта по 

отношение на качеството и срока. 

Налице е несъответствие между описателна част и линейния график относно 

разпределение на ресурсите, а именно:  

В таблица за разпределение на ресурсите на стр. 33 от представените от участника 

подход и програма за изпълнение на поръчката е записано, че вид СМР „Доставка и 

полагане на сигнална лента в сключени 1% крайцване” ще се изпълнява от „1 работник”,  

а същевременно за тази позиция в Линейния график под раздел „СМР за Главен клон 1 от 

т.851 до т.PRV883” участникът е предвидил 3 бр. работници. Несъответствието е 

съществено с оглед неточното представяне на аспектите при влагане на ресурси (човешки 

и технически) за изпълнението на конкретен вид СМР.  

В същата таблица на стр.32 от представените от участника подход и програма за 

изпълнение на поръчката за изпълнение на СМР „Възстановяване на асфалтова 

настилка” участникът е предвидил използване на машина – „Асфалтополагач”, а в 

приложената Диаграма на механизацията липсва отразена такава машина с посочване на 

дните, в които същата ще бъде използвана. Посоченото обстоятелство е в сила и за друго 

техническо оборудване, в това число  „Булдозер”, „Бетонпомпа”и „Виброплоча”, които са 

включени в описателната част на изложението, но не са отразени като брой и заетост в 

приложената Диаграма на механизацията. Несъответствията са съществени, тъй като от 

така представената организация Възложителят не може да добие вярна информация 

относно използването на различни видове ресурси, респ. тяхното разпределение и 

натрупването им при едновременна работа по дни, поради неточно представяне на 

аспектите при влагането на ресурсите за изпълнение. С оглед местонахождението на 

обекта в населеното място на с. Момчиловци /характерно с тесни и стръмни улици/ и 

необходимостта от предварително планиране на организационните мероприятия от 

страна на Община Смолян/кметство на с. Момчиловци във връзка с движението на 

техниката и механизацията на обекта, за Възложителя е от значение точното и ясно 

представяне на броя и разпределението на механизацията по дни.  

2. Налице са предвиждания за неправилна технология на изпълнение на отделни 

видове строителни работи. 

В описателната част от изготвените Подход и програма за изпълнение на 

поръчката на стр. 24 /точка 14 „Полагане на сигнална и на детекторна лента с медни 

проводници/, участникът е записал: „Детекторната лента се поставя директно върху/под 

неметални тръбопроводи”, което е и в съгласие с утвърдените технологични практики в 

строителството на този вид дейност. Въпреки това в Линейния график при визуализиране 

на „СМР за Клон 1 от т.174 до т. 168”, участникът е посочил, че започва и приключва 

дейността: Обратно засипване с пясък над теме тръба (30 см) по този клон, във втората 

петдневка на месец 1, преди полагането на детекторната лента върху тръбите, която 

операция започва в следващата петдневка на същия месец, когато се изпълняват 

строителни работи по позиция „Доставка и полагане на детекторна лента”, 

непосредствено върху тръбите. Тази поредност на изпълнение на технологичните стъпки 

е визуализирана и за „СМР за Клон 10 от т.157 до т. 151”, където обратното засипване с 

пясък над теме тръба (30 см) се изпълнява изцяло в петата петдневка, преди да бъде 

положена детекторната лента /чието изпълнение започва в шеста петдневка/. Аналогична 

технологична поредност е визуализирана  и за „СМР за клон 4 от т.113 до т. 116”, „СМР 

за клон 10 от т.157 до т. 151”, при „СМР сградни водопроводни отклонения (СВО)-2 бр.” 

към клон 10, при „СМР за клон 3 от т.844 до т.843” „СМР за клон 5 от т.1 до т.2”, „СМР 

за клон 6 от т.165 до т.167”, „СМР за клон 8 от т.1 до т.158”, както и за „СМР сградни 

водопроводни отклонения (СВО) – 9 бр.” към клон 8,  „СМР за клон 7 т.832 до т. 164”. 

Следователно при строителните работи за изпълнение на водопровод и СВО по 

изброените клонове има несъответствие между Линеен график и описателна част, което 
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несъответствие е и съществено, тъй като така представеният Линеен график не отразява 

правилно и вярно взаимозависимостта на процесите и предлаганата технология на 

изпълнение, като не е отразено коректно начина на изпълнение и технологичната 

последователност на строителите процеси за всички видове строителни работи по 

Количествената сметка съгласно действащите технически норми и стандарти, правилна 

технология за изпълнение. 

3. Налице са липсващи елементи в представеното от участника описания на 

подхода и програмата му за изпълнение на поръчката. 

Участникът е представил описание на разпределението на задачите и 

отговорностите само на част от ангажираните специалисти на стр.61 и следващите от 

представените подход и програма за изпълнение на поръчката, но липсва описание на 

задълженията и отговорностите за специалисти „Настилкаджии”, посочени в таблица на 

стр. 32 /ред 3 и 7/ от програмата, чиито задължения  с оглед общото им изброяване наред 

с друг вид специалисти за посочения видове СМР не могат да бъдат изведени конкретно. 

4. Налице са предвиждания на участника за организация и изпълнение, които не са 

приложими за конкретния строеж. 

Описаните от участника начин и технология на изпълнение на стр.14 от 

представените подход и програма за изпълнение на поръчката, т. 8 „Подложка и 

засипване от пясък около тръбопроводите” не са приложими за конкретния строеж – 

предмет на поръчката предвид неговите характеристики и особености, тъй като 

участникът е записал, че „по цялата дължина на водопровода се предвижда пясъчна 

подложка с дебелина 10см по самата PE тръба, а по цялата дължина на канализацията 

се предвижда пясъчна подложка с дебелина 15 см. под самата тръба и отстрани на 

тръбата”. В обхвата на обявената поръчка не се предвиждат каквито и да е строителни 

работи по канализацията на населеното място, а обект на интервенция е само 

водопроводът. Следователно предвижданията на участника за изпълнение на пясъчна 

подложка под канализация не са приложими за настоящия обект.  

Стратегия за управление на риска: 

Стратегията за управление на риска се състои от встъпителна теоретична част с 

цел изясняване на понятието „риск“, „видове рискове“ и „управление на риска“. В 

управлението на риска като процес са включени идентифицирането на рисковете, 

качествен и количествен анализ на риска,  планирането на действия за преодоляване на 

риска, следене и контролиране на риска. От участника е извършена оценка на рисковете 

на базата на скала от 5 степени. Най-ниската стойност на показателя е 1, а най-високата - 

5. Вероятността и въздействието се оценяват независимо по скалата. А рейтинга се 

изчислява по следната формула: Рейтинг = Вероятност * Въздействие. Извършена е 

Класификация на рисковете, както следва: -Нисък рейтинг - от 1 до 5; Среден рейтинг - от 

6 до 9 и Висок рейтинг - над 10. На база предложената методика участникът е направил 

анализ на всеки един от дефинираните от възложителя рискове. По същество, указаните 

от Възложителя в документацията за участие рискове са идентифицирани, като спрямо 

всеки от рисковете е налице изложение, съдържащо анализ в следния обхват: форми на 

проявление на риска, вероятност за възникване на риска, въздействие, рейтинг, влияние 

на риска, мерки за предотвратяване/недопускане на риска, мерки за преодоляване на 

риска, мониторинг на риска, контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Участникът е анализирал всеки от идентифицираните от  Възложителят основни рискове: 

1. Времеви рискове: Закъснение началото на започване на работите; Изоставане от 

графика при текущото изпълнение на дейностите; Забава при завършване на 

предвидените строителни работи и предаване на обекта; 2. Рискове, свързани с 

качеството на изпълнението: Влагане в строителството на материали, детайли, 

конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя; - 

Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи. 

Анализът които е направен по отношение на всеки от гореизброените рискове съдържа 

формите на проявление на всеки риск, вероятността от възникване и степента на влияние, 
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като за всяка форма на проявление да идентифицира подходящи мерки както за 

предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците 

при настъпване, така че договорът да бъде завършен в определените в техническите 

спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на възложителя. Участникът 

е описал  предвижданията си за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и за контрол върху изпълнението на предложените мерки.  

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност на 

офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за допускане на 

офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно 

изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

   

ДЗЗД „ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ“ 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и съдържа изискуемите документи, като 

същите са представени в изискуемата форма, но не са спазени условията на възложителя. 

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение 

за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията 

на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения, както следва: 

Линеен график, Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията; Декларация за 

съгласие с клаузите на приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 3; 

Декларация за срока на валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; 

Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на 

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 

5, като поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 94 /словом деветдесет и четири/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

/протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 

ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) и заверка на заповедна 

книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Участникът предлага следното предложение за изпълнение: 

 Технологична последователност на строителните процеси, съдържаща: 

описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, описание на 

видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, организация и 

подход на изпълнение: 
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 Обхват и дейности за изпълнение на предмета на поръчката: 

o  Същност на проекта: 

 Крайната цел при изпълнението на поръчката; 

 Описание на обекта; 

 Цели на проекта и резултати след изпълнението на проекта: 

специфични цели. 

 Участникът е определил своите отговорности. 

 Срок на изпълнение и последователност- даден в приложение № 1 

-линеен календарен график е 52 календарни дни. 

 Последователността на работите по участъците спрямо 

приложения график е следната: съставяне на протокол обр.2а-

откриване на строителната площадка, изпълнение на СМР 

започва от условна дата -1 /първи ден от изпълнението на 

поръчката/, изпълнението на работите по графика приключват с 

съставянета на акт обр.15. 

 Докладване: За изпълнение на задълженията си участникът ще 

изготвя и предоставя на Възложителя: ежемесечни доклади и 

окончателен доклад за изпълнението на договора. 

o Оборудване и механизация, които ще се използват при СМР за 

реализирането напредмета на обществената поръчка: 

 Общо механизация за целия обект: верижен багер - 2 бр.; багер 

чук - 2 бр.; мини челен товарач - 1 бр.; самосвали-4 бр.; бордови 

камион -1 бр.; валяк-2 бр.; ел.моторен агрегат-4 бр.; заваръчен 

апарат-4 бр.; фугорезачка - 2бр.; трамбовка - 2 бр.; водоноска-1 

бр.; гудронатор (инсталация за разлив на емулсия) -1 бр. 3; 

автокран - 1бр. 

 Механизация, разпределена по екипи: 

  За водоснабдителните екипи - 2 на брой: комбиниран багер - 

1бр.; багер с хидро чук-1бр.; ел.моторен агрегат -1 бр.; 

заваръчен апарат -1 бр. общо за 2 -те екипа се предвижда 2 

верижни багера, багер с хидро чук -1 бр. водоноска - 1бр., 

трамбовки - 2 бр.,къртица за хоризонтален сондаж -1бр., 

автокран - 1 бр.,бордови камион -1бр. и самосвали- 4 бр. 

o Работна ръка ангажирана в строителния процес: водоснабдителната 

мрежа ще се изпълнява от 4 екипа, като всеки един от тях ще 

включва следната работна ръка: 

 Технически ръководител -1 бр. общ за всички; 

 Бригадир-2 бр.; 

 Водопроводчици -14 бр.; 

 Общи работници- 2 бр.; 

 Ръководител за целия обект/ проект е подчинен на 

упълномощения представител на участника и има следните 

задачи, подробно изброени от участника, част от които са: 

отговорен е и ръководи цялостното изпълнение на всички 

строително- монтажни и административни дейности, 

необходими за приключване на обекта в етап строителство - 

от подписване на Протокол Образец 2а до предаване на обекта 

с Протокол Образец 15; оказва съдействие на строителния 

надзор за подготовка на необходимите документи за съставяне 

на Окончателния доклад и Технически паспорт; участва в 

работата на държавна приемателна комисия; поддържа 

връзка и участва в срещи с другите участници (Възложител, 

Надзор, Проектанти); Ръководи екип за управление на обекта 
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състоящ се от Технически ръководители, ръководите ПТО и 

специалисти ПТО, Специалист по безопасност и здраве, 

Специалист по качество и др. 

 Ръководиетлят ПТО е подчинен пряко на Ръководител 

проект(екип) и има за задача да: управлява и ръководи 

работата на офиса и документацията относно проекта; 

съвместно със специалист по качеството изготвя формата на 

необходимите документи за отчитане на строителството и 

помощни документи към актовете за плащания и ги представя 

за одобрение от възложителя; отговаря за събиране и 

класифициране на информацията от отчетите от 

извършената работа; отговаря за точното и навременно 

съставяне на актове и протоколи по време на стоителството, 

протоколи за изпитвания и дезинфекция, бетонови и заваръчни 

дневници; отговаря за точното и навременно съставяне на 

измервателни протоколи и други помощни документи към 

актовете за междинно и окончателно плащане; отговаря за 

събиране, описване и подреждане на всички документи за 

материали (сертификати, декларации за съответствие, 

протоколи от изпитвания и др.) отговаря за събиране, описване 

и подреждане на протоколи от лабораторни изпитвания (за 

уплътнение на строителни почви, якост на бетон, натискова 

плоча, проби от РЗИ) Отговаря за събиране, комплектоване и 

представяне на всички необходими документи за подписване на 

Протокол Образец 15; участва в срещи с представители на 

Възложителя и надзора относно подписване на съставени 

документи; 

 Специалист по качеството е подчинен пряко на Ръководител 

проект(екип) и има за задача да: съвместно със специалиста 

ПТО да изготви формата на необходимите документи за 

отчитане на строителството и помощни документи към 

актовете за плащания и ги представя за одобрение от 

Възложителя; контролира доставките на материали, 

съответствието им с одобрените от надзора, наличието на 

необходимите придружаващи документи за качество, 

съответствие на количеството с поръчаното, външен вид и 

липса на повреди;контролира използването на разрешени от 

производителя методи за разтоварване и начин на складиране 

на материалите;контролира правилното заприходяване на 

доставените материали в девата програма;контролира 

правилната технологична последователност на строителните 

процеси и методите на работа;контролира взимането на 

определените проби за уплътняване на обратния насип; 

контролира взимане на необходимите проби за якост на 

бетон;контролира спазване на приетите методи за изпитване 

и дезинфекция; контролира качеството на инертните 

метериали и асфалта;изготвя отчети за резултатите от 

извършените проверки и ги предава на ръководител проект; в 

случай на несъответствие незабавно уведомява ръководител 

проект. 

 Специалист по здравословни и безопасни условия на труд е 

подчинен пряко на Ръководител проект(екип) и има за задача 

да: организира работата по установяване и оценка на 
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професионалните рискове, в т.ч. да разработва проекти, 

програми и конкретни мерки за намаляване и предотвратяване 

на риска за живота и здравето на работещите;да разработва 

вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на 

труд;да изготвя оценки и становища относно съответствието 

с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при 

въвеждането в експлоатация на обекти, производства, 

технологии, работно оборудване и работни места;да изготвя 

аварийни планове за действие при извънредни ситуации;да 

провежда проучване на мнението на работещите и 

служителите относно условията на труд и предприеманите 

мерки за опазване на тяхното здраве;да анализира причините 

за трудови злополуки и разработва мероприятия за тяхното 

намаляване и предотвратяване;да създава и поддържа 

изискващата се от нормативните актове документация;да 

подготвя доклади и анализи, съхранява писмени и електронни 

файлове;да консултира и координира работата на 

длъжностните лица и служителите при реализиране 

задълженията им по осигуряване на збут;да предприема мерки 

по овладяване, снижаване и отстраняване на риска при 

констатиране на нарушения, в т.ч. участва в организирането, 

изграждането и функционирането на система за контрол;да 

извършва инструктажи по безопасност и хигиена на труда на 

новопостъпващия персонал, както и периодични обучения за 

опресняване на знанията по збут на персонала на фирмата; да 

контролира правилното прилагане на нормативните актове в 

областта на трудовите правоотношения и правилата за 

безопасност и здраве при работа във фирмата; да организира 

снабдяването на работещите при специфичен характер и 

организация на труда с работно облекло, колективни и 

индивидуални средства за зййшта, и контролира тяхната 

наличност, изправност, и редовно ползване; да предписва мерки 

за отстраняване на констатирани нарушения на съответните 

длъжностни лица, като информира ръководител проект, и 

предлага съответните мерки, в т.ч. за налагане на санкции на 

виновните длъжностни лица; да спира машини, съоръжения и 

работни места при констатирана непосредствена опасност за 

живота и здравето на работещите, като незабавно 

информира за това прекия ръководител и съответното 

длъжностно лице, за предприемане на мерки и отстраняване на 

опасностите; 

 Техническите ръководители /2бр./. Екипите ангажирани в 

изпълнението, се ръководят от технически ръководители., 

последните са преко подчинени на Ръководител проект(екип) и 

имат за задача да: управляват и ръководят работата на 

екипите в конкретните участъци (улици, клонове); изготвят 

дневни отчети и екзекутиви (в чернова) на извършената 

работа; следят и измерват коти (дъно изкоп, монтирани 

тръби и др.);следят за съответствие на вложените материали 

с техническите изисквания и с работния проект;отговарят за 

правилната технологична последователност на 

дейностите;следят и отговарят за безопасността на 

работниците и гражданите в участъците, за които 
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отговарят, наличието и правилния и навременен монтаж на 

предпазни огради, ленти, пасарелки и др;участват в срещи на 

място с представители на експлоатационните 

предприятия;Участват в срещи на място с представители на 

КАТ, при въвеждане на ВОБД и отговарят за поставяне на 

необходимите знаци, съгласно проекта;Участват при взимане 

на проби от представители на РЗИ;Участват в съвместен 

оглед с представители на общината, заснемане и съставяне на 

протоколи за състоянието на настилките преди започване на 

строителството и след неговото приключване;Съвместно с 

проектант ВОБД изготвят графици за конкретните участъци, 

които ще ръководят и ги съгласуват с КАТ и общинските 

служби.Отговорен за цялостното изпълнение на СМР и 

правилната технологична последователност на работите за 

всеки участък е техническият ръководител на екипа. Той 

изготвя и екзекутив за вложените материали и предава 

информацията на специалисти ПТО за изготвяне на документи 

и екзекутиви (след проверка от Ръководител проект. 

Техническият ръководител отговаря и за навременното 

взимане на необходимите проби от лаборатории. Постоянен 

контрол на дейността се осъществява от Ръководител 

проект. Информация за датите на спиране на водоподаването 

за връзки ще бъде съгласувана ежедневно с представители на 

ВиК дружеството. Спиране на водоподаването няма да бъде 

допускано за повече от 8 часа. Изключения са възможни само 

при извънредни обстоятелства. Взаимодействието с 

Възложителя и Консултанта, както и с представители на 

одитиращи органи ще бъде осъществявано чрез Ръководител 

обект. Изпълнителят ще изиска указания от страна на 

Възложителя или Консултанта също да бъдат давани устно 

или писмено само на Ръководител обект или на неговият 

заместник, в случай на отсъствие). Тясно сътрудничество на 

управленско ниво и на средно управленско ниво (технически 

ръководители) ще бъде осъществено с представители на ВиК 

дружеството.  

o  За изпълнение на СМР участникът ще наемем/изградим база на 

територията на село Момчиловци за складиране на необходимите 

материали. В базата ще има отговорен служител. За инертните 

материали ще се осигури площадка за претоварване. Ще бъдат 

монтирани на подходящи места временни тоалетни. Ще се спазват 

всички изисквания на ЗЗБУТ и Наредба № 2 за Минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на СМР, както и част ПБЗ на работения  проект. 

   Мерки и предложения за предотвратяване и намаляване на 

неблагоприятните последствия от извършваните СМР, част от които са: 

при необходимост ще се монтират временни водопроводи до всички 

потребители, до възстановяване на водоподаването по новоизградения 

водопровод; ще се организира доставка на питейна вода с водоноска; 

недопускане замърсяване на улиците, тротоарите и зелените площи със 

земни маси; няма да се допуска изпускане на отпадъчни води с наднормено 

съдържание на хлор и хлорни реагенти в открити водни течения; 

строителните отпадъци, генерирани при извършване на СМР ще бъдат 

събирани в специални контейнери, извозвани и депонирани в съответствие 
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с изискванията. Строителната площадка с минимална дължина 50 м. ще 

се огради със защитни заграждения, като се постави 

сигнализация/светлинна за през нощта/и ще се поставят информационни 

табели ,съгласно чл.157,ал.5 от ЗУТ. Нарушените пътни настилки и 

тротоарите ще се възстановят в максимално кратък срок.  

o Затруднения и неудобства по отношение трафик и промяна 

организацията на движениеро по улиците: предварително одобрен 

проект за ВОД с  приоритет при разработването му осигуряване на 

алтернативен маршрут за движение. 

  Описание на строително-монтажните работи, необходими за 

реализирането на проекта: 

o Изпълнението на водопроводната мрежа ще  се осъществява на 

работни участъци, в следната последователност: 

- Трасиране на работния участък; 

- Разваляне на съществуващата настилка; 

- Извършване на масов траншеен изкоп; 

- Отводняване на изкоп от подпочвени води (когато е 

необходимо); 

- Подравняване на леглото и полагане на пясъчна основа; 

- Полагане на водопроводните тръби - при спазване на 

проектния наклон; 

- Затежняване на участъците с пясък, като местата на 

съединенията да се оставят свободни; 

- Изпитване на участъка; 

- Цялостно засипване с пясък, над теме тръба; 

- Обратно засипване на изкопа, съгласно приложените 

детайли; 

- Възстановяване на настилката; 

- Дезинфекция на водопровода. 

 Технология на изпълнение на видовете СМР и тяхната последователност на 

изпълнение: 

o Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: 

 Подготвителни дейности и мобилизация: след подписване на 

договор за възлагане на строителството до подписване на 

Протокол Обр. 2а: прави се преглед на проектната документация, 

за евентуални непълноти и липси на детайли в проекта; 

изпълняват се мерките за публичност; провеждат се 

предварителни срещи за запознаване със Строителния надзор, 

Възложителя, Проектанта и представителите на експл. 

дружества на подземната инфраструктура, с които се 

съгласуват пресичанията, които ще се осъществяват в процеса 

на изпълнение на водопровода; подготвят се и се съгласуват 

предварителни договори за присъединяване и включване към ел. 

преносната мрежа и водпроводната мрежа, с 

експлоатационните дружества; с общинските власти се 

уточняват дължими такси и местата за организиране на депа за 

стр. отпадъци, изкопи и местата за разполагане на стр. селище и 

техническа база, гараж за стр. механизация, складове и др.; 

мобилизират се екип от хора и техника за изпълнение на врем. 

строителство и поръчката; 

 Временно строителство - изпълнява се подготовка и се оборудва 

вр. строително селище с административно битови помещения - 

фургони за съблекални,канцалария, техн. база с гараж за стр. 
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механизация, складове, временно депо за строителни материали 

/тръби, инертни материали / и др. 

 Етапи на изпълнение на поръчката: при извършването на СМР по 

етапи участникът предвижда изграждането на водопроводи за 

питейна вода от полиетиленови тръби с висока плътност и с 

диаметри от ф32РЕ до ф250РЕ. По трасето на водопроводите, в 

осовите кръстовища връзките се подготвят за диаметрите на 

водопроводите по идейно решение и се предвиждат монтажни 

връзки със съществуващите водопроводи. Предвижда се 

изграждане на всички сградни водопроводни отклонения към 

подменените водопроводи със съответни диаметри. 

 Изграждане на водопровод: работата по изграждане на 

водопровода ще започне веднага след приключване на временното 

строителство и подготовката на строителната площадка за 

съответния етап и след като Строителния надзор разреши и 

предаде с протокол на геодезиста на Изпълнителя основните 

геодезични репери. Новопроектираните водопроводи ще се 

полагат на отстояние от тротоарния бордюр, минимум 1м и на 

нормативните отстояния от положените комуникации и от 

страна на уличното платно, която не е заета от съществуващия 

водопровод, който се подменя. 

 Подготовка и мобилизация: Въвеждане на ВОД по предварително 

одобрен от Строителния надзор, Общината и КАТ - Пътна 

полиция, проект за ВОД; геодезическо трасиране; вр. оборудване 

на стр. площадка с предпазни огради, сигнализация, осветление, 

стълби, помощни средства за пресичане на траншейния изкоп от 

пешеходци - мостчета ( пасарелки ), контейнер за стр. отпадъци, 

хим. тоалетна, крепежи и др.; организиране на складова площ за 

дневните нужди от тръби, фитинги, арматури и др.; 

мобилизиране на екип - хора и техника за изпълнение на основните 

СМР; 

 Подетап - Изграждане на гл. и второстепенни водопроводни 

клонове, което включва: рязане и разваляне на асф. настилка. В 

участъци без настилка и наличието на хумус, предварително се 

изземва хумусния слой, който се депонира отделно от останалите 

изкопи и се използва за рекултивация на терена; изкопни работи; 

полагане и уплътняване на пясъчна подложка 10см под тръбите; 

полагане на тръби и връзки, заедно с проектните фитинги и 

арматури - СК, ПХ и др.; направа и полагане на опорни блокове на 

чупки, СК, ПХ и др.; промиване и хидравлично изпитване на клона; 

полагане и уплътняване на обратен насип със земна почва на 

пластове от 10 см - около и над тръбите до 30см, връзките се 

оставят открити до провеждане на хидравлично изпитване; 

полагане на детекторна лента; полагане и уплътняване на 

обратен насип от уплътнена баластра (тр. камък) до 

проектното ниво, за всеки клон според дебелината на пластовете 

за пътна основа (тр. камък) и асфалт; обратен насип на трошен 

камък за пътна основа; лабораторни проби за обратен насип; 

промиване и дезинфекция на водопровода; 

 Подетап - Изпълнение на СВО, което включва: разваляне на 

бордюри и тротоари в полосата за изпълнение на СВО; изкопи за 

СВО; полагане и уплътняване на пясъчна подложка 10см под 

тръбите; полагане на тръби, фитинги и арматури - ТСК за СВО и 



                                       

213 

др.; полагане и уплътняване на обратен насип със земна почва на 

пластове от 10см - около и над тръбите до 30см; промиване и 

дезинфекция на водопровода; полагане и уплътняване на обратен 

насип от уплътнена баластра (тр. камък) до проектното ниво; 

възстановяване на бордюри и тротоари; 

 Подетап - Възстановяване на пътни настилки и почистване: 

подготовка и почистване на пътната основа от трошен камък. В 

полосата на водопровода се изгребва част от обема трошен 

камък, положен първоначално за изравняване на обратния насип с 

останалата настилка, за да се осъществява нормално движение 

по освободеното улично платно; възстановяване на пътната 

настилка с асфалтови пластове, с видове и дебелини според 

проекта, в полосите на водопровода. полагат се свързващи 

битумни разливи, преди асфалтовите пластове. След завършване 

на асфалтирането фугите между „стар" и „нов" асфалт се 

заливат с разтопен битум, който се посипва с каменно брашно; 

почистване на площадката и премахване на вр. оборудване на стр. 

площадка и преместване на следващ участък. Премахване на вр. 

строителство и вр. строително селище, техн. база, гараж за 

техниката и складове и възстановяване на площадките към 

първоначалното им състоянието от преди започване на 

строителството. Предоставяне на всички протоколи от 

изпитвания, актове, екзекутиви на Строителния надзор за 

съставяне на констативен акт за установяване годността за 

приемане на строежа - Протокол Обр. 15. Протокол за 

установяване на годността за ползване на строежа - Протокол 

Обр.16. 

o Описание на видовете СМР и тяхната последователност на 

изпълнение: 

 Предварителни дейности и временно строителство. В периода 

между подписване на договора за възлагане на строителството и 

подписване на Протокол Образец 2а ще се изпълнят следните 

дейности: Изпълнят мерките за публичност, чрез монтиране на  3 

бр. информационни табели. Провеждане на  предварителна среща 

за запознаване на страните в инвестиционния процес; среща със 

собствениците и експлоатационните дружества на 

съоръженията от подземната инфраструктура в района на 

строителството; Провеждане на разяснителна кампания сред 

живущите; Проверка на строителна документация; Приемане с 

протокол геодезичната мрежа и реперите от геодезиста на 

Строителния надзор; Определи и съгласува с Общинските власти, 

местоположението на площадки за разполагане на Временно 

строително селище, оборудвано с: офиси – канцелария; помещения 

за съблекални и съхранение на работното облекло и ЛПС; 

помещения за почивка и хранене на работниците; помещения за 

съхранение на дребен инвентар и ръчни ел. машини и 

инструменти, при необход9имост е предвидено изграждане на 

площадката върху терен без настилка; площадката се подравнява 

и почиства от камъни, скални късове и др. стр. отпадъци. След 

приключване на строителството, трошеният камък се изземва и 

се извозва до депо за стр. отпадъци, след което се пристъпва към 

рекултивация на терена с хумус и възстановяване към 

първоначалния му вид. Площадката ще се огради с вр. метална 
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ограда с Н=2м и ще се устрои портал с вход/изход, при който ще 

се монтира помещение за портиер (охрана). Ще се инсталира 

врем. осветление. Временното ел. захранване. Временно 

водоснабдяване с питейна вода ще се осигури чрез временно 

водопроводно отклонение от най - близкия клон на 

съществуващата водопроводна мрежа. Предвидено е използване 

на пластмасова цистерна, която периодично ще се пълни с 

водоноска. Санитарно - битовите нужди ще се осигуряват с 

химически тоалетни. Ще бъдат осигурени контейнери за разделно 

събиране на твърдите битовите отпадъци от горимите, които 

ще се събират в специално указани контейнери /съгл. ПБЗ/. На 

площадката ще се оборудват противопожарни табла, с 

подходящи пожарогасителни средства и материали. Временна 

техническа база със място за домуване (гараж) за строителната 

техника и автомобили. Извозването и депонирането на 

отпадъците ще се извършва на депо, съобразно указанията на 

Общината и Закона за управление на отпадъците (обн.; ДВ, бр. 86 

от 2003г.; ИЗЛЛ. ДВ. бр.44 от 12.06. 2012г.) и БДС EN ISO 

14001:2004.На вход / изхода ще се монтират табели и пътни 

знаци, предупреждаващи за движение на стр. механизация. На 

площадката ще се обособят площи за: Складиране на полимерни 

тръби, фасонни парчета и елементи по видове и диаметри, върху 

дървени скари, съгл. изискванията на производителя, и осигурени с 

колани от полимерни м-ли и дървени клинове срещу разпиляване и 

претъркулване; Складиране на водопроводни фасонни части, 

фитинги и арматури; Складиране на кофражни елементи и 

дървен материал; Складиране на предпазни ограждения и 

укрепващи метални щитове и др. инвентар. Складови площи ще са 

разположени така че, да се осигурява достатъчно място за 

придвижване на транспортната и подемна техника за товаро-

разтоварните дейности и осигуряване на евакуационни проходи с 

размери, съгл. ПБЗ. За предпазване на полимерните материали от 

вредното влияние на ултравиолетовите лъчи, при по-дълъг 

престой в склада, ще се покриват с брезентови покривала. 

Доставката на основните строителни материали и съоръжения, 

необходими за строителството ще се извършва етапно по заявка, 

съгласно работната програма и графика за строителство. Всички 

материали, вложени в обекта ще са придружени с документи, 

доказващи тяхното качество, съгласно действащата нормативна 

уредба в България и ЕС. Вътрешният контрол по изпълнение на 

СМР и доставените материали е съгласно изискванията на 

внедрената в сдружението на участника система за качество 

ISO 9001:2008. Контролът по изпълнението на тези дейности ще 

се осъществява от Ръководител проекта и от специалиста за 

Контрол на качеството. Площадки за вр. складиране на инертни 

м-ли (пясък, баластра, тр. камък). Площадката за складиране на 

инертни материали ще се устрои на подходящо място (извън нас. 

място), съгласувана с Общината, без да се затруднява 

движението по околните улици и пътища, по които се подхожда 

до площадката. Доставките на материали ще бъде организирано 

ритмично, съобразно работния график, така че да не се 

натрупват големи обеми и устройване на голям склад. Ще бъдат 

уточнени и съгласувани трасетата за движение на 
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строителната механизация и самосвалите до депата.  

 Дейности на строителната площадка: при изпълнението на 

обекта ще се обособяват един тип строителна площадка: 

строителна площадка за изграждане на линейни съоръжения - 

водопроводна мрежа. Дейности, които ще се изпълняват на стр. 

площадка при изграждане на линеен обект - водопроводна мрежа: 

строителна площадка при изпълнение на водопровод - обхваща 

работния участък на един екип от съответната специализация, в 

границите на който изпълнява СМР. Площадката ще бъде 

оборудвана съгласно разработен и одобрен от Строителния 

надзор План за безопасност и здраве, по изискванията на Наредба 

№2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи. За всеки конкретен случай ще се разработва 

Проект за Временна Организация на Движението, който ще се 

съгласува с КАТ - Пътна Полиция и Общинските власти и одобрен 

от Строителния надзор (най-малко 15 дни преди въвеждане на 

измененията).  

 Подготвителни работи: ще се монтират пътни знаци и 

указателни табели, бариери, конуси, сигнални светлини и вр. 

светофарни уредби, за сигнализиране на раб. участък и 

изменението режима на движение, съгл. предварително одобрения 

проект за ВОД. Постоянните пътни знаци, които противоречат 

на ВОД, ще бъдат покривани с черно полиетиленово фолио.;Ще се 

монтира преместваема инвентарна метална ограда с Н=2,0м, от 

пана закачени на стоманени колове, с бетонени фундаменти, 

минимум 50 м. Ще се монтират предупредителни табели и 

сигнали ленти; Ще бъдат осигурени инвентарни пешеходни 

пасарелки, оборудвани с парапети, за пресичане на траншеята от 

пешеходци. Организиране на огледи на място, за установяване 

местоположението на съществуващите подземни 

инфраструктурни мрежи по трасетата на новоизгражданите 

клонове. Трайно се маркират местата с пресичане на същ. 

подземна инфраструктура от новоизграждащата се 

водопроводна мрежа. Върху терена или на подходящо място със 

знаци и/ или табели се оказва в план и дълбочина 

местоположението им, с оглед повишено внимание при 

извършване на изкопните работи и при спазване на изискванията 

от Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2, т. 1,7 и 1,8 към Наредба N92 

от 22.03.2004г. за минимални изисквания на здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи и мерките в План за безопасност и здраве. При 

необходимост предварително ръчно се изкопават шурфове, 

перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за 

установяване на действителното им местоположение. Изкопите 

за извършване на проучвателни работи, се засипват веднага след 

приключване на огледа. В зоните на подземни мрежи или 

съоръжения земните работи се извършват с писменото съгласие 

на собственика или на експлоатиращия проводите и/ или 

съоръженията. При разкриване трасето на съществуващия 

водопровод и при констатиране, че същият не може да се укрепи 

трайно се предприема изграждане на временен водопровод, от 

двете страни на улицата. В границите на площадката ще се 
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организира площадка за складиране и се доставят материали, 

достатъчни за дневните нужди от тръби, фитинги, фасонни 

части, инертни материали, кофраж и др. стр. материали; 

доставя се  и инсталира мобилен компресор, ел. агрегат и помпи 

за отводняване на траншеята, чиито брой и мощност ще се 

определи според конкретните условия и дебита на подпочвените 

води, моторна фугорезачка, моторни трамбовки и др.; Ще се 

доставят необходимите за участъка инвентарни укрепващи 

системи за откосите, стълби и др.; нуждата от ел. енергия и 

сгъстен въздух ще се осигуряват чрез мобилни ел. агрегати и 

компресори. Ще се мобилизира необходимата стр. механизация 

(машинокомплект) и работници необходими за изпълнение на 

СМР.  

 Геодезическо трасиране: на базата на геодезичните репери, 

предоставени от Строителния надзор, геодезиста ще развие 

подробна полигонова мрежа, която ще привърже към основните 

репери. Реперите се привързват към най-малко три характерни 

постоянни точки на терена, задължително извън очертанията на 

изкопите. Сигнализират се по подходящ начин и се опазват по 

време на работите, при повреда, задължително се 

възстановяват; Мрежата се одобрява от Строителния надзор  

след което се пристъпва към трасиране на водопроводните 

клонове. Сградните водопроводни отклонения се отбелязват на 

терена с цветна боя (спрей); 

 Рязане и разваляне на уличната настилка: в участъците от 

водопровода, които преминават по улици с асфалтово покритие, 

по трасето отложено след геодезичното трасиране, 

предварително ще се очертае ивица с широчината на траншеята 

съгл. проекта, по чиито граници ще се извърши рязане на асф. 

настилка с моторна фугорезачка. Рязането се извършва в участък 

с дължина, равна на дневния напредък на строителния екип; След 

като се среже асфалтовата настилка ще се пристъпи към 

разкъртване с багер, оборудван с хидрочук; Стр. отпадъци от 

асфалтова настилка и лежащите под нея пластове от трошен 

камък за пътното легло, ще се изгребват и натоварват с 

комбиниран багер с обратна лопата на автосамосвали, които ще 

ги извозват до депо за стр. отпадъци, по трасе предварително 

съгласувано с Общината. В участъци преминаващи по улици без 

настилка, предварително ще се премахне хумусния слой (ако има 

такъв), който ще се третира по начин описан от участника. 

 Изкопни работи: 

 Механизиран изкоп: Масовият изкоп в земни почви, 

участникът предижда да  се извършва механизирано с багер с 

обратна лопата на транспорт. Изкопаната почва ще се 

извозва до депо за земни маси, по предварително съгласувано с 

Общината трасе. Броят на автосамосвалите участникът ше 

съобрази, така че винаги да има поне един при багера. 

Участникът ще следи за открити кабели, които биха били 

засегнати от стрелата на багера, при въртенето. 

Участникът няма да допуска: извършване на мех. изкоп на 

разстояние, <0,2м от подземни мрежи или съоръжения; 

извършването на изкопни работи чрез подкопаване; 

преминаването и престоя на хора, както и изпълнението на 
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други видове СМР в обсега на действие на багера, изпълняващ 

изкопни работи; повдигането и преместването на обемисти 

предмети като скални късове, дървета, дънери, части от 

основи на стени на сгради или съоръжения, строителни 

елементи и др. с кофата на багера, освен след разрешение на 

техническия р-л. Укрепването ще се изпълнява 

непосредствено, след като е изкопана траншеята, като се 

започва от нивото на терена. Укрепителните елементи няма 

да са криви, корозирали, изгнили или без необходимата якост. 

 Ръчен изкоп: ще се изпълнява при изпълнен крепеж. За влизане 

и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина най-

малко 0,7м така, че горният им край да е на височина 1,0м над 

терена. Преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по - 

голяма от 1,5м, техническият ръководител или бригадирът 

проверява устойчивостта на укрепването. Изкопаните обеми 

се прехвърлят в обсега на кофата на багера, който ги изгребва 

и натоварва на самосвал за транспорт до депо за земни почви. 

Изкопните работи се преустановяват при: откриване на 

неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на 

разрешение от собственика им; поява на условия, различни от 

предвидените в проекта, до изпълнение на съответните 

предписания на проектанта; откриване на взривоопасни 

материали до получаване на разрешение от съответните 

органи; откриване на археологически находки до получаване на 

разрешение от съответните органи; Извършването на 

изкопни работи или на други видове СМР в изкопи след 

временното им спиране или замразяване се възобновява по 

нареждане на техническия ръководител, след проверка за 

устойчивостта на укрепването и отстраняване на 

констатираните неизправности и опасности. Изкопните 

работи в местата с пресичане на съществуваща подземна 

инфраструктура на разстояние по - малко от 0,2м се 

извършват ръчно, под непосредственото ръководство на 

техническия ръководител, а в охранителната зона на 

проводници под напрежение или на действащ тръбопровод - 

под наблюдението и на представител на собственика им. При 

откриване на мрежи от подземната инфраструктура - 

кабели, тръбопроводи, които не оказват влияние върху 

изпълнението на съоръженията, ще се изпълни укрепване по 

детайл, до обратното им засипване. В случай, че същ. мрежи 

възпрепятстват изпълнението на съоръженията, 

участникът ще иска проект за изместването им от 

Строителния надзор, съгласувано с Възложителя и 

експлоатиращото дружество. По време на изпълнение на 

изкопните работи се следи и се вземат мерки да се ограничи 

притока на подпочвени и повърхностни води, които биха 

затруднили изпълнението на СМР. Не се допуска 

извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, 

създаващи опасност от наводняване или срутване на 

укрепването, както и в преовлажнени, песъчливи, льосовидни и 

насипни почви без укрепване. При извършване на изкопни 

работи в земни пластове, където има опасност от бързо 

проникване на вода, техн. ръководител предвижда 
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необходимите мерки (вкл. аварийни площадки) за незабавно 

евакуиране на работещите в случай на внезапно наводняване и 

осигурява непрекъснато аварийно изпомпване на водата. 

Помпите се спускат в най-ниската част на работния участък 

за осушаване на котловина. За да се гарантира 

непрекъснатостта на работа, за всеки екип участникът ще 

осигури резервна потопяема помпа. Когато притока на вода е 

по-голям, дренажната система и водочерпенето не може да 

смогне участникът ще изгради линейна водопонизителна 

система. Работите се възобновяват след отводняване на 

изкопите. При наводняване или запълване с кал и тиня - 

водата ще се изпомпва, а калта и тинята ще се отстранят 

ръчно. Укрепването на изкопите се демонтира по нареждане 

и съобразно указанията на техническия ръководител отдолу 

нагоре, следвайки темпа на засипване на изкопа, без да се 

създава опасност за работещите или за съоръженията в 

изкопите. В случай на свличане на земна маса или при поява на 

друга опасност по време на демонтажа на укрепването на 

изкопите работещите незабавно преустановяват работа, 

излизат от изкопите и уведомяват техническия ръководител, 

а в негово отсъствие - бригадира.  

 Изкопи в скални почви: След разкриване на скалната порода ще 

се пристъпи към изпълнение на масов изкоп в скални почви, 

който ще се извършва чрез използването на хидравлични багер 

чук и верижен багер. 

 Монтажни работи на водопровод от ПЕВП тръби: Тръбите са 

с диаметри съгл. проекта, 1 мРа, по стандарт EN13476-1:2007; 

EN13476- 2:2007 и ще се доставят на връзки (снопове) от 

пръти с дължина 6 (12м), за тръби с диаметри по-големи от 

ФбЗмм. Тръбите до Ф63 ще се доставят на рулони, с дължина 

50 или 100м. 

 Транспорт, товарене, разтоварване и преместване: изисквания 

и условия заложени от участника. 

 Складиране: на тръбите. 

 Монтаж: При монтажа на водопровода за свързването на 

тръби и фасонни парчета се предвижде свързване на челна 

заварка. Уличният водопровод се предвижда от полиетиленови 

тръби-висока плътност, издържащи на номинално налягане 

PN10. На него са монтирани пожарните хидранти ПХ70/80, за 

външно пожарогасене, като броят им в комлект с монтаж и 

доставка е 37. Материал: PEHD - РЕ 100, устойчив на 

образуване на пукнатини; профил на тръбите: еднослойна 

компактна тръба от PEHD - РЕ 100; цвят: черен цвят със синя 

нишка или в син цвят за питейна вода; полагане: в изкоп или 

безтраншейно (при одобрено предложение на изпълнителя); 

Номинален диаметър (DN): ф32 - за СВО и от фбЗ до ф160 - за 

трасето на водопровода и ф200 за Довеждащ водопровод; 

Номинално налягане (Съотношение на стандартните размери): 

PN10 (SDR 17); монтажът на тръбите и фасонните парчета 

ще се извърши според монтажни планове за водопроводите, 

детайли за отделни монтажни възли, както и необходимите 

спецификации за тръби, фасонни части, арматури и др. 

материали, спазвайки предписанията и схемите, дадени в 
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каталозите на фирмите производители. Тръбите с дължина 

достатъчна за дневния напредък на стр. екип, се разполагат 

върху бермата на траншеята, на разстояние не по-малко от 

1,0м. от ръба на изкопа, върху терен почистен от скални 

късове. При работа в участъци с интензивен трафик, тръбите 

се събират на групи, така че лесно да се положат при 

монтажа. Преди монтажа тръбите, фитингите, арматурите 

и фасонните парчета трябва ще се проверят за евентуални 

дефекти получени в следствие на транспортирането и да се 

почистят в областта на връзката. Дефектните части 

задължително се отстранят. Основно връзките на тръбите и 

фасонните части ще се изпълнява на бермата, чрез заваряване, 

след което се спускат в траншеята, като се следи да не се 

наранява повърхността на тръбите. Някои заварки ще се 

изпълняват в траншеята, където се оформят монтажни 

площадки. Тръбите ще се полагат върху предварително 

изпълнена подложка от пресят пясък с дебелина Юсм /съгл. 

проекта/. Изпълнява се по метод описан в „Изпълнение на 

обратни насипи", след достигане на проектното ниво и 

габарит на дъното на траншеята. Пясъкът с об. тегло в сухо 

състояние 1,9т/мЗ, макс. съдържание на глина до 5% и 

естествена влажност, трябва да отговаря на изискванията за 

зърнометричен и минерален състав, гарантиран със 

сертификат за качество от кариерата за добив. Докарва се 

със самосвали от площадката за временно депониране на пясък 

до работния участък. С мини челен товарач се разнася и се 

полага по дъното на траншеята, след което ръчно ще се 

подравнява и уплътнява с ръчни трамбовки, така че да се 

оформи равна повърхност за основа на тръбите. Полагането 

на новия водопровод става от същата страна на уличното 

платно, където е разположен съществуващия на разстояние 

30см от него по посока оста на улицата. Положеният 

тръбопровод ще лежи изцяло върху добре уплътнена пясъчна 

възглавница. Връзката на арматурите и фасонните части към 

тръбите ще се осъществи чрез челно или ел. дифузно 

заваряване и фланшови връзки, описани по долу. Арматурите и 

фасонните елементи ще се укрепват с опорни блокове, така че 

да не създават допълнителни напрежения в тръбопровода, на 

местата предвидени в проекта. При изпълнение на опорните 

блокове ще се спазва изискването за ненарушена земна основа, 

там където се явява реакцията от натоварването. Опорните 

блокове ще се изпълняват с кофраж и готов бетон В12.5, след 

като се изпълни монтажът на Всички тръби (независимо дали 

са на ролки или пръти) ще са годни за електро заваряване и за 

челно заваряване, при спазване изискванията на стандартите. 

Предвижда се пожарните хидранти да са разположени на 

разстояние до 150 м един от друг. Пожарните хидранти ще 

бъдат монтирани на кръстовищата и пред важни сгради - 

училище, кметство и др. Поставят се и при ниски участъци на 

мрежата, за да служат за оттоци. Всички ПХ и фасонни 

парчета с присъединителни фланци, които се използват при 

монтажа на ПХ, са предвидени за работно налягане Р = 1,0 

МРа (10 атм.). След като е изпълнен монтажът на 
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арматурите и тръбите се пристъпва към изпълнение на 

обратния насип със земна почва - около и до 30см над темето 

на тръбите. Засипването ще се изпълни така, че местата на 

връзките да останат открити до провеждане на изпитването. 

С багер и мини челен товарач земната почва от изкопите ще се 

полага в траншеята и ръчно ще се разстила на пластове с деб. 

Юсм. Уплътняват се с ръчни трамбовки. На 0,5 м под 

повърхността на терена ще се положи детекторна лента с 

меден проводник. Краищата на кабелите ще се изведат в 

гърнетата на СК, ограничаващи участъка и задължително ще 

се изолират. След провеждане на хидравличното изпитване, 

местата на връзките ще се дозасипят по същата технология. 

Насипите за останалата част от траншеята ще се 

изпълняват с уплътнена баластра. Трошеният камък се полага 

в траншеята с багер и мини челен товарач и ръчно се разстила 

на пластове с деб. Юсм. Уплътнява се с моторни трамбовки до 

достигане на проектната плътност на насипа. Степента на 

уплътнение се доказва чрез лабораторно изследване. След като 

се достигне проектното ниво на обратен насип в траншеята 

ще се пристъпи към направа на трошенокаменна настилка за 

пътна основа, а в участъците без пътна настилка се прави 

обратен насип със земни маси. 

 Изпълнение на връзки на тръбопровод от ПЕВП: 

Начин на свързване на между полиетиленовите тръби с висока 

плътност и между тръбите и фасонните парчета към тях ще се 

осъществи, чрез челна молекулярна заварка. Преминаването от 

полиетиленови тръби към стоманени и етернитови ще се 

осъществи, чрез универсални връзки, които се прилагат за връзка 

между тръби от различен материал. Връзката със 

съществуващите полиетиленови водопроводи е с електромуфи със 

съответните диаметри. Начинът на свързване ,видовете фасонни 

парчета и арматури са показани на монтажния план, изготвени 

са подробни спецификации на тръбите, арматурите и фасонните 

парчета, приложени също към проекта. Изготвени са подробни 

количествени сметки. Връзките ще се изпълняват съгл. проекта, 

чрез челно заваряване, ел. дифузно заваряване, фланшово 

съединение и „бърза връзка". 

 Подготовка: подготвянето на заварката ще се извърши 

непосредствено преди заваряване. Тръбата се отрязва с подходящ 

инструмент и се маркира дълбочината на вкарване. Почиства се 

грубото замърсяване по тръбата в областта на вкарване с помощта 

на сух парцал, след това краят на тръбата се обработва с подходящ 

уред за снемане на слой или с помощта на клещи като се върти в 

аксиална посока (дебелина на отнемане на слоя минимум 0.2 мм). 

Отрязват се и се почистват остатъците отвътре и отвън на 

тръбата. Електрозаваряемият свързващ елемент се изважда от 

опаковката му непосредствено преди заваряването. Вътрешната 

страна на свързващия елемент и обработеният край на тръбата не 

трябва да се докосват с пръсти. Аналогични са действията и по 

подготовката на заварката за другия край на тръбата към другата 

част на свързващия елемент. Свързващият елемент се поставя до 

ограничителя си, съответно до маркираната дълбочина на вкарване 

върху подготвения край на тръбата. Тръбите се затягат в опорно 
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приспособление, за да не се получат сили между заваръчната зона и 

тръбата (съотв. свързващия елемент). 

 Апарати за електрозаваряване: Да се спазва упътването за работа на 

заваръчния апарат. Двата щекови присъединителя на свързващия 

елемент се обръщат нагоре (при това не се променя аксиалното му 

положение) и се свързват с присъединителния щекер на кабела. 

Заваръчният кабел се разполага така, че теглото му да не размества 

самата свързваща част. След свързване на присъединителните 

щекери, заваръчният апарат показва на дисплея, че е налице правилно 

свързване.З аваръчният процес се стартира и на дисплея на апарата 

допълнително се появява зададено и действително време на 

заваряване, като и напрежение на заваряване. Краят на заваряването 

се сигнализира от съответния тон на машината. Затягащото 

приспособление се отстранява едва след изтичане на времето за 

охлаждане. Да се спазва минимално зададеното време за охлаждане. 

При прекъсване на заваръчния процес (например при спиране на тока) 

е допустимо последващо заваряване, ако електрозаваряемият елемент 

се е охладил до температура на околната среда (< 35°С). Уредът за 

заваряване запаметява всички параметри от процеса. Тези данни 

могат да бъдат разпечатани под формата на протокол от 

заварката. На някои свързващи части може да има т.нар. баркод за 

проследяване. Благодарение на него се гарантира автоматична, 

електронно създадена документация за проследяемост на вложените 

строителни части. 

 Свързване чрез механични разглобяеми съединения: тръби от РЕ и 

тръбопроводни части могат да се свързват и посредством фланци 

или винтови съединения. За фланшови съединения могат да се 

използват т.нар. свободни фланци със стоманена вложка за 

предфланшови връзки, свободни фланци със стоманена вложка за 

фланшови адаптори, глухи фланци и т.н. Преди затягане на 

болтовете, уплътнителните повърхности се изравняват паралелно 

една към друга и се прилепват плътно към уплътнението 

 Челно заваряване: Тръбите, фасонните части и челюстите на 

заваръчната машината ще бъдат добре почистени от кал или други 

полепнали частици. Подготовката на челата се извършва с подходящи 

режещи инструменти: ръчни - за малките диаметри и електрически - 

за големите диаметри. Последните ще имат възможност за 

регулиране на скоростта на рязане, за да се предотврати прегряване и 

разтопяване на материала. Ръбовете и неравностите по 

повърхността на заваряването се отстраняват и почистват във 

фиксирано положение с челна фреза, като стружката не трябва да 

бъде по дебела от 0,2мм. Фрезованите повърхности се почистват от 

стружки. Подготвените за заваряване елементи се допуска 

отклонение от цилиндричност до 2% от външния диаметър. 

Подготвените чела не трябва да се пипат с ръце или потни тела. 

След обработката се проверява успоредността на подготвените за 

заваряване повърхнини и съответствието на елементите. 

Заваряването на тръбите и фасонните елементи се извършва със 

заваръчна апаратура от заварчици, които са обучени и притежават 

документ за правоспособност за работа със заваръчна техника за 

синтетични материали, като се спазват всички инструкции за 

безопасност посочени от производителя. При направата на заварките 

се попълва протокол, като в него се описват параметрите при 



                                       

222 

заваряването. Челното заваряване се осъществява с термоелемент 

от неръждаема стомана или алуминий, облицован с незалепващо 

покритие. Термоелементите се загряват при автоматично регулиране 

на температурата. Преди започване на заварките е необходимо 

темпериране на тръбите.  Двете части за заваряване се наместват 

на позиция и се фиксират с двата захватни ботуша, които са 

свързани към общата платформа, чрез която се приближават и се 

осъществява контролирано усилие на притискане на двете контактни 

повърхности. Между тях се поставя термоелементът, след което 

към него се притискат двете чела. По въздействие на температурата 

материалът преминава в пластично състояние, като образува лека 

подутина. В този момент се намалява силата на притискане до 

0,01N/mm2. Това разтопяване се извършва при строго определена 

продължителност /според предписания на производителя/, след което 

термоелементът се изважда и двете чела се притискат плавно до 

достигане на налягането на заваряване. Това налягане се подържа до 

охлаждане на завареното съединение. Не се допуска охлаждане на 

зоната на завареното съединение чрез използване на охлаждащи 

средства. Заварката не трябва да се размества, докато зоната на 

шева не се охлади естествено до температура 60°С, след което 

елементите се освобождават. 

 Електродифузно заваряване: В някои случаи се налага връзката между 

вече монтирана тръба и фасонно парче или фитинг да се осъществи 

чрез електродифузно заваряване с ел. заваряеми фитинги (дъги, 

тройници и др). Подготовката на елементите е аналогична с вече 

описаната. Специфичното в този случай е нуждата от 

предварително премахване на оксидния слой от повърхността, който 

се образува по време на съхранението на тръби от ПЕВП. 

Почистването в зоната на заваряване се изпълнява непосредствено 

преди изпълнението на заварката, с помощта на специална цикла. 

Тръбите, в следствие неправилно съхранение, може да добият овална 

форма, което ще компрометира качеството на заварката. Ако тази 

овалност е над 1,5% спрямо диаметъра в зоната на заваряване, респ. 

1,5мм, то е нужно тя да бъде окръглена. Това става със специални 

скоби за окръгляване, които се поставят в зоната на заваряване. 

Дъгата трябва без усилие да се нахлузва към заварявания елемент. 

При нужда зоната на заваряване може допълнително да се 

престърже с цикла. Всички подготвени за заваряване елементи 

трябва свободно да лежат, без да създават напрежение в заварката, 

в следствие провисване от собствено тегло и извити. Може да се 

използва подложка или подходящи приспособления за подпиране. Всеки 

ел. заваряем елемент притежава уникален таймер щтрих-код, с 

който се гарантира качеството на заварката. Той съдържа 

необходимата информация за правилното заваряване и задава 

параметрите в заваръчния апарат. Той автоматично регулира и 

контролира подаването на ел. ток и определя времето за заваряване, в 

зависимост от околната температура. Ел. заваряемият елемент е от 

ПЕВП, с вграден електро-съпротивителен проводник. По двата извода 

се подава ел. ток, в следствие на което, проводника се загрява и 

разтопява вътрешната повърхност на елемента и външната 

повърхност на тръбата, като по този начин се осъществява 

връзката. При извършване на заваръчните работи на обекта 

задължително се събират всички стружки от фрезоване на тръбите 
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и всички отпадъци от тръби и се събират в специални контейнери за 

стр. отпадъци /съгл. ПБЗ/. 

 Фланшово съединение: Връзката на тръби от ПЕВП към арматура 

или други фасонни парчета, ще се осъществява чрез фланшови 

съединения. За целта ще се използват гладки стоманени специални или 

престъргани фланци. Предварително към тръбата се заварява челно 

фланшов накрайник от ПЕВП ( по вече описаната технология), към 

който се нанизва стом. фланец. С помощта на гумено пръстеновидно 

уплътнение и стандартни неръждаеми болтове, с подходяща 

дължина, шайба и гайка се свързват към арматурата или други 

фасонни парчета.„Бърза връзка" Сградните водопроводни отклонения 

ще се изпълняват с фитинги "бърза връзка", съгласно детайл от 

проекта. Диаметрите на тръбите са малки - от ф 25 до ф 63, което 

позволява бърз и лесен монтаж и демонтаж. 

 Спирателни кранове: Подменят се 4333,46 м водопроводи , към които 

се предвижда монтаж на; 

СКОЗОО 1,0МРа с охранителна гарнитура - 2броя 

СК025О 1,ОМРа с охранителна гарнитура -1 брой 

СК02ОО 1,0МРа с охранителна гарнитура - Зброя 

СК0150 1,0МРа с охранителна гарнитура -1 брой 

СКОЮО 1,0МРа с охранителна гарнитура - 5броя 

СКО 80 1,0МРа с охранителна гарнитура - 32броя 

Характеристика и изисквания Всички отливки трябва да са от 

сферографитен чугун (GGG 40/50 гладки, без дефекти и шупли, с 

антикорозионна защита /вътрешна и външна/ чрез използване на 

епоксидна смола по флуидна технология, която осигурява минимална 

дебелина на слоя - 250 mm; устойчивост на пробиване по искров метод 

min 3000 V; устойчивост на удар при работа 5 Nm, сцепление - min 12 

N/mm2, удостоверени чрез замервания, потвърдени от независим 

орган. Работното усилие върху спирателните кранове при отваряне 

или затваряне не трябва да надвишава 200 N. Броят пълни обороти 

от отворено до затворено положение трябва да е съгласно DIN 3352- 

част 4 или еквивалентно. Фланците трябва да съответстват за 

номинално налягане от PN10/16. Фланците трябва да бъдат 

разпробити за PN10/16. Т-образните ключове трябва да са в 

съотношение един (1) на всеки десет (10) крана. 

Всички арматури да имат необходимите документи, удостоверяващи 

приложението им за питейна вода и да отговарят на стандарт БДС 

EN 1074 или еквивалент . 

 Шибърни спирателни кранове: Корпус и капак от ковък чугун, 

вътрешно и външно епоксидно прахово покритие; скрити в корпуса 

болтове от стомана, изцяло защитени от корозия чрез парафинови 

пломби; шпиндел от неръждаема стомана St 1.4021 с нарязана резба; 

клин от ковък чугун, изцяло гумиран с вулканизиран еластомер (годен 

за питейна вода) с отводнителен отвор; водач на клина от 

износоустойчива пласмаса; свободен проход, без утаечни канали; от 

DN 250 mm нагоре да има допълнително окачване на винта в 2 

неизискващи допълнителна поддръжка аксиално-радиални сачмени 

лагери за леко и без усилие въртене на шпиндела; 

Монтажни гарнитури - шишове телескопични или с фиксирана 

дължина -стоманен вал на шиша; муфа от сферографичен чугун за 

връзка на шиша с шпиндела на крана, с антикорозионна защита; 

накрайник на шиша от ковък чугун с неподвижна втулка; външен 
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защитен кожух от PEHD, с изолация срещу навлизане на замърсяване 

и вода; вътрешен защитен кожух от PEHD; телескопичният 

удължител да може да се регулира в зависимост от нивото на изкопа, 

Нерегулируемо предпазно гърне от сив чугун с битумно покритие. 

Тестване при минимално натоварване на капака - 200 kN, на тялото - 

400 kN. Тегло - 6,5 kg. 

o Изпълнение на сградни водопроводни отклонения (СВО): Предвиждат се 

подмяна на сградни водопроводни отклонения за всеки урегулиран имот. 

Отклоненията са разположени в права линия и при най - малка дължина до 

имота. Всички сградни отклонения към реконструираните водопроводни 

клонове са с диаметри от 025 до 050. Тези диаметри полиетиленови тръби се 

доставят на рулони. Отклоненията до 050 мм ще се изпълнят, чрез 

водовземни скоби. На всяко водопроводно отклонение се предвижда монтаж 

на тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура. Към основния 

проект е приложен проект за изпълнение на тези отклонения за съответни 

диаметри черт.№3.3 ( 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 и 3.4.4). Общи дължини на сградните 

отклонения по диаметри:050 дължина L = 20,00 м; 040 дължина L = 398,00 м 

032 дължина L = 343,00 м.; 025 дължина L = 1649,00 м. Броят на сградните 

отклонения , които ще се изградят успоредно с подмяната на водопроводите 

е 278 броя с обща дължина L = 2410,00 м. Водовземните скоби за пробиване 

под налягане имат преходник за пробиване под налягане. Работно налягане-

до 16 bar. Корпус от чугун с епоксидно прахово покритие. Гумено уплътнение 

от еластомер, годен за питейна вода. Уплътнението покрива цялата 

вътрешна повърхност на скобата за по-добро сцепление с полиетиленовата 

тръба. Концентрични маншетни уплътнения около отворите за свързване. 

Болтове и шайби от неръждаема стомана. За универсалите скоби - седло от 

сферографитен чугун и стоманени ленти от неръждаема стомана с гума за 

изолация; епоксидно прахово покритие на седлото на водовземната Ще се 

изпълняват по изкопна технология - траншейно. Ще се използват фитинги за 

„бърза връзка". Сградните отклонения ще бъдат изпълнени от 

полиетиленови тръби с диаметри ф25, ф32, ф50 и фбЗ. На всяко 

новоположено сградно отклонение се предвижда монтаж на тротоарен 

спирателен със съответен диаметър (черт.5).Общият брой на ТСК е 278. 

Характеристика и изисквания: с вътрешна резба на вход/изход или с вградени 

фитинги за полиетиленови тръби; корпус и капак от сферографитен чугун, 

отвътре и отвън с епоксидно прахово покритие или от еластомер с пределна 

здравина 7000 N/cm2., пригоден за полагане в агресивни почви. Клин от 

цветен метал, покрит с гума-еластомер, годна за питейна вода; шпиндел от 

неръждаема стомана; скрити в корпуса болтове от стомана, изцяло 

защитени от корозия чрез парафинови пломби; гладък и свободен проход без 

утаечни канали; неизискващо допълнителна поддръжка уплътнение на 

шпиндела посредством няколко О-пръстена и допълнително маншетно 

уплътнение; Монтажни гарнитури - шишове телескопични или с фиксирана 

дължина, стоманен вал, външен защитен кожух от PEHD, с изолация срещу 

навлизане на замърсяване и вода; вътрешен защитен кожух от PEHD, 

резбово присъединяване на монтажната гарнитура (шиша) към крана; 

Сградното водопроводно отклонение включва - водовземна скоба и 

тротоарен спирателен кран с охранителна гарнитура. Водопроводните 

отклонения се изпълнят с тръби от ПЕВП. Сградните водопроводни 

отклонения ще се изпълнят с възходящ наклон минимум 0,2% от уличния 

водопровод към съответния УПИ. Тротоарните спирателни кранове с охр. 

гарнитура ( ТСК ) се монтират на отстояние 0,50м от бордюра на 

тротоара, с необходимите за изпълнението му материали и фасонни части и 



                                       

225 

детайл от проекта. Тръбите за сградните водопроводни отклонения / СВО / 

ще се полагат в траншея с широчина /съгл. проекта/ с вертикални откоси. 

Ивицата с широчина 20 - 30см по- голяма от широчината на траншеята, 

предварително се демонтират бордюрите и се разваля тротоарната 

настилка. Строителните отпадъци от бордюрите и тротоарите се 

натоварват на самосвали и се извозват до депо за стр. отпадъци. 

Изкопаната почва се натоварва на самосвал и се извозва до депо за земни 

маси. Изпълнение на преминаване на улица с безископно полагане, като ПЕВП 

тръбата се поставя в обсадна тръба от стомана ф200. 

 Противопожарни хидранти; фиксирани са местата на 

предвидените противопожарни хидранти ПХ70/80, Разстоянието 

между два съседни противопожарни хидранти не надвишава 

150м. Общият брой на пожарните хидранти е 32 броя. Всички 

ПХ, както и фланшовите фасонни парчета към тях са предвидени 

за налягане Р1\М0 атм. (1,0 МРа). Предвидените 

противопожарни хидранти са надземни чупещ се тип, съгласно 

EN 14384 и EN 14339. Основна тръба от горещо поцинкована 

стомана с двукомпонентен грунд и двукомпонентно покритие. 

Основа от ковък чугун с цялостно флуидизирано покритие. Глава 

на хидранта с епоксидно флуидизирано покритие и външно 

прахово покритие на полиестерна основа. Шиш от неръждаема 

стомана, изцяло вулканизирано бутало от ковък чугун. Двойно 

сферично затваряне на пожарния хидрант. Интегриран свободен 

фланец с фланшово уплътнение. Пълно дрениране на остатъчната 

вода с вграден дрениращ отвор. Възможност за инспекция и 

разглобяване без разкопаване, през горната част на хидранта, 

Антикорозионна защита на всички части. Възможност за 

индикация за отворено/затворено положение на надземните 

хидранти. Възможност за поставяне герба на града или логото на 

ВиК дружеството. Противопожарните хидранти трябва да са 

сертифицирани от местната противопожарна служба. Преди 

доставката на хидрантите трябва да се получи одобрение от 

съответната местна противопожарна служба за хидрантите и 

хидрантните връзки. Местата на пожарните хидранти и 

разстоянията между тях са отбелязани в ситуацията) черт.№1), 

надлъжния профил(черт№2) и монтажния план( черт№3), 

приложени към проекта. На чертеж №6 е показано укрепването 

на надземен пожарен хидрант. 

 Пресичане на подземни комуникации: задължително преди 

започване на изкопни работи, строителят ще уточни 

местоположението на подземните проводи и съоръженията по 

тях в присъствието на представители на всички експлоатационни 

дружества, които ги стопанисват и експлоатират. В местата 

на пресичанията на подземни комуникации изкопните работи 

задължително да се извършват на ръка. Строителят трябва 

временно да укрепва всички подземни инфраструктури по време на 

изкопни работи.Към проекта са приложени чертежи за начина, 

по който трябва да се осъществявт тези пресичания. 

 Опорни блокове: В хоризонталните чупки, тройниците и 

отклоненията за пожарните хидранти са предвидени бетонови 

опорни блокове, които поемат силите породени от водното 

налягане и движението на водата в тръбите и ги предават върху 

стените на изкопа. Размерите на бетоновите блокове са в 
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зависимост от диаметъра на тръбите, към проекта в част 

"Графична част""са приложени различните видове опорни 

блокове. Бетоновите блокове се изливат плътно опрени до терена 

- дъно и стена на изкопа. На монтажния план са обозначени 

точните места на различните видове опорни блокове. 

Материалът, от който се изграждат блоковете е бетон клас 

В10. Към проекта са приложени чертежи на видовете опорни 

блокове(черт.И).  

 Изпитвания за водоплътност и дезинфекция на водопровод от 

ПЕВП: Водопроводите се изпитват на три етапа: 

предварително изпитване (за якост) - преди засипване на 

траншеята и монтиране на арматурата (хидранти, 

предпазни клапи, отдушници) ;изпитване на спад на 

налягането за определяне на останалото количество въздух 

във водопроводаосновно изпитване (за водоплътност) - след 

засипване на траншеята и след завършване на всички СМР за 

даден участък от водопровода. Изпитването ще се извърши 

на участъци по съответните улици. Преди изпитванията на 

налягане се извършва проверка на съоръженията за изпитване 

по отношение на тяхното калибриране, годност за работа и 

съвместимост с тръбопроводите, тръбопроводите се пълнят 

с вода при отворени въздушни вентили за изпускане на 

въздуха. Тръбопроводите се изпитват на налягане при 

затворени устройства за обезвъздушаване и отворени 

междинни арматури на изпитвания участък. След 

изпитването налягането в тръбопровода се понижава бавно 

до атмосферното налягане и тръбопроводът се изпразва при 

отворени въздушни устройства. При изпитването на 

тръбопроводите се използва питейна вода, изпитваният 

участък да се пълни постепенно с вода, по възможност откъм 

по-ниската си страна. Манометърът да се инсталира на 

задънването при по-високия край на участъка. Ще се 

отстрани напълно въздуха от високите точки на участъка 

преди започване на изпитването (посредством въздушниците 

и посредством кранчетата при задънванията). След 

запълване на изпитвания участък с вода, налягането в него ще 

се повиши посредством помпа. Увеличаването на налягането в 

хода на изпитването ще става бавно - 1 кгс/см2 на минута за 

да може в случай на забелязана авария изпитването 

своевременно да се прекрати. За всички водопроводи 

налягането за изпитване се изчислява въз основа на 

максимално оразмерително налягане STP = MDPa х 1,5 

където: STP е налягането за изпитване MDPc - стойността 

на максималното оразмерително налягане. Преди 

изпитването всяка положена вече тръба трябва да бъде 

засипана до 20 см. над темето с пясък или добре уплътнена 

(трамбовани) мека пръст, за да се предотвратят движения 

на тръбите вследствие увеличеното налягане. Местата при 

връзките между тръбите да се оставят незасипани до 

приключване изпитването с цел да бъдат проверени и 

огледани по време на изпитването. Едночасова 

(предварителна) проба: Повишава се налягането до 

стойността на максимално оразмерително налягане STP = 
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MDPa х 1,5 Участъкът с повишено налягане се изолира от 

помпата за период от един час. При падане на налягането се 

измерва обема вода, който трябва да се нагнети отново в 

тръбите на изпитвания участък за да се възстанови 

изпитателното налягане. Предварителното изпитване е 

проведено успешно, ако няма видими дефекти или признаци на 

водопропускливост. Дванадесетчасова (окончателна) проба: 

След проведената едночасова предварителна проба с 

положителен резултат се извършва дванадесетчасова проба, 

като се оставя участъка в продължение на 12 часа при 

изпитателно налягане. След дванадесетия час, ако има пад в 

налягането количеството вода, което трябва да бъде 

нагнетено допълнително за да се достигне отново 

изпитателното налягане не трябва да надвишава изчисленото 

по горната формула но за период от 12 часа.  

 Изпитателно налягане: методи: измерване на източеното 

водно количество; измерване на препомпаното водно 

количество. Източеното водно количество се измерва в 

следната последователност: налягането се повишава 

постепенно до достигане на пробното налягане 5ТР=1,5. 

Номиналното налягане; пробното налягане се поддържа в 

продължение на не по-малко от един час, при необходимост - 

чрез препомпване; помпата се изключва за предотвратяване 

на по-нататъшно навлизане на вода в изпитвания участък в 

продължение на един час; в края на изпитването се измерва 

стойността на пониженото налягане, след което отново чрез 

препомпване се достига до пробното налягане.Загубите се 

измерват чрез източване на водата до достигане на 

измерената стойност на пониженото налягане. 

Препомпаното водно количество се измерва в следната 

последователност: налягането се повишава постепенно до 

достигане на пробното налягане STP; пробното налягане се 

поддържа в продължение на един час, като през това време 

препомпаното водно количество се измерва;измерените 

загуби на вода в края на първия час от изпитването не може 

да надвишават стойността, изчислена по формулата. 

Изпитването по метода на загуби на налягане се извършва в 

следната последователност: налягането се повишава 

постепенно до достигане на пробното налягане STP; 

продължителността на изпитването на загубите на налягане 

е не по-малко от един час; по време на основното изпитване 

загубите на налягане Ар може да показват намаляваща 

тенденция, като в края на първия час те не може да 

надвишават следните стойности: за чугунени, стоманени, 

стоманобетонни или пластмасови тръби - 20 кРа; 

 Дванадесет часова (окончателна) проба; 

 Дезинфекция на водопровода: За всеки участък са предвидени 

съответните действия за осъществяването на процесите 

дезинфекция и промивка на водопровода. Дезинфекцията на 

водопровода ще се извърши съгласно действащите 

инструкции. 

 Изпълнение на обратни насипи: Обратният насип на 

тръбопроводите се изпълнява с различни видове материали и в 
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различни етапи: пясъчна подложка - 10см - по дъното; обратен 

насип от изкопаните почви около и до 30 над темето на тръбата; 

насип от уплътнена баластра (тр. камък) - до долно ниво на 

тр.каменната настилка за пътна основа; трошенокаменна 

настилка за пътно легло; 

 Етапите на изпълнение се делят на: засипване преди 

изпитване; засипване след изпитване. В границите на 

работната дължина, която е равна на дневния напредък на 

един екип, се напредва само в една посока - срещу наклона, 

като се работи на три последователни участъка: 

-  I участък - полага се 10 см пясъчна подложка по 

дъното на траншеята. Изпълнява се след достигане на 

проектното ниво, габарит и наклон на дъното на 

траншеята, съгл. проекта. Пясъкът с об. тегло в сухо 

състояние 1,9т/м³, макс. съдържание на глина до 5% и 

естествена влажност, трябва да отговаря на 

изискванията за зърнометричен и минерален състав, 

гарантиран със сертификат за качество от 

кариерата за добив. Докарва се със самосвали от 

площадка за временно депониране на пясък до 

работния участък. С мини челен товарач се разнася и 

се полага по дъното на траншеята, след което ръчно 

се подравнява и уплътнява с моторни трамбовки. 

Оформя се равна основа за тръбите, които трябва да 

лежат по цялата си дължина върху добре уплътнена 

пясъчна подложка. Единият от краищата на 

тръбата ще остава свободен.  

- II участък - след като е завършил монтажа на 

тръбите се пристъпва към засипване с изкопана земна 

почва около тръбата и до 30см над темето на 

тръбите. Засипва се на тънки пластове по 10см, 

които се уплътняват с ръчни трамбовки. Процесът 

протича в два етапа при следната технологична 

схема: първи етап - тръбата се засипва двустранно до 

нивото на темето на тръбата. Уплътнява се, като 

особено внимателно се следи доброто подпълване и 

равномерно насипване в пространството от двете 

страни на тръбата, така че да не се получи осово 

изместване и да не се предизвикат радиални 

деформации от външното натоварването; втори 

етап - засипва се останалият обем от насипа със 

земна почва - до 30см над темето на тръбата. На 

тази фаза на засипване се оставят открити всички 

връзки, отклонения и всички елементи, които 

подлежат на контрол по време на хидравличните 

проби. След успешно проведено хидравлично изпитване 

за водоплътност се пристъпва към дозасипванене тези

 участъци, по гореописаната технологична 

схема.  

- Ill участък - засипване с трошен камък, вкл. 

уплътняване на пластове до 20см. до ниво долен ръб на 

подосновния пласт от тр. камък ( кариерна баластра ) 

на пътната настилка от асфалтови смеси, съгл. 
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детайл от проекта.Трошеният камък се доставя със 

самосвали, от кариера за добив на инертни материали 

до участъка, след което с комбиниран багер и мини 

челен товарач се полага в траншеята. Ръчно се 

разстила и подравнява на пластове с дебелина до 20см. 

Всеки пласт се уплътнява с моторна трамбовка до 

достигане на проектна плътност на насипа /мин 1,65 

т/м³/. При габарити на траншеята, позволяващ 

работа на малък валяк, уплътняването се извършва с 

лек валяк /до Зт./ Плътността на обратния насип се 

доказва чрез лабораторно изследване:по метода 

"заместващ пясък", съгласно "Методика за определяне 

на обемната плътност на строителни почви на място 

чрез заместващ пясък", на базата на получената в 

лабораторни условия плътност при оптимално водно 

съдържание на влагания материал, съгласно БДС EN 

13286-2 ( модифициран Проктор );чрез натоварване с 

кръгла плоча, съгласно БДС 15130, като се определя 

стойността на отношението на модулите на 

деформация при втори и първи цикли на натоварване ( 

Е2/Е1). 

 Подосновен пласт / трошенокаменната настилка /:  Преди да 

започне полагането на подосновния пласт от трошен камък 

се прави опитен участък, за да се определи проектната 

дебелина на пластовете в неуплътнено състояние, полевото 

съдържание на влага при уплътняването, отношението 

между броя на преминаванията на уплътняващата техника и 

достигнатата плътност с избрания материал. Подосновният 

пласт се изпълнява от скален материал подходящ за направа 

на пътна основа, с доказан минерален състав и зърнометрия 0 

- 75мм, гарантиран със сертификат за качество. Трошеният 

камък се доставя със самосвали, от кариера за добив на 

инертни материали до участъка, където се полага. 

Максимален размер на най-голямото зърно не трябва да 

превишава 2/3 дебелината на уплътнявания пласт. Камъни с 

по-голям размер от горното условие, които не се натрошават 

на място се отстраняват. Разстилането и профилиране се 

извършва с ръчно гребло на в следната последователност: 

разриване и разстилане с две преминавания върху точка; 

заглаждане с едно преминаване в точка. Уплътняването се 

изпълнява с вибрационна плоча. Уплътняването трябва да 

започне от ръба на насипа и да продължи към центъра му, 

застъпвайки на половин широчина дирята на валяка при всяко 

следващо преминаване. При наклонени сечения, валирането 

започва от по-ниската страна и продължава към по-

високата. По време на уплътняването се извършва периодично 

навлажняване с водоноска, оборудвана с греда с дюзи за 

разпръскване при общ разход на вода около 2,4 л/м2. 

Напречният профил се проверява с шаблон. Поправките се 

правят ръчно. Цялата уплътнявана площ трябва да бъде 

уплътнена с достатъчен брой преминавания, необходими за 

получаване на равномерно уплътняване и достигане на обемна 

плътност на скелета със стойности, съгл. пътния проект. 
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Периодично се правят проби (едно изпитване на всеки ЮОО 

м2 уплътнен материал) за контролиране на плътността на 

основата за достигане на изискуемата плътност определена 

по един от следните методи: по метода "заместващ пясък", 

съгласно "Методика за определяне на обемната плътност на 

строителни почви на място чрез заместващ пясък", на базата 

на получената в лабораторни условия плътност при 

оптимално водно съдържание на влагания материал, съгласно 

БДС EN 13286-2 ( модифициран Проктор ); чрез натоварване с 

кръгла плоча, съгласно БДС 15130, като се определя 

стойността на отношението на модулите на деформация 

при втори и първи цикли на натоварване (Е2/Е1). 

- Контрол при изпълнение на насипни работи от скални 

материали: При изпълнение на насипни работи със скални 

материали не се допуска влагането на скални късове с 

размер над 2/3 от проектната дебелина на пласта. 

Дебелината на полагания пласт и броят на 

преминаванията на уплътнителните средства в една 

точка трябва да са съгласно изискванията на Проекта за 

опитното уплътняване. Когато в насипа или в отделни 

негови зони се вграждат едрозърнести слабо свързани 

почви и скални материали, които съдържат зърна по-

големи от 75мм над 25% по маса, вместо плътност се 

проверяват модулите на еластичност и на деформация на 

материала чрез натоварване с кръгла плоча, съгласно БДС 

15130. В този случай степента на уплътняване се 

определя опитно на място чрез уплътняване на опитен 

участък с вибрационни и тежки пневматични валяци, 

като дебелината на уплътнявания опитен пласт трябва 

да бъде променлива. За уплътнена се счита тази дебелина, 

за която максималното слягане, затихнало след няколко 

преминавания на уплътнителите машини и измерено по 

геодезичен способ, е не по-голямо от 10% от 

съответната дебелина на уплътнения пласт. Изчислява се 

отношението Е2 / Е1, в което Е2 и Е1 са модулите на 

деформация при втори и първи цикли на натоварване. 

Отношението Е2 / Е1 трябва да бъде не по-голямо от 2,5 

за всички зони на насипа. При възникване на спорни случаи, 

максималната стойност на отношението Е2 / Е1 се 

определя на място на опитен участък. Честотата на 

проведените изпитвания трябва да бъде едно изпитване 

на не повече от двеста линейни метра и на не повече от 

1000 M2. 

 Възстановяване на асфалтовата настилка: Евентуални щети 

върху растителността са възможни при възстановяване на 

асфалтовата настилка / там където това ще се изпълнява /. 

Не трябва да се допуска заливане с битум на дървесните и 

храстовидни насаждения, тъй като това би довело до 

тяхното унищожаване. Оборудване за транспорт на 

готовата асфалтова смес. 

 Асфалтови работи - По време на строителството ще се 

провежда лабораторен контрол за качеството на почвите, 

материалите, изделията и извършените работи. 
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Резултатите от този контрол ще се нанасят в лабораторни 

дневници и протоколи. Полагането на битумизирания трошен 

камък и ще се изпълнява с асфалтополагаща машина. По 

време на полагането й ще се следи за ширината, дебелината, 

на която се уплътнява едновременно с положения пласт. В 

края на работния ден се оформя чрез челно укрепване 

вертикална работна фуга на цялата ширина, която на 

следващия работен ден ще се открие и почисти преди да се 

започне с полагането й отново. Асфалтосмесителите са 

оборудвани с уреди за непрекъснато и лесно контролиране на 

работната температура на битума, на загретия минерален 

материал и на неговата асфалтова смес, както и уреди за 

точното дозиране на битума и минералните състави. 

Горещата асфалтова смес ще се извозва с автомобили 

самосвали, броят и капацитета на които ще бъде съобразен с 

производителността на смесителя, така че да се осигури 

непрекъсната и равномерна доставка на сместа на 

местополагането. Преди разтоварването на сместа в 

сандъците на самосвалите, последните ще са напръскани със 

сапунена вода, за да не полепва асфалтовата смес по тях. 

Направата на покрития по горещи асфалтобетонни смеси ще 

се извърши при температура не по-ниска от плюс 5 градуса по 

Целзий. Няма да се допуска полагане на асфалтобетонни 

смеси при дъжд и върху мокра заледена и заскрежена 

повърхност. Повърхността върху която ще се полага 

асфалтобетоновата настилка ще бъде почистена от прах, 

кал и други замърсявания посредством метални четки, метли 

или при по- големи зони за почистване с продухване с въздушни 

струи под налягане, съобразено с Правилника за извършване и 

приемане на строителни и монтажни работи - раздел 

„Пътища и улици". Преди полагането на сместа, за 

осигуряване на връзка между покритието и основата ще се 

направи битумен разлив. Той ще се изпълни с автогрундатор 2 

до 3 часа преди полагането на асфалтобетоновата смес от 

същия битум, с който тя се произвежда. Полагането на 

асфалтобетоновата смес ще се извърши машинно с 

асфалторазстилачи, като температурата при доставка на 

сместа нетрябва да е по-ниска от 130 градуса по Целзий, а 

при по-студено време - 150 градуса по Целзий. 

Асфалторазстилачите са оборудвани с електронно 

нивелиращо устройство, следящо непрекъснато дебелината и 

профила на полагания участък.  

 Валирането ще се изпълнява от група валяци: валяк от 4 до 6 

т., двойновибриращ валяк. Валирането започва с по-лекия 

валящ непосредствено след полагането на сместа с 4 до 6 

преминавания в точка и продължава с двойновобриращия 

валяк и завършва с 2 - 3 преминавания на тежък валяк. Във 

всички случай точния брой на преминаванията на всеки вид 

валяк ще се установи преди започването на полагането на 

сместа, въз основа на пробно уплътняване до постигане на 

проектната плътност. Валирането на положената вече 

лента, ще започне от по-ниския ръб, като при всяко минаване 

валякът застъпва предишната си диря с около 20 см. Валякът 
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се намира в непрекъснато движение със скорост не по-голяма 

от 2 до 3 км/ч. Няма да се допуска престой на валяка върху 

неуплътнен окончателно асфалтов пласт. Смяната на хода 

от преден на заден ход, ще се извършва плавно без престой. В 

случай, че при валирането се установят дефекти на пласта, 

дължащи се на некачествена смес , сместа се бракува, 

отстранява и заменя с нова. Отваря се процедура по контрол 

на качеството по ISO 9001:2008. Недостъпните места на 

валяка, ще се уплътняват с механична трамбовка, така че 

следата от удара на трамбовката да покрива предишната с 

около 1/3. Уплътняването продължава до пълното изчезване 

на следите от ударите на трамбовката. Движението по 

готовото асфалтово трасе ще се осъществява най-рано 2 

часа след неговото окончателно уплътняване. По време на 

строителството ще се контролират качеството на 

съставните материали, точността на дозиране на битума и 

на минералните материали, температурния режим при 

производството, продължителността на бъркане на сместа, 

температурата на готовата смес, нейния състав и 

физикомеханични показатели по БДС 4132. Контролират се 

също за всеки пласт на покритието ширината, дебелината, 

напречния наклон, нивото, равността и коефициента на 

уплътнение по БДС 4475 За да не се допусне залепване на 

асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното 

средство се напръсква с минимално количество сапунена вода 

или варов разтвор. След напръскването, кошът се изправя до 

оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на 

разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или 

други разтворители за напръскване на коша. За предпазване 

на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите 

трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал. 

За запазване на температурата на асфалтовата смес 

брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. 

Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес 

поради спиране на самосвала, замърсяване с петролни 

продукти или други, самосвалът трябва да бъде отстранен до 

привеждането му в изправност. За обезпечаване на 

непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес трябва 

да се осигури подходящ брой самосвали с подходящ тонаж. 

Транспортиране на асфалтовите смеси. Необходимо е да се 

осигури достатъчна, достатъчен брой транспортни 

средства при дадената производителност на 

асфалтосмесителя така, че необходимите количества смес да 

бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане 

на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства 

трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със 

смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от 

замърсяване и десортиране. Изисквания за траспорт на 

сметста. 

 Полагане на асфалтовата смес: Асфалтовата смес се изсипва 

на купчини директно от самосвалите около територията на 

възстановяването, разстила се ръчно с гребла. Сместа 

трябва да бъде полагана върху предварително одобрена 
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повърхност и само когато атмосферните условия са 

подходящи и в съответствие с изискванията на проекта. Ако 

положената смес не отговаря на изискванията, ще бъде 

отстранена и изхвърлена на депо за стр. отпадъци. 

Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че 

полагането ще продължи без прекъсвания и когато са 

пристигнали поне четири пълни транспортни средства на 

работната площадка. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде 

еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след 

уплътняването, гладка повърхност без неравности 

(вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За 

започване изграждането на следващия асфалтов пласт е 

необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и 

одобрен в съответствие с изискванията на проекта. Когато 

конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага 

той да бъде положен на повече от един пласт, работата по 

втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване 

и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва 

почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка. 

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия 

свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната 

хомогенност. 

- Оборудване за уплътняване на асфалтовите пластове- 

статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със 

стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци, 

оборудвани с реверсивно или двойно управление. 

 Възстановяване на улични бордюри и тротоарна настилка:  

след като се изпълнят СВО ще се изпълни възстановяване на 

бордюрите и тротоарната настилка. 

- Бетонни бордюри: Бетонните бордюри се доставят с 

бордови автомобил и се разставят по дължина на 

клона, в който ще се монтират. Монтират се ръчно, 

върху 15см. пласт земновлажен бетон В15, който се 

доставя готов от бетонов възел. Процесът се 

съвместява заедно с полагането на трошенокаменната 

настилка за пътно легло, така че бордюрите да се 

нивелират спрямо проектната нивелета. Фугите се 

подмазват с цим. пясъчен р-р 1:2. 

- Тротоарна настилка: Работите по изпълнение на 

тротоарите и уличната настилка започва най-рано 24 

ч. след монтажа на бордюрите, за да набере 

достатъчна якост подложният бетон. Полосата от 

тротоарите, нарушена при изпълнение на СВО се 

възстановява с бетонни тротоарни плочи с размери 

40/40/5см. Тротоарните плочи се доставят с бордови 

автомобил, на палета, които се разтоварват с багер, 

съобразно нужното количество за клона. В зоната на 

тротоара (след като вече са положени бордюрите и 

бетонът е стегнал), върху изпълнения обратен насип, 

след направата на СВО, се полага пласт кариерна 

баластра или пясък с дебелина 10-15см, който се 

уплътнява с моторна трамбовка. Плочките се 

подреждат върху 5см цименто-пясъчен разтвор 1:3, 
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който се доставя готов от бетонов възел и се 

разстила се ръчно върху подготвената основа. 

Реденето на плочките се започва от бордюрите към 

границите на имотите, като нивата се изравняват и 

се дава минимален наклон от 2,5% към улицата. 

Плочките се редят с фуги до 5мм, след което се 

заливат с цим. мляко. През макс. 4,5м се оставят 

дилатационни фуги с шир. 15мм, които се заливат с 

асфалтова паста, след като цим. р-р стегне и изсъхне. 

 Организация и подход на изпълнение на поръчката: Организацията на 

строителния обект, включва всички дейности по изпълнението на поръчката 

от началото - подписване на Протокол Обр. 2а, до завършването - 

подписване на Констативен Акт Обр. 15. 

 Организация на изпълнение на водопровод:  За 

изпълнение на водопровод и възстановяване пътните 

настилки, участникът предижда да  създаде поточна 

организация за строителство. Предвижда се СМР да 

се изпълнява от частни потоци (екипи), които ще 

формират строителен поток. Поради разликите в 

количествата на основните СМР в участъците, се 

предполага неритмичност на частните потоци. Преди 

започване на строителните работи се започва 

изграждане на временен водопровод, където се налага. 

Тази организация съчетава предимствата на 

поточното строителство - специализация на екипите в 

определен вид СМР, с което ще се постигне намаляване 

на времето за изпълнение и подобряване качеството на 

стр. продукт. Осигуряване на поне една „точка на 

критично сближение" между всеки два части потоци - 

момент в който предният екип завършва СМР в 

участъка и се премества на следващия, а на негово 

място веднага следващия екип. При спазване на тези 

изисквания ще се гарантират двата основни принципа 

на поточната организация на строителство: 

Несъвместимост - в един участък да работи само един 

стр. екип;Непрекъснатост - всеки стр. екип започвайки 

работа да не прекъсва работа (недопустим е престой 

на екипа) от началото до края на обекта. При 

изпълнение на водопровода, който е разположен на 1м 

от единия тротоар, налага промяна на ВОД, с оглед да 

се осигури частично отваряне на улицата за движение 

(при възможност). Заедно с линейната част ще се 

изпълняват СВО, превключвания към същ. водопровод и 

др.  

 Организация за изпълнение на строителството: 

- Отнема се хумусния слой (на площадки без настилка), 

който се депонира за рекултивация, след приключване на 

строителството; 

- Насипва се несортиран тр. камък за настилка; 

- Площадките се ограждат с временна метална ограда, с 

портал; 

- Площадките се обозначават с временни знаци и табели с 

вход/изход; 
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- Осигурява се постоянна охрана на площадките; 

- Инсталират се термоизолирани контейнери за 

канцелария на Строителния надзор, Възложитела и за 

инженерно-техн. персонал на Изпълнителя; 

- Инсталират се термоизолирани контейнери за 

съблекални, помещения за почивка и хранене на 

работниците; 

- Инсталират се химически тоалетни; 

- Инсталират се контейнери за разделно събиране на 

битови и стр. отпадъци; 

- Изгражда се вр. водопроводна връзка и се монтират вр. 

мивки; 

- Изгражда се вр. електро захранване и се монтира главно 

ел. табло и вр. осветление на площадките; 

- Оборудват се противопожарни табла с пожарогасителни 

съоръжения и инструменти; 

- Оборудват се места за оказване на спешна долекарска 

помощ на пострадал, които се сигнализират по подходящ 

начин; 

- На видно място се монтират схеми за евакуационните 

пътища и подаваните сигнали при бедствия и аварии и 

важни телефони за връзка с институциите, касаещи 

оказване на съдействие при възникване на ситуации; 

- Монтират се на видни места знаци по Наредба №РД-07/8 

от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа и 

инструкциите за безопасност при изпълнение на 

основните СМР; 

- Осигуряват се ЛПС и работно облекло за работниците, 

съответстващо на спецификата на СМР; 

- Мобилизира се необходимата стр. техника и оборудване, 

стр. екип комплектовани с работници от съответните 

специалности; 

- Доставят се нужните количества материали, 

достатъчни за започване и осигуряване на работата за 7 

дни на екипите, съобразно предвидените работни 

темпове, съгл. Линеен график; 

- Доставят се пътни знаци и табели, заграждения и др. 

средства необходими за сигнализиране на временна 

организация на движението. 

- Организация за изпълнение на подготвителни работи за 

водопровода: 

- Монтират се вр. пътни знаци за ВОД, с оглед промяна на 

режима на движение по улицата с частично отваряне на 

движението (при възможност), по уличното платно от 

срещуположната страна на водопровода; 

- Геодезично трасиране и отбелязване на местата на СВО, 

СК, ПХ и др.; 

- Поставя се вр. ограда, така че да се огради площадката, в 

която ще работи водопроводния екип; 

- Монтират се знаците по Наредба N° РД-07/8 от 

20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали 

за безопасност и/или здраве при работа; 
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- Маркират на пресечните точки със същ. подземна 

инфраструктура. При съмнения за местоположението се 

правят предварителни шурфове; 

- Инсталира се вр. осветление; 

- Мобилизира се необходимата стр. механизация и екип от 

специалисти, съгл. описа за водопроводен екип; 

- Където се налага се правят се временни водопроводи за 

захранване с вода на потребителите, до завършване на 

новия водопровод. 

- Организация за изпълнение на основни СМР за 

водопровода: 

- Рязане на асфалтова настилка; 

- Разваляне на асфалтова настилка, с натоварване на 

автосамосвал и превоз до депо за стр. отпадъци; 

- Разваляне на трошенокаменна настилка, с натоварване на 

автосамосвал и превоз до депо за стр. отпадъци. В 

участъците без настилка, предварително се премахва 

хумусния слой, който се депонира отделно от останалите 

изкопи, за да се използва за следваща рекултивация на 

трасето; 

- Изкопи - механизиран и ръчен в земни почви, с 

натоварване на автосамосвал и превоз до депо за земни 

почви; 

- Изкопи в скални почви - с хидрочук и къртач, с 

натоварване на автосамосвал и превоз до депо за земни 

почви; 

- Доставя се от вр. склад за пясък, полага се и се уплътнява 

подложка под тръбите; 

- Разставят се тръбите, водопроводните фитинги и 

арматури, СК, ПХ и др. за участъка, на едната берма на 

траншеята; 

- Изпълняват се заварките и се монтират тръбите. На 

съответните места, съгл. проекта, се монтират СК, ПХ 

и др.; 

- Тръбите се засипват със земна почва до ЗОсм над темето 

на тръбите, на пластове по Юсм, които се уплътняват с 

трамбовка. Връзките се оставят открити, до 

провеждане на изпитването на участъка (клона); 

- Изпитване на участъка (клона) за водоплътност; 

- При успешно изпитване, връзките се дозасипват; 

- Траншеята се дозасипва до долно ниво на 

трошенокаменната настилка с почва от изкопите, на 

пластове по 20см, които се уплътняват. В процеса на 

засипване периодично се вземат проби за доказване 

плътността на насипа; 

- Изпълняват се СВО, вкл. разваляне на тротоари и 

бордюри; изкопи; монтаж и засипване; 

- Извършва се промиване и дезинфекция на водопровода; 

- Върху траншеята се полага тр. камък, който се доставя 

от вр. депо за инертни м-ли с автосамосвали. Насипва се 

до долното ниво на асфалтовите пластове, предвидени в 

проекта за възстановяване. Материалът се разстила с 

багер и челен товарач на пластове, които се уплътняват. 
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- На този етап се пристъпва към изтребване на излишния 

обем тр. камък от траншеята, за да се осигури обем за 

асфалтовите пластове. Почистената полоса се 

подравнява и уплътнява. Плътността на насипа се 

доказва с лабораторни проби; 

- Полагат се уличните бордюри в местата с изпълнени 

СВО; 

- Възстановява се тротоарната настилка с бетонни 

плочки на цим. р-р, в полосите с изпълнени СВО; 

- Организация за изпълнение възстановяване на настилки 

- В зависимост от натоварването се полагат различни 

асфалтови пластове, със съответните дебелини, съгл. 

детайл от проекта. Преди всеки нов слой асфалт, се 

прави почистване и подготовка на основата с битумен 

разлив. След полагане на завършващия слой асфалт, се 

изпълнява заливане на фугата между същ. настилка и 

новоположената с битум. Плътността на асфалтовите 

пластове се проверява с лабораторни проби. Организация 

за изпълнение на довършителни работи и почистване: 

- Премахва се вр. ограда, която се премества на следващия 

у-к; 

- Демонтират се вр. пътни знаци за ВОД и се преместват 

на следващия у-к; Премахват се контейнер за стр. 

отпадъци, хим. тоалетна, крепежните щитове и др. и 

- се преместват на следващия у-к; 

- Почиства се стр. площадка в рамките на работния 

участъка (клона). 

 Организация за премахване на вр. строителство: След 

приключване на всички СМР и подписване на Прот. Обр. 15, ще се 

пристъпи към премахване на всички елементи на вр. 

строителство от всички площадки. За целта ще се демонтират 

вр. огради, контейнери-фургони, стр. материали и всичко друго, 

което е било нужно за строителството. Екип от 

електроразпределителното дружество ще прекъсне вр. ел. 

захранване, а водопроводното отклонение се премахва. 

Площадките ще се почистят от насипания тр. камък (освен ако 

не е предвидено друго) и на негово място ще се извърши 

рекултивация с хумуса иззет при подготовката на площадките. 

Ще се възстанови вертикалната планировка на терена, 

максимално близо със състоянието преди започване на 

строителството. Ако площадките са в урбанизирана територия 

ще се изпълни затревяване на засегнатия терен. 

o Подробно описание на организацията по изпълнението на обекта: 

 Възстановяване на настилките: 

 Екип за възстановяване на уличната настилка е предвиден 1, 

който започва работа след завършване на дезинфекцията на 

водопровода. Условия на труд и работа на строителната 

площадка, мерки за безопасни условия на ТРУД. 

 Основни организационни мероприятия по ЗБУТ, участникът е 

описал  Задължения на Координаторът по безопасност и 

здраве за етапа на изпълнение на строежа;  отгооврности на 

Ръководителят по безопасност и здраве ; отговрности на 

Строителя,   Основните мероприятия, задължителни за всички 
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намиращи се на обекта;  Инструкции за безопасна работа; 

Видове инструктаж, които се провеждат на обекта;   

 Изисквания към строителната площадка: актуализиран 

строителен ситуационен план,  Плана за безопасност и здраве., 

поставя на видно място информационни табели за строежа, 

Строителната площадка да бъде оградена с мет. инвентарна 

ограда, висока най- малко 1,80м, сигнални ленти и 

предупредителни табели и мигащи светлини. Техническият 

ръководител на обекта и отговорникът по ЗБУТ, съвместно с 

координатора по безопасност и здраве координира 

мероприятията и дейностите по здравословни и безопасни 

условия на труд при изпълнението на СМР на строителните 

площадки. За преминаване на пешеходци над траншеята ще се 

използват обезопасени проходни мостчета с ширина не по-

малка от 0,80м и парапет с два реда дъски с вие. 1м, които се 

осветяват през тъмната част на денонощието. Подходите, 

които ее намират в опасните зони на работното оборудване, 

се осигуряват на не по-малко от 1м от габаритите им с 

устойчиви и стабилни предпазни огради и предупредителни 

ленти, с оглед на конкретния съществуващ риск. 

 Транспорт на строителната площадка е външен и вътрешен. 

- Външният транспорт обхваща доставката на материали и 

оборудване от производителите или базисен склад на 

Строителя до приобектния склад на строителната площадка. 

 Товарно-разтоварни работи, складове и складови площадки. 

 Временни административни и санитарно-битови помещения 

на строителната площадка. Битовото обслужване на 

персонала се осигурява с термоизолирани фургони за 

канцеларии, съблекални за работниците, складове за дребен 

инвентар и др.  

 Отпадъци и почистване- Техническият ръководител е 

задължен да осигури реда и чистотата на работните места 

и строителните площадки. 

 Знаци за безопасност и сигнализация 

 Мерки и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на СМР: Общи изисквания- На 

обекта ще се назначават лица - работници и служители, които 

отговарят на изискванията на кодекса на труда, а в случаите, 

когато се изисква да са минали медицински преглед, да са 

правоспособни или да имат необходимата квалификация за 

съответната работа. Временно електрозахранване. Работа с 

въздушни компресорни инсталации и уредби 

 Временна организация на движението:  

o Обща част: ще разработи ВОД, съобразно конкретните условия и 

съгл. схемите от Приложенията от Наредба № 3/16.08.2010г. (ДВ, бр. 

74 от 2010 г.), за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците, който ще бъде съгласуван и одобрен от 

Районните управления на МВР-КАТ и Районните пътни служби за 

пътищата от Републиканската пътна мрежа или със съответните 

Общински служби за общинските пътища, съгласно чл. 72 от същата 

наредба преди започване на СМР. В случая е възможно изпълнение на 

ВОД главно в следните схеми: Отбиване на движението по странични 
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улици със съответната сигнализация; Работа в участъци с наличност 

на движение, сигнализирано с допълнителни знаци; Отбиване на 

движението в отделно пътно платно /от двойното/ със съответната 

сигнализация и маркировка; Други случаи, различни от горните. 

Предвижда са работа на участъци с дължина, която да позволи 

тръбите да бъдат положени и засипани до ниво пътна настилка в 

рамките на деня. Работните участъци ще бъдат обезопасени 

/сигнализирани и оградени/ като дълготрайни /за повече от едно 

денонощие/ с оглед вероятността да има намалена видимост /мъгла, 

сняг/ и при изпълнение на СМР в периоди със сравнително малката 

продължителност на деня, съгласно изискванията на нормативните 

документи. Участъците от улиците, по които ще се изпълняват СМР 

ще бъдат сигнализирани съгл. одобрения проект за ВОД, като за всеки 

конкретен случай ще се осигурява алтернативен маршрут за 

движение. Възстановяването на настилката ще се извърши в два 

етапа: първоначален /в деня на изпълнение на монтажните работи в 

у-ка/ - направа на насип от земни и скални почви /трошенокаменна 

настилка/; окончателен /при подходящи климатични условия/ - 

полагане на асфалтовите пластове, по видове и с дебелини, съгл. 

проекта. Сигнализацията се поставя непосредствено преди започване 

на строителните работи и се премахва след завършването на СМР в 

участъка. Групата знаци се преместват на следващия участък и така 

до завършване на строителството. Затварянето на пътища за 

моторни превозни средства ще бъде ограничено до минимум за един и 

същи район. Затварянето на пътя ще се координира с местните 

власти. Изпълнителят ще направи всички опити, за да обезпечи 

непрекъснат поток на движението. 

 Контрол по време на изпълнение на работите: 

o Спазване на технологията и технологичната последователност 

Геодезични проучвания; Лабораторни измервания; Визуален контрол; 

o Контрол от възложителя: Протоколи за стандартизация на 

материалите; Протоколи от лабораторни проби- Екзекутивни 

чертежи; Контрол от оторизирани представители на възложителя. 

o Контролни тестове; Проектантът ще упражнява постоянен 

авторски надзор по време на строителството в следните 

аспекти:Приемане на специфични работи и оценка на 

съответствието на изпълнените работи с работния проект; Даване 

на допълнителни проектни решения и детайли;Ще оценява резултати 

от тестове и анализи;Ще извършва и одобрява промени в проекта, 

ако са необходими и обосновани; 

o Отговорни лица за упражняване на контрола на качество на обекта 

са Ръководите  от определени Ръководители на техническите екипи 

технически ръководители /бригадири на технически екипи (ТЕ) по 

специалности, които имат подходяща техническа квалификация и 

професионален опит. Ръководителят на техническия 

екип/Техническият ръководител под ръководството на Ръководителя 

на обекта координират, съгласно утвърдения Линеен график за 

изпълнение на строителството, работите включително и качеството 

на изпълнение. Документи , имащи отношение към системата за 

контрол на качеството. 

o Структура за управление на качеството на Проекта Този план е 

обобщаващ документ, който обяснява системата за управление на 

качеството и това как се изпълняват изискванията на съответните 
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стандарти и закони. Той включва фирмената политика, отнасяща се 

до качеството, и обяснява взаимодействието между процесите, 

упоменати в системата за контрол на качеството. Планът за 

качеството на проекта обяснява приложението на системата за 

управление на качеството на този проект заедно със специфичните 

процедури, използвани за осигуряване на изискванията по Договора. 

o Управление на документите Контролът на документацията ще бъде 

извършван от контрольор по документацията и ще се отнася до 

цялата вътрешна и външна кореспонденция, документи за снабдяване 

и доставка, чертежи, технически данни и друга документация. 

o Управление на записите Докладите (записите) за качество са 

документите, от които се вижда дали има съответствие със 

специфичните изисквания. Контролът за тези доклади за качество се 

осъществява чрез отделна проектна процедура. 

o Отговорност на ръководството екип за поддържане политиката по 

качеството за обекта. 

o Ангажимент на ръководството 

o Политика по качеството 

o Планиране: 

 Цели по качеството 

 Планиране на системата за управление на качеството 

o Ангажиран пряко с контрола по качеството е: Отговорник по 

контрола по качеството: Пълномощия:Отговорника по осигуряване 

на качеството е отговорен за цялостното въвеждане на системата 

за управление на проекта и трябва да докладва директно на 

Ръководството на дружеството по проекта за всички 

обстоятелства, имащи ефект върху осигуряване на качеството по 

Проекта. Отговорности: Отговорникът по осигуряване на 

качеството ще извършва мониторинг на всички приобектови 

дейности съвместно с техническите ръководители и ще бъде 

отговорен за това, всички отговорни лица да въвеждат и следват 

съответните процедури, включително и обучение. Отговорникът по 

осигуряване на качеството заедно с другите отговорни лица ще се 

грижи за това Системата за контрол на качеството на проекта да 

работи пълноценно, да бъде надлежно документирана и с всичко това 

да се осигури качество, здраве и безопасност при работа и опазване 

на околната среда. Мениджърът по осигуряване на качеството ще 

има делегирано право да въвежда, документира и поддържа 

Системата за контрол на качеството, и да представлява 

Изпълнителя във всички ситуации, отнасящи се до качеството на 

проекта.Мениджърът по осигуряване на качеството е отговорен за 

осигуряване за ефективността за работа на системите и 

Програмата по качество. Той има неограничен достъп до всички 

дейности свързани с изпълнението на проекта с цел наблюдение и 

контрол върху системата за качество. Мениджърът по осигуряване 

на качеството е независим от строителните процеси. 

o Всички материали и оборудване ще са придружени от съответните 

сертификати за качество, декларации за съответствие и т.н., които 

ще отговарят на изискванията на придружителната документация с 

оглед гаранция на качеството.  

o Месечен доклад за Надзора. 

 Приложение: Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма 

на работната ръка;  Диаграма на механизацията. 
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 Стратегия за управление на риска: 

5.4. Идентифициране на рисковете, които могат да окажат влияние върху 

изпълнението на договора. Конкретни и адекватни мерки по тяхната превенция и 

управление. 

5.4.1. Закъснение/изоставане при стартиране текущо изпълнение или приключване на 

дейностите по реализация на проекта 

- Закъснение началото на започване на строителните работи 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради сериозни пропуски или евентуални 

грешки в работния проект. 

Мерки за предотвратяване: 

 Щателно и подробно проучване на работния проект и обекта, преди започване на 

изпълнението, с цел установяване и отстраняване на сериозни пропуски или евентуални 

грешки; 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР; Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на 

последиците: 

 Уведомяване на Възложителя и строителния надзор, с цел обсъждане и 

предприемане на мерки за решаване на ситуацията; 

 Срочно коригиране на работния проект със съдействието на Възложителя и 

проектантите; 

 Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, които не са засегнати от проблема; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 

 Забава в срока за изпълнение на обекта, поради обосновано решение на 

Възложителя за внасяне на промени в инвестиционния проект. 

Мерки за предотвратяване: 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР; Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на 

последиците: 

 Временно (за срока на внасяне на промените) пренасочване на човешки и 

технически ресурси към други части на обекта, които не са засегнати от промените в 

работния проект; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 

 Закъснение началото на започване на изпълнение на обекта, вследствие на 

продължителни или краткотрайни, но интензивни буря, ураган, проливен дъжд, 

наводнение и др., които са дотолкова интензивни, че за продължителен период да 

възпрепятстват или затруднят движението на хора, оборудване и техника и 
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автомобили до строителната площадка.  

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Строителят предприема допълнителни мерки за защита на работещите на 

открити работни места при неблагоприятни климатични условия; 

 Строителят своевременно информира работещите на строежите, за които 

отговаря, за очаквани резки промени в климатичните условия; 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

 Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

 Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, които не са засегнати от бедствието; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

компенсиране на забавата в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, компенсиране на забавата в изпълнението на СМР. 

• Закъснение началото на срока на започване на обекта, поради временно 

прекратяване на достъпа до населеното място, в което се изпълнява обектът, 

вследствие прекъсване на движението по републикански пътища, което възпрепятства 

придвижването на техниката на Изпълнителя. 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Предварително изготвяне на повече от един варианти за достъп на техника и 

механизация до строителната площадка; 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

 Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

 Уведомяване на Възложителя и предприемане на мерки за решаване на проблема; 

 Осигуряване на резервен път за достъп на хора и техника до строителната 

площадка; 

 Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, към които достъпът не е прекъснат; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

5.4.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите= 

 Мерки за преодоляване на забавяне. 

- При установено изоставане в изпълнението на работите от графика в края на 

всеки отчетен седмичен период, Ръководителят на обекта определя да се 

разгледат Линейния график за изпълнение на работите и състоянието на 

Ресурсите, и да се вземат мерки, които да наваксат изоставането, без да 

променят крайния срок. 
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- При форсмажорни обстоятелства, неподходящи за изпълнение на СМР 

атмосферни условия, като: 

 Продължителен дъждовен период; 

 Ниски температури нехарактерни за годишното време; 

 Изключително високи температури нехарактерни за годишното време, ще се 

приемат адекватни мерки за компенсиране на изоставането. 

Основните мерки, които ще бъдат предприети за компенсиране на изоставането във 

времето са: 

 Увеличаване броя на работните екипи за изпълнението на даден вид СМР; 

 Увеличаване броя на строителната механизация и автотранспорт, ангажирани с 

изпълнението на съответния вид СМР; 

 Преминаване на двусменен и трисменен режим на работа. 

Във всички случаи на установена забава се предвижда да бъде уведомен строителния 

надзор и да се изготви и представи ревизирана програма, по която ще се изпълни 

обекта, без да се променя крайния срок за реализирането на обекта. 

 Изоставане от графика за изпълнение на обекта, поради преместване на 

регламентираните депа за извозване на строителни и битови отпадъци на 

места значително отдалечени от предвидените депа при започване на СМР. 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Предварително планиране и договаряне на резервни депа за извозване на 

строителни и битови отпадъци, в близост до предвидените; 

Предварително осигуряване на терени, собственост на Възложителя или Изпълнителя 

(по споразумение) за евентуално организиране на временни депа за извозване на 

строителни и битови отпадъци Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи 

пренасочване или замяна на персонал, техника и оборудване за предотвратяване или 

компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението 

на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

 Уведомяване на Възложителя и предприемане на мерки за решаване на проблема; 

 Осигуряване на резервни депа за извозване на строителни и битови отпадъци/ в 

близост до предвидените или организиране на временни депа, на терени, собственост на 

Възложителя или Изпълнителя (по споразумение); 

 Осигуряване на допълнителни транспортни средства за извозване на строителни 

и битови отпадъци; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

• Изоставане от графика за изпълнение на обекта, поради констатирани от 

оторизирани органи и институции на съществени нарушения при оценяване на 

съответствието на предвидените за доставка строителни материали, вследствие от 

което издадените сертификати са обявени за невалидни. 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Предварително осигуряване на резерв от материали за временно покриване на 

необходимостта от тях, с цел предотвратяване на прекъсването на СМР; 

 Предварително осигуряване на резервни варианти за доставки на материали; 
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 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск: 

 Уведомяване на Възложителя и предприемане на мерки за решаване на проблема; 

 Срочно осигуряване на строителни материали от същия вид, с валидни 

сертификати и с идентични или по-добри технически характеристики; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

5.4.3. Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта 

• Риск от закъснение в срока за изпълнение на обекта, вследствие временно спиране 

на изпълнението на СМР от контролни органи поради неспазване на нормативни 

изисквания по причини независещи от Изпълнителя. 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

При констатиране на неспазване на нормативни изисквания, които могат да доведат 

до временно спиране на изпълнението на СМР от страна на контролни органи - 

уведомяване на Възложителя (ако е необходимо строителния надзор и/или 

проектантите) за риска и обсъждане на възможностите за предотвратяването му; 

Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, 

техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението 

на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; Конкретни и 

адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск: 

 Обсъждане с Възложителя, (ако е необходимо със строителния надзор и/или 

проектантите) на причините за временното спиране на изпълнението на СМР и вземане 

на съвместно решение за мерките за решаване на проблема; 

 Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, в които изпълнението на СМР не подлежи на спиране; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

Жогато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на 

СМР. 

• Риск от закъснение в срока за изпълнение на обекта, поради грешно изпълнени 

дейности, вследствие на изпълнение на задължителни предписания от строителния 

надзор и проектантите. 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

>• При констатиране на възможност за грешно изпълнение на дейности, вследствие на 

задължителни предписания - уведомяване на Възложителя, строителния надзор и 

проектантите за риска и обсъждане на възможностите за предотвратяването му; 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск: 

 Обсъждане с Възложителя, строителния надзор и проектантите на причините 

за грешното изпълнение на дейностите и вземане на съвместно решение за мерките за 

коригиране на проблема; 
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 Демонтиране на грешно изпълнените СМР и повторното им изпълнение; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 

5.4.4. Липса на координация или съдействие от някоя от страните в строителния 

процес 

• Възникване в процеса на изпълнение на обекта на спорове между Възложителя и 

Изпълнителя, чието разрешаване е необходима и задължителна предпоставка за 

продължаване на СМР. 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск 

 Предприемане на срочни мерки за урегулиране на възникналата ситуация; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

• Неосъществена или несвоевременно осъществена кореспонденция между 

Изпълнителя и Възложителя (не по вина на страните), съдържаща или изискваща 

изявления от страна на Възложителя, необходима и задължителна предпоставка за 

продължаване на дейността на изпълнителя. 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Изграждане на прецизни работещи комуникационни линии с Възложителя; 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск. Предприемане на срочни мерки за урегулиране на възникналата ситуация; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР. 

5.4.5. Констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Отговорно и качествено изпълнение на СМР, съгласно проектите и 

нормативните изисквания; 

 Уведомяване на Възложителя и решаване на проблема със съдействието на 

проектантите и строителния надзор; 

 Срочно коригиране на несъответствието; 

 Временно прекратяване на изпълнението на СМР до отстраняване на проблема; 
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 Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и 

технически ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на 

щетите и компенсиране на забавата; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 

изпълнението на СМР. 

5.4.6. Неточности и/или непълноти в проектната документация 

• Непълноти, пропуски и несъответствия в изготвените документи, спецификации 

и проекти, които са от такова значение и степен, че налагат основни промени в 

строителната технология. 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Щателно и подробно проучване на строителната документация, 

спецификациите и проектите; 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна 

на персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил 

риск: 

 Уведомяване на Възложителя и решаване на проблема със съдействието на 

проектантите и строителния надзор; 

 Срочно отстраняване на непълнотите, пропуските и несъответствията в 

изготвените документи, спецификации и проекти, както и промяна на строителната 

технология със съдействието на Възложителя, строителния надзор и проектантите; 

 Временно прекратяване на изпълнението на СМР до отстраняване на проблема; 

 Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, които не са засегнати от проблема; 

 Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и 

технически ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на 

щетите и компенсиране на забавата; 

Жогато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на 

СМР. 

5.4.7. Промени в законодателството и/или изискванията на финансиращия орган, 

водещи до изменение в способа на отчитане и управление на проекта 

 Промени в нормативната уредба на европейското законодателство или приемане 

на препоръчителни правила от ЕС, след подписване на договора, с които се 

променят или въвеждат нови нормативни разпоредби, които императивно или 

диспозитивно уреждат определени аспекти на строителната технология (в 

областта на безопасност на труда, опазване на околна среда и др.), което 

налага оскъпяване или промяна на строителната технология. 

 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Предварително осигуряване на средства - собствен капитал или кредитни линии, 

с цел предотвратяване на прекъсването на СМР; 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР; Конкретни и адекватни дейности за 
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отстраняване на последиците при настъпил риск: 

 Уведомяване на Възложителя и предприемане на мерки за решаване на проблема; 

 Срочна промяна и привеждане на строителната технология в съответствие с 

нормативната уредба; 

 Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и 

технически ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, 

възстановяване на щетите и компенсиране на забавата; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата 

в изпълнението на СМР; 

• Изменения и допълнения в нормативни актове на Р. България, които могат да 

възпрепятстване изпълнението на договора. 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР; Конкретни и адекватни дейности за 

отстраняване на последиците при настъпил риск: 

 Уведомяване на Възложителя и предприемане на мерки за решаване на проблема; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата 

в изпълнението на СМР. 

 Промени на нормативни разпоредби, императивно уреждащи определени аспекти 

на строителната технология, което налага промяната й. 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на 

забавата в изпълнението на СМР; Конкретни и адекватни дейности за 

отстраняване на последиците при настъпил риск: 

 Уведомяване на Възложителя и предприемане на мерки за решаване на проблема; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата 

в изпълнението на СМР. 

5.4.8. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби 

и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население 
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• Прекъсване на СМР, поради събития, възникнали в резултат от социално 

напрежение в страната или региона (бунт, стачка, гражданско неподчинение и 

др. от подобен характер), които не са пряко свързани с изпълнението на обекта. 

Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава 

в изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите 

СМР; 

Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при 

настъпил риск: 

 Уведомяване на Възложителя; 

 Стъпки за постигане на споразумение с ръководителите на тези събития за 

продължаване на работата; 

 Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 

обекта, които не са засегнати от събитията; 

 Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за 

предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава

 в изпълнението на СМР. 

Управление на риска при изпълнение на обществената поръчка 

1. Времеви рискове: 

- Закъснение началото на започване на работите; 

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

- Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на 

обекта; 

2. Рискове, свързани с качеството на изпълнението: 

- Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или изделия, 

които не съответстват на изискванията на възложителя; 

- Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни 

работи. 

 

Участникът е представил встъпителна теоретична част, в която са представени 

следните понятия: 

- Същност на риска 

- Цел на управлението на риска 

- Основна класификация на риска 

- Идентифициране на риска 

Процес на оценяване на риска включващ следните етапи: 

о Етап 1: Класификация на дейностите - осигуряване на входяща информация, определяне 

факторите на влияние 

о Етап 2: Идентификация 

о Етап 3: Определяне сферите и аспектите на проявление 

о Етап 4: Определяне елементите на риска и степента му 

о Етап 5: Определяне на мерките, които следва да се предприемат - експертна оценка и 
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физическа идентификация 

о Етап 6: Качествен и количествен анализ на риска. За количествената оценка на риска е прието 

цифрово степенуване на елементите на риска: вероятност (В), тежест (Т) и ниво на 

риска (Н). 

Вероятност за нанасяне на вреда (В) 

Вероятност Описание на ситуацията Оценка 

Невъзможна 

Вероятност за проявление е почти 

нулева, такова събитие не се е 

сбъдвало и се счита, че практически е 

невъзможно 

0 

Малко 

възможна 

Възможно е да се сбъдне, но при 

съвкупност на различни взаимно 

свързани фактори, поради 

извършване на определена дейност, 

която ще се осъществи един път в 

период от 1 до 6 месеца 

1 

Възможна 

Възможно е събитието да се случи 

при извършване на ежедневната 

трудова дейност, която се 

осъществява един път на ден 

2 

Висока 

степен на 

възможност 

Възможно е събитието да се случи във 

всеки един момент при извършване 

на ежедневната дейност 

3 

Тежест на вреда (Т) 

Тежест Описание на вредата Оценка 

Малка Незначителна, без последици 1 

Средна Умерена - има последици във времето 2 

Средно висока Сериозна - налага се да се вземат спешни 

мерки 3 

Висока Опасна 4 

Фатална Катастрофална 5 

Ниво на вреда (Н) - Н=В*Т 

Резултат Оценка 

Н=1 нищожна 

Н=2 незначителна 

Н=3 средна 

Н>4 значима 

Мерки за недопускане и преодоляване на риска 

Рисковете се разделят основно на вътрешни и външни. За ограничаване 

влиянието на вътрешните рискове за проекта се предвижда изработването на 

вътрешни процедури по контрол за превенция и управление на риска. За външните 

рискове се разглеждат евентуални ситуации за които се предлагат алтернативни 

действия в случай на реализация на рисковете. 

Доброто управление на поемането на риск се разглежда като предпоставка за 

постигане на устойчивите резултати по отношение на проекта. 

Планове за поемане и ограничаване на риска 

За да се даде възможност за контрол върху методите за поемане на риска се съставят 

следните планове: 

 Пълен списък на рисковете и резултати от идентифициране, както и оценка на 

риска 

 План за управление на риска 
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 Планове за ограничаване на риска 

о Контрол на дейностите по превенция на всеки риск, чрез прилагане на конкретни 

мерки 

о Изпълняване на дейности за ограничаване на риска до минимални възможни нива 

 Упълномощени лица, които следят за изпълнението на мерките, изискванията на 

наредбите, изготвените инструкции и процедури. 

Методите, които се използват за идентификация на риска се разделят на два 

основни вида: 

Методи за експертна оценка - прилагат през целия жизнен цикъл на проекта и се 

основават на прилагане на опит от предишни реализирани проекти и анализи; 

Методи за физическа идентификация - основават се на прилагане на конкретни 

стойности, получени в етапа на същинската реализация на проекта: 

- Качествен анализ на риска 

- Количествен анализ на риска 

- Количествен анализ на стойността на една дейност от графика 

- Оценка на риска 

- Оценка на риска за продължителността 

- Оценка на риска за стойността 

- Оценка на риска за ефективността 

- Определяне допустимото ниво на риск 

- Управление на риска 

Посочени са следните“управленски процеси”: 

Определяне на факторите на влияние - анализ и оценка на тези фактори, 
които могат да предизвикат промяна в елементите на проекта; 

Идентифициране на риска - определяне и документиране на онези променливи, 
характеризиращи основните елементи на проекта, за които има възможност да 
настъпи промяна в резултат на влиянието на посочените фактори; 

Качествен анализ на риска - определяне на вероятния начин на промяна на 
идентифицираните рискови променливи; 

Количествен анализ на риска - задаване на количествени стойности на 
извършения качествен анализ; 

Оценка на риска - извършва се на две нива: 
- свързано с конкретното осъществяване на целите на проекта в риска се 
извършва от гледна точка на управлението на рамките на планираните времетраене и 
бюджет - тук оценката на инвестиционния проект; 

- свързано с изчислената ефективност на проекта - конкретен количествен 

измерител на риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, при 

другите видове ефективност - социална, културна, образователна и др. оценката на 

риска се извършва чрез качествени измерители; 

Определяне допустимото ниво на риск - прилагане на процедури и техники за 

увеличаване на възможностите и намаляване на препятствията пред обектите на 

управление; 
Мониторинг и контрол на риска - извършване на постоянен контрол на 

идентифицираните рискови дейности, откриване на нововъзникнали такива, изпълнение 
на планираните дейности по отношение на риска. 

Мерки за поемане на риск 

Организационни противорискови фактори 

Методи за въздействие на риска - Четири метода за въздействие на риска:- -
 Избягване на риска, Препредаване на риска, Ограничаване на риска и 

 Съкращаване на риска. 

- Технология на управление на риска 

- Фактори на влияние, които влияят върху проекта, могат да бъдат 
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разделени на три основни групи: 

- външни за фирмата фактори, които косвено влияят върху проекта; 

- вътрешни за фирмата фактори, които влияят пряко върху реализацията на проекта; 

- вътрешни за проекта фактори, чието влияние има най-силно за проекта значение. 

- План за управление на риска във фирмата 

- Политика по управление на риска 

- Организация по управление на риска във фирмата 

- Действия по справяне с риска 

1. Времеви рискове 

1.1. Възникване на допълнителни непредвидени дейности, които не са 

описани в съгласуваните инвестиционни проекти, но са необходими за 

изпълнението на поръчката с оглед правилната експлоатация на мрежата и 

въвеждането на обекта в експлоатация; 
1.1.1. Разминаване на котите заложени в проекта. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 
При разминаване на заложените коти в проекта е действителните оказва влияние на 
изпълнението на СМР и води до забавяне при реализиране на дейностите по Договора. 

 Вероятност да се случи: възможна 
 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 
 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА 
Изпълнителят уведомява незабавно Възложителя и Проектанта за констатираните 
несъответствия, като в уведомлението описва възникналия проблем, за кой участък се 
получава разминаването и в какъв срок Проектантът е необходимо да даде решение, така 
че да не се повлияе срокът по Линейния график. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРА ТЯВАНЕ НА РИСКА 
При запознаване е Работния проект Изпълнителя проверява коректността на всички данни. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ 
НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА 

Проектовият ръководител, съвместно с Проектанта изготвя оценка за въздействието на 
несъответствието, където се разработва техническо решение, количествен, качествен и 
времеви анализ на мерките, които ще се предприемат. 
1.1.2. При разработването на работния проект не са дадени детайли за изпълнение на 
специфичните части от обекта. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 
При липса на детайла в работния проект довежда до забавяне във времето и качеството на 
изпълнението на СМР. 

 Вероятност да се случи: възможна 
 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 
 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА 
Проектовият ръководител уведомява Проектанта за констатираното несъответствие, за 
кой участък е установено разминаването и срока, в който е необходимо да се даде 
становище от Проектанта. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА 

При запознаване с Работния проект Изпълнителя проверява коректността на всички данни. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА 

Проектовият ръководител координира с Възложителя мерките, които трябва да бъдат предписани, 

за да се изпълни коректния проект без да се ощетява нито една от страните. Проектовият ръководител 

изготвя предложение за корекция на несъответствие при дължините на участъците, заложени в 

Инвестиционните намерения на Възложителя и Работния проект, за които са констатирани 

разминавания на място. 

1.1.3. Разминаване в отбелязаните на ситуацията дължини на тръбите. 
 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

При разминаване в дължините на тръбите в проектната документация е 

измерените на място оказва влияние на финансирането на обекта и срока за 

изпълнение. 
 Вероятност да се случи: възможна 
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 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА 

Тъй като неразработени детайли за дейности по изграждане на Проекта може да 

доведат до несъответствие е изискванията за качество, се предвижда 

Проектовият ръководител да уведоми незабавно Проектанта за необходимите 

дейности и срокове, в които е необходимо да се разработят. Проектовият 

ръководител предприема всички мерки, необходими за качественото изпълнение на 

участъците като недопуска отклоняване от нормативните изисквания на Договора. 
 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРА ТЯВАНЕ НА РИСКА 

Проектовият ръководител проследява отблизо дейностите по изпълнение на 

СМР, комуникира с ръководителя на строителството (техническия ръководител) 

и взема мерки да се разработят своевременно всички необходими дейности. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА 

Проектовият ръководител инициира дейности по разработването и одобряването 

на необходимите детайли в най-кратки срокове. 

1.1.4. В проекта са пропуснати отбелязани на кадастъра комуникации и 

трасета на мрежи, за които е необходимо изработването на детайли или 

промяна в метода на изпълнение. 
 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

При липса на информация в проектната документация за кадастъра и комуникации 

довежда до риск за безопасността при изпълнение на СМР и забава в срока за 

реализиране на договора. 
 Вероятност да се случи: възможна 
 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 
ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА 

Проектовият ръководител незабавно уведомява проектанта за необходимостта 

от разработването на допълнителни детайли. При необходимост от подмяна на 

метода на изпълнение Проектовият ръководител изготвя план за работа, където 

се прилага решение за разкриване и укрепване на съществуващите комуникации. 

Проектовият ръководител посочва сроковете за изпълнението на дейностите по 

плана, така че да не се наруши технологичната последователност на работите и 

времето за закъснение от графика да е минимално. 
 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА 

Изпълнителят се запознава подробно с данните от кадастъра, комуникира и изисква 

схеми на комуникациите от стопанисващите ги дружества за участъците, които 

се изпълняват. 
МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 
РИСКА 

При откриване на неотбелязани комуникации, те надлежно се възстановяват, ако са 

прекъснати, укрепени, преместени, ако е възможно, или се променя детайла за 

изпълнение на участъка. Проектовият ръководител изготвя план за работа и 

инструкции при откриване на ненанесени комуникации. Към плана за работа се 

прилагат техническа обосновка, разработено проектно решение и детайли за 

изпълнение. 
1.1.5. В работния проект са заложени неефективни решения. 
АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

При заложени неефективни решения в работния проект оказват влияние на 

финансирането, качеството на изпълнение, търсения социален ефект и срока за 
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реализиране на Договора. 

 Вероятност да се случи: възможна 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА 

За да се удовлетворят напълно потребителите на Възложителя, Изпълнителя подготвя 

препоръки за промяна на заложените в Работния проект неефективни решения. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА 

Във всеки един етап от изпълнението на Проекта изпълнителя предвижда да 

координира и съгласува решенията си с Възложителя. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА 

Проектовият ръководител изготвя предложение за промяна на заложено в Работния 

проект решение, което по преценка на изпълнителя е неефективно. Предложението 

съдържа техническа обосновка, количествен, качествен и времеви анализ, както и 

анализ на ползите за Възложителя. След съгласуване на предложението с Възложителя, 

Проектовият ръководител има готовност да разработи план за корекция в проекта и 

план - график, отразяващ промените в проектирането, така че да не се променят 

сроковете за изпълнение по Календарния график. Когато проектирането изисква 

промяна на технологията на изпълнение се предвижда корекция на работната програма 

и Плана по качество. 

1.1.6. Теренните условия не отговарят на заложените в проекта - налага се 

препроектиране на участъци. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

Несъответствието на заложените в проекта теренни условия повлиява на качеството 

на извършваните СМР и времето за изпълнение. 

 Вероятност да се случи: възможна 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА 

В случаите, когато теренните условия не отговарят на заложените в проекта 

Изпълнителят предприема мерки за укрепване, които ако са недостатъчни 

Проектовият ръководител уведомява Проектанта за възникналия проблем, като се 

опишат точно условията на терена и евентуалните варианти за решение. След 

становище от Проектанта за мерките, които трябва да се предприемат, Проектовият 

ръководител изготвя предложение към Възложителя, което съдържа техническа 

обосновка, идейно решение, количествен, качествен и времеви анализ, както и анализ на 

ефекта върху договора. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА 

При запознаване с работния проект Изпълнителя проверява коректността на 

всички данни. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА 

Проектовия ръководител разработва план за изпълнение на корекцията в 

проекта и плана - график, отразяващ промените в изпълваните видове работи, така че 

да не се променят сроковете за изпълнение по Календарния график. Когато проектното 

решение изисква промяна на технологията на изпълнение се предвижда корекция на 

Работната програма и Плана по качество 

1.1.7.  Налага се допълнително укрепване или уплътняване, вследствие на 
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появили се високи подпочвени води или слаби геоложки пластове. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

При поява на високи подпочвени води, които налагат допълнително укрепване или 

уплътняване, повлияват на нормалната работна среда, времето за изпълнение, 

финансирането и безопасността при изпълнение на СМР. 

 Вероятност да се случи: възможна 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА 

При проява на високи подпочвени води и/или нуждата от допълнителни мероприятия 

по укрепване и отводняване на изкопите, Изпълнителят предприема незабавни мерки 

по обезопасяване на изкопа и осигуряване на качеството на изпълнените СМР. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРА ТЯВАНЕ НА РИСКА 

В зависимост от геоложките условия Изпълнителя предвижда технологията на 

изпълнение на СМР за съответните зони да отговаря на теренните условия. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА 

Техническият ръководител и Ръководителят на проекта стриктно се придържат 

към Работната програма и Плана по качество. Проектовият ръководител 

разработва план за действие при възникналата ситуация, като при необходимост се 

изготвя и план - график, където се отразяват допълнителните дейности и 

последователността на изпълнението им. 

1.1.8. Налага се промяна на проектното решение поради неотчуждени терени, 

неспазени сервитути или забавяне на отчуждаването на терена. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ 

При промяна на проектното решение поради неотчуждени терени, неспазени 

сервитута или забавяне на отчуждителни процедури оказва влияние на времето за 

изпълнение на строителството. 

 Вероятност да се случи: възможна 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА 

Проектът е разработен във фаза Работен проект, където всички проблеми, свързани с 

имотите на трети страни са установени и Възложителя е разполагал с достатъчно 

време те да бъдат разрешени. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРА ТЯВАНЕ НА РИСКА 

Изпълнителят изиска от Възложителя всички необходими данни, които доказват, че 

проектът не засяга чужда собственост и че няма да се нарушават сервитутни 

разстояния и др. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА 

Изпълнителя променя Календарния график за изпълнение на Проекта, така че 

изпълнението на СМР в засегнатите райони да бъде изместено във времето и 

Възложителя да разполага с време да реши проблемите. 

1.1. Времеви рискове: 

Закъснение началото на започване на работите   

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 
При забава на започване на дейностите по Договора 

 Вероятност да се случи: малко вероятна 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 
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 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Изпълнителят стриктно следи за клаузите по договора за започване на работа, предложения 

Календарен график, Работна програма и Плана по качество. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител проследява изпълнението на дейностите по проекта чрез изготвянето на 

месечни Доклади и одити. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител стриктно контролира процеса на изпълнение на Договора, Работната 

програма, Календарния график и Плана по качество. При констатирани закъснения своевременно се 

вземат мерки за предотвратяването им, като за целта Проектовият ръководител изготвя план - 

график и план за предотвраяването му, където се описват мерките за предотвратяването му. 

1.1.1. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейности. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

При системно закъснение на Изпълнителя от одобрения Линеен график се забавя 

изпълнението на дейностите по Договора и се съкращава приетия срок за завършване и 

предаване на обекта. 

 Вероятност да се случи: възможна 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Изпълнителят стриктно следи за изпълнението на предложения Календарен график, 

Работна програма и Плана по качество. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител проследява изпълнението на дейностите по проекта чрез 

изготвянето на месечни Доклади и одити. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Проектовият ръководител стриктно контролира процеса на изпълнение на Работната 

програма, Календарния график и Плана по качество. При констатирани закъснения 

своевременно се вземат мерки за компенсирането им, като за целта Проектовият 

ръководител изготвя план - график и план за компенсиране на закъснението, където се 

описват мерките за намаляване на ефекта на закъснението, например 

преразпределението на ресурсите, промяна в организацията на изпълнителския 

персонал, увеличаване на броя на изпълнителския персонал, увеличаване на доставка на 

материали, увеличаване на използваната механизация. Всички предприети мерки се 

съобразяват с Плана по качество, инструкциите за изпълнение и Работната програма. 

1.1.2. Риск от отклонение от предложената работна програма. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

Отклоняването от приетата работната програма може да окаже влияние на 

приетото и одобрено време за извършване на СМР и завършване в срок на обекта. 

 Вероятност да се случи: възможна 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Изпълнителят стриктно следи за изпълнението на предложения Календарен график, 

Работна програма и Плана по качество. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител проследява изпълнението на дейностите по проекта чрез 

изготвянето на месечни Доклади и одити, като всяко отклонение от Работната 
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програма е недопустимо, освен в случаите, когато е изрично наредено и се изготвя 

актуализирана Работна програма. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Проектовият ръководител стриктно контролира процеса на изпълнение на Работната 

програма, Календарния график и Плана по качество. С изготвянето на месечните 

Доклади Проектовият ръководител контролира и одитира изпълнението на дейностите 

по Проекта. Отклонение от работната програма не се допуска само, ако е изрично 

наложено и одобрено от упълномощените лица. Проектовият ръководител изготвя 

предложение за промяна в Работната програма, което е технически и икономически 

обосновано, предава се за одобрение от Консултанта и след това се преминава към 

изпълнение. 

1.1.3.Риск от възникване на допълнителни видове работи, незасегнати в 

разработването на проекта, но касаещи качеството на предвидените за изпълнение 

СМР. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

При възникване на допълнителни видове работи, незасегнати в разработването на 

проекта оказват влияние на времето за извършване на приетите дейности по Договора 

и финансирането му. 

 Вероятност да се случи: възможна 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Изпълнителят стриктно следи за изпълнението на предложения Календарен график, 

Работна програма и Плана по качество. При възникване на допълнителни работи се 

разработва допълнение към Работната програма, където се изготвят инструкции за 

изпълнение, така че да не се повлияе на качеството на изпълняваните СМР. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител се запознава подробно с Проекта и рисковете при 

изпълнението му. При възникване на допълнителни работи се изготвя план за 

изпълнението им. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

При възникване на допълнителни работи Проектовият ръководител изготвя План за 

работа и план - график за изпълнение на допълнителните СМР. Проектовият 

ръководител съобразява изпълнението им с вече изпълнените дейности по проекта и 

следи да не се нарушава качеството на завършените видове СМР. 

1.1.4. Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на 

обекта. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

При забавяне СМР или непредоставяне на документи от Възложителя, касаещи 

изготвянето на проект се повлиява на качеството на изпълнение, безопасността и 

намален търсеният социален ефект след реализиране на обекта. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: незначително 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

При забавяне или непредоставяне на документи от страна на Възложителя, Изпълнителят 

предприема всички мерки, за да получи своевременно изискваните документи. В случай на 
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необосновано забавяне или отказ на Възложителя, Изпълнителят своевременно уведомява 

Управляващия орган, като подробно описва казуса си. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРА ТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител поема отговорността всички искани документи към Възложителя да се 

създадат и окомплектоват съгласно изискванията начин. Исканията от страна на Изпълнителя се 

описват ясно и се прилага пояснителна информация, ако се налага. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител следи за добрата комуникация с Възложителя и няма да допуска да се 

получава забавяне поради некоректно и неясно подадено искане към Възложителя. Цялата 

кореспонденция с Възложителя и негови представители се предава с Приемно-предавателен протокол 

или Придружително писмо, в което се описват изискваните документи и срока, в които 

Изпълнителят очаква да ги получи. В случай на забава и/или непредаване на документи, която води до 

забава на дейности по изпълнение на Договора, Проектовият ръководител изготвя план - график за 

компенсиране на закъснението на Календарния график. 

1.1.5. Липса на съдействие от органите, оказващи контрол върху пожарната 

безопасност / ХЕИ / БТК / КАТ / Улично осветление / Зелени системи и др. 

АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

При липса на съдействие от органите, оказващи контрол при строителството се 

нарушава нормалната работна среда, безопасността и забавяне на изпълнението на 

СМР. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: незначително 

• МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

При липса/недостатъчно съдействие от страна на органите, оказващи контрол върху 

Пожарната безопасност / ХЕИ / БТК / КАТ / Улично осветление / Зелени системи и др., 

Изпълнителят предприема всички мерки, за да получи своевременно изискваните от 

нормативните документи одобрения и съгласувания, като в случай на отказ за 

предоставяне на услугата или информация Изпълнителят информира Възложителя 

своевременно. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител поема отговорността всички искания към органите, 

оказващи контрол върху Пожарната безопасност / ХЕИ / БТК / КАТ / Улично 

осветление / Зелени системи и др. да бъдат окомплектовани съгласно изисквания начин. 

Исканията от страна на Изпълнителя се описват ясно и се прилага пояснителна 

информация, ако се налага. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

В случай на забава на съгласувания и одобрявания, което води до забава на дейности по 

изпълнение на Договора, Проектовият ръководител изготвя план - график за 

компенсиране на закъснението от Календарния график. 

1.1.6. Липса на съдействие от Консултанта по време на изпълнение на поръчката. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

Липсата на съдействие от страна на Консултанта по време на изпълнение на 

поръчката води до забавяне на строителството и съкращаване на времето за 

завършването на обекта. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: незначително 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО IIA ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 
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При липса/недостатъчно съдействие от страна на Консултанта, Изпълнителят 

незабавно уведомява Възложителя, като прилага писмена обосновка на неоснователно 

забавените решения или неоказано съдействие, които възпрепятстват спазването на 

сроковете по Договора. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител поема отговорността всички искания към Консултанта да 

бъдат окомплектовани съгласно изисквания начин. Исканията от страна на 

Изпълнителя се описват ясно и се прилага пояснителна информация, ако се налага. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Проектовият ръководител следи за добрата комуникация с Възложителя и Консултанта, като негов 

представител, и няма да допуска да се получава забавяне поради некоректно и неясно подадено искане към 

Консултанта. В случай на забава на информация, която води до забава на дейности по изпълнение на 

Договора, Проектовият ръководител изготвя план - график за компенсиране на закъснението от 

Календарния график. 

1.1.7.  Липса на съдействие от Консултанта при изискване на допълнителна 

информация по проекта. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

Липсата на съдействие от Консултанта при изискване на допълнителна информация по 

проекта води до забава на дейностите по изпълнение на Договора. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: незначително 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

При липса/недостатъчно съдействие от страна на Консултанта, Изпълнителят 

незабавно уведомява Възложителя, като приложи и писмена обосновка на 

неоснователно забавяне или отказ да бъде предоставена допълнителна информация по 

проекта от Консултанта, което възпрепятства спазването на сроковете по Договора. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРА ТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител поема отговорността всички искания към Консултанта да 

бъдат подавани възможно най-рано, като за отговор се отделя достатъчно време, 

документите са окомплектоват съгласно изисквания от Договора начин. Исканията от 

страна на Изпълнителя се описват ясно и се прилага пояснителна информация, ако се 

налага. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Проектовият ръководител следи за добрата комуникация с Възложителя и 

Консултанта, като негов представител, и няма да допуска да се получава забавяне 

поради некоректно и неясно подадено искане към Консултанта. В случай на забава на 

информация, която води до забава на дейности по изпълнение на Договора, 

Проектовият ръководител изготвя план - график за компенсиране на закъснението от 

Календарния график. 

1.1.8. Липса на съдействие от Консултанта при съгласуване на решения с 

Възложителя. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

Липсата на съдействие от Консултанта при съгласуване на решения с Възложителя 

води до забава на дейностите по изпълнение на Договора 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: незначително 
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 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

При липса/недостатъчно съдействие от страна на Консултанта, Изпълнителят 

незабавно уведомява Възложителя, като приложи и писмена обосновка на 

неоснователно забавяне или отказ да бъде предоставено одобрение или съгласуване на 

решение от Консултанта, което възпрепятства спазването на сроковете по Договора. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител поема отговорността всички искания към Консултанта да 

бъдат подавани възможно най-рано, като за отговор се отделя достатъчно време, 

документите се окомплектоват съгласно изисквания от Договора начин. Исканията от 

страна на Изпълнителя се описват ясно и се прилага пояснителна информация, ако се 

налага. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Проектовият ръководител следи за добрата комуникация с Възложителя и 

Консултанта, като негов представител, и няма да допуска да се получава забавяне 

поради некоректно и неясно подадено искане към Консултанта. В случай на забава на 

информация, която води до забава на дейности по изпълнение на Договора, 

Проектовият ръководител изготвя план - график за компенсиране на закъснението от 

Календарния график. 

1.1.9. Липса на съдействие от Консултанта при одобряване на нови решения или 

материали. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

Липсата на съдействие от Консултанта при одобряване на нови решения или 

материали води до забава на дейностите по изпълнение на Договора и качеството на 

изпълнените СМР. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: незначително 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

При липса/недостатъчно съдействие от страна на Консултанта, Изпълнителят 

незабавно уведомява Възложителя, като приложи и писмена обосновка на 

неоснователно забавяне или отказ да бъде предоставено одобрение или съгласуване на 

решение от Консултанта, което възпрепятства спазването на сроковете по Договора. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител изготвя план-график със сроковете, кога се предават за 

одобрение нови решения и/или материали и необходимото време за одобрение от 

Възложителя/Консултанта, съгласно Договора. При изтичане на срока за одобрение по 

Договора Проектовият ръководител изпраща писмо, с което се потвърждава или 

променя срока за одобрение. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Проектовият ръководител следи за добрата комуникация с Консултанта и няма да 

допуска да се получава забавяне поради некоректно и неясно подадено искане към 

Консултанта. Цялата кореспонденция с Консултанта се предава с Приемно- 

предавателен протокол или Придружително писмо, в което са описат предадените 

документи и срока, в който Изпълнителя очаква да получи одобрение. В случай на забава 

и/или непредаване на документите, която води до забава на дейностите по изпълнение 

на Договора, Проектовият ръководител изготвя план - график за компенсиране на 
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закъснението от Календарния график. 

1.1.10. Липса на съдействие от Консултанта при съставяне и окомплектоване на 

документацията за предаване на обекта. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

Липсата на съдействие от Консултанта при съставяне и окомплектоване на 

документацията за предаване на обекта води до забава на дейностите по предаване и 

финализиране на обществената поръчка. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: незначително 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

При липса/недостатъчно съдействие от страна на Консултанта при съставяне и 

окомплектоване на документацията за предаване на обекта, Изпълнителят незабавно 

уведомява Възложителя, като приложи и писмена обосновка на неоснователно забавяне 

или отказ да бъде заверена документацията или отказване на съдействие от 

Консултанта, което възпрепятства спазването на сроковете и условията по Договора. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Изпълнителят предоставя на Консултанта и Възложителя график за необходимите 

одобрения и заверки на проекта и друга документация, като и график на приемателните 

комисии, за да може Консултанта и Възложителя да предвидят необходимите 

специалисти и ресурси за да се спазят сроковете на Договора. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Проектовият ръководител стриктно следи за спазването на сроковете по изготвения 

график за необходимите одобрения и заверки на проектната и друга документация, 

както и график на приемателните комисии, като в случай на забава от страна на 

Консултанта се изпраща уведомително писмо с молба да бъдат уточнени новите 

срокове, като при липса на съдействие от страна на Консултанта незабавно се 

уведомява Възложителя. В случай на забава Проектовият ръководител изготвя план-

график за компенсиране на закъснението 

1.2. Неясноти и промени в условията за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ; 

 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

 Щателно и подробно проучване на строителната документация, 

спецификациите и проектите; 

 Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на 

персонал, техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в 

изпълнението на СМР, без това да се отрази на изпълнението на останалите 

СМР; 

 Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при 

настъпил риск: 

 Уведомяване на Възложителя и решаване на проблема със съдействието на 

проектантите и строителния надзор; 

 Срочно отстраняване на непълнотите, пропуските и несъответствията в 

изготвените документи, спецификации и проекти, както и промяна на 

строителната технология със съдействието на Възложителя, строителния 

надзор и проектантите; 

 Временно прекратяване на изпълнението на СМР до отстраняване на проблема; 

 Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на 
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обекта, които не са засегнати от проблема; 

 Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и 

технически ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР, 

възстановяване на щетите и компенсиране на забавата; 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на 

трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата 

в изпълнението на СМР. 

1.2.1. Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

При процедура по избор на материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не 

съответстват на изискванията на възложителя. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: Предоставяне на всички необходими сертификати и 

ДЕП за изпълнение на договора и проекта, консултиране с Авторския надзор и 

Строителния надзор. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

- В подготовката на програмата за изпълнение на обекта стриктно се спазват 

всички изисквания на Възложителя. 

- При подбора на доставчици за поръчката се гарантира, че предоставените 

документи са автентични, не са с изтекъл срок, налични са необходимите финансови 

ресурси да се обезпечи изпълнение на договора, както и изискваните технически 

специалисти, необходими за изпълнение на поръчката. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

- При изискване на документи и технически решения ние подкрепяме предложените 

решения със съответните обосновки и изчисления, които да удовлетворят 

компетентните органи. 

Кратки срокове поради забавяне на одобрения на Работната програма и 

Календарния график от страна на Възложителя/Консултанта. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

При забавяне на одобрения на Работната програма и Календарния график от страна на 

Възложителя/Консултанта се съкращава срока за реализиране на обществената 

поръчка. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Проектовият ръководител представя актуализирани Работна програма и Календарен график за 

изпълнението на обекта. Дори Възложителя/Консултанта да не спази сроковете за одобрение, не 

предвиждаме това да се отрази на сроковете по предложения график и да доведе до закъснение. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Изпълнителят изготвя план - график, съгласно предложения Календарен график за изпълнение на проекта, 

в който са описани етапите, за които е необходимо одобрение от Възложителя/Консултанта, така че 

Възложителя/Консултанта да има възможност да осигури необходимите му ресурси за спазване на 

сроковете по плана - график за одобрение. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 
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За да улесни Възложителя/Консултанта Проектовият ръководител изготвя доклад, в който се 

отразяват промените, които се предвиждат спрямо предадените с офертата Работна програма и 

Календарен график. В случай на забавяне Проектовият ръководител изготвя и план за редуциране 

забавянето на проекта. 

1.2.2. Кратки срокове поради забавяне на одобрение за избор на материали за 

влагане в обекта от страна на Възложителя/Консултанта. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

При забавяне на одобрението на избора на материали използвани в строителството от 

страна на Възложителя/Консултанта се съкращава срока за реализиране на 

обществената поръчка. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Неспазването на сроковете за одобрение на материал пряко влияе върху сроковете за 

изпълнение на даден етап от проекта и може да доведе до закъснение от графика. 

Преди започване на строителната част Проектовият ръководител подготвя 

актуализиран списък с материалите за одобрение от Възложителя/Консултанта. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОТГУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител изготвя пълен актуализиран списък на материалите, които 

се влагат в обекта, като описва произхода им, стандартите на които отговарят, 

технически характеристики и предоставя декларации за съответствието и/или 

сертификати за качество или протоколи от изпитване в лаборатория, като подробно 

етапът на подбор на материали и доставчици е описан в Плана за качество 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Когато забавянето е в допустимите граници Проектовият ръководител изготвя план за 

редуциране на забавянето, като за целта, за да спази графика на доставките за обекта 

е възможно да се включи втори доставчик, в случай че основният няма капацитета да 

изпълни заявените количество в по-кратък срок. В случай на забавяне на одобрение на 

материал, поради резерви към качеството или технически характеристики на 

материала, Проектовият ръководител предлага на Възложителя/Консултанта 

алтернативен вариант, за одобрението на които Възложителя/Консултанта може да 

реагира в по-кратки срокове. 

1.2.3. Кратки срокове поради закъснение на строителството поради забавяне 

изготвянето на актове и документи, съгласно Наредба 3 за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

При забавяне съставянето и подписването на актове и протоколи по време на 

строителството се забавя изпълнението и приключването на строителството, което 

води до намаляване срока за реализиране на поръчката. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: слабо 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Успоредно с изграждането на обекта се съставят изискуемите по наредбата 

протоколи, дневник на монтажните работи, дневник на заваръчните работи и др., 

както и се следи за навременното предаване на сертификатите и декларациите за 

съответствие на вложените материали. 
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 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Ръководителят на проекта съставя чек лист с необходимите документи и срокове за 

набавяне или подписването им и подготвя съгласно Календарния график за изпълнение на 

проекта уведомителни писма - покани към заинтересованите страни да присъстват на 

съставянето и подписването на протоколите по Наредба 3. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Всички протоколи по Наредба 3 се изготвят паралелно с изпълнението на отделните 

подетапи. Страните, които подписват тези протоколи своевременно се уведомяват. 

При изпратена покана към някоя от страните и неосигуряване на представител за 

подписване на Протокол или непредоставяне на мотиви за отказ от подписване на 

Протокол, се предприемат действия съгласно инструкциите на Възложителя, но в 

никакъв случай няма да се предприемат неоснователни действия за спиране на 

строителството, водещо до удължаване на сроковете на Договора. 

1.2.4. Кратки срокове поради забавяне на изпълнение на СМР, поради промяна в 

проекта. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

При промяна на одобрената строителна документация се забавя изпълнението на 

строителството, което води до намаляване приетия срок за изпълнение на поръчката. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: слабо 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Необходимостта от промяна на проекта се обоснована с Доклад от Проектовия 

ръководител, като се описват причините за промяната, тяхната ефективност, 

качествен, стойностен и времеви анализ на промяната в проекта. За предприемане на 

промяна в проекта се изисква изрично одобрение на Възложителя. 

• МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРА ТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Преди за почване на строителството Проектовият ръководител се запознава обстойно 

с изискванията на проекта, съгласуваността между отделните части и дали са спазени 

нормативните изисквания към момента на изпълнение на строителството. При 

необходимост от промяна в проекта Проектовият ръководител следи стриктно за 

комуникацията между екипите, разработващи отделните части, за необходимите 

данни и документи за проектирането. 

• МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

За преодоляване на риска от закъснение, Проектовият ръководител съставя план - 

график, където са описани и отразени мерките за компенсиране на закъснението чрез 

реорганизация на екипите за изпълнение и компенсиране на закъснението или чрез 

прехвърляне на задълженията към други или включване на нови участници в етапа на 

изпълнение. 

1.2.5. Кратки срокове поради забавяне на доставки на материали. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

При ненавременна доставка на необходимите строителни материали се забавя 

строителството, което води до намаляване на срока за изпълнение на поръчката. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: съществено 
 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 
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Преди започването на строителния етап задължение на Проектовият ръководител е да изготви и 

получи одобрение за избор на видовете материали, които се влагат в обекта. Въз основа на този 

списък и правилата в Плана по качество се избира Доставчик, като Проектовият ръководител 

съставя график за доставките, където се уточняват сроковете за доставка на материали, така че 

да не се създават предпоставки за прекъсване на строителството. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Всички големи доставки се изпълняват съгласно изготвен график за доставки, където са посочени 

сроковете за заявка, срока за доставка и др. необходима информация. Поддържа се постоянен 

контакт с доставчика и се следи дали изпълнението на поръчката се движи съгласно заложените 

времеви рамки. Ние разполагаме с добра финансова история, с което се намалява риска от забавяне 

на доставки, вследствие ненавременни плащания към доставчици, забавяния на плащания към 

работниците, различни такси, които също могат да се отразят върху срока за изпълнение. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

В случай на забавяне на доставки или невъзможност доставките да бъдат извършени в заявените 

количества, Проектовият ръководител осигурява необходимите количества материали от други 

доставчици, като за материалите не се допуска да бъдат подменяни с други, невключени в списъка с 

одобрени материали, без изричното съгласие на Възложителя. В случай когато е невъзможна 

доставката на материал от друг доставчик или подмяната на материал в списъка на . одобрените 

материали, Проектовият ръководител съставя план - график за компенсиране на евентуално 

закъснение на доставка, или преработва Календарния график, като премества напред във времето за 

изпълнение етапи от проекта, за които няма проблем с извършването на доставки. Всички 

предприети мерки няма да окажат влияние върху качеството на изпълняваните СМР. 

1.2.6. Кратки срокове поради забавяне вследствие на инцидент при трудова злополука. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

В случай на инцидент при трудова злополука по време на строителството се нарушава нормалната 

работна среда и се забавя извършването на СМР, което води до намаляване срока за изпълнение на 

поръчката. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: слабо 

• МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Съгласно политиката за качество се предприемат всички необходими дейности по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците. Провеждат 

се задължителни инструктажи на всички работници. Съгласно оценката на риска на 

работното място за различните звена работници се предвиждат лични предпазни 

средства. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Техническият ръководител и Отговорникът по ЗБУТ следят за изпълнението на 

предписанията на ПБА, вътрешните правила по качество, мерки по ЗБУТ, 

инструктажите, плановете за аварии, инструкциите за изпълнение на СМР, работа със 

строителни машини и др. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Вземат се всички предписания в ПБЗ, инструкциите и Плана по качество, 

предварителни мерки за осигуряване на безопасност на работниците и служителите по 

време на работа. За да се намали времето за реакция при трудова злополука има приети 

вътрешни правила, описани в Плана по качество. Отговорникът по ЗБУТ и Техническия 

ръководител своевременно уведомява Възложителя и компетентните органи. 

1.2.7. Кратки срокове поради забавяне вследствие промяна на техническото 
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ръководство на обекта. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

При смяна на техническото ръководство на обекта може да се наруши организацията 

на работа и извършване от на СМР съгласно Календарния график, което може да 

доведе до съкращаване срока за реализиране на поръчката. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: слабо 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Проектовият ръководител изготвя организационна схема, където за всяка една 

длъжност се дефинират задълженията и отговорностите, както и необходимата 

квалификация. В случай на промяна в техническото ръководство на обекта се спазва 

стриктно заложената организационна схема и изискванията към позицията. 

Разполагаме с достатъчно на брой високо квалифицирани и добре подготвени 

технически кадри, които в случай на необходимост да се включат в изпълнението на 

проекта. 

• МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

На служителите и работниците ни се създават условия за работа, отговарящи на 

тяхната квалификация и изисквания към заеманата позиция. 

• МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Ние разполагаме с достатъчно на брой квалифицирани специалисти, отговарящи на 

критериите на Възложителя и които в случай на необходимост се включват в 

ръководния персонал за обекта 

1.3. Липса на координация между екипите на Изпълнителя; 

1.3.1. Липса/Недостатъчна координация и сътрудничество между Изпълнител и 

Възложител/Консултант. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

Липсата или недостатъчната координация и сътрудничество между Изпълнител и 

Възложител/Консултант оказва влияние върху финансирането, качеството на работа и 

времето за реализиране на дейностите по Договора. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: незначително 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Изпълнителят стриктно спазва описаните му в Договора задължения. За по-добра 

организация на работата и осигуряване на качеството се разработват за обекта 

Работна програма - актуализирана от тръжната документация, и плана за качество, 

където са описани взаимоотношенията между Изпълнител - Възложител/Консултант. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРА ТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител следи за добрата комуникация с Възложителя и 

Консултанта като негов представител. Кореспонденцията се води, съгласно одобрен 

образец, като всички предварителни документи са придружени с Приемно - 

предавателен протокол и/или Придружително писмо. За всяко писмо което се 

изпраща/получава се поставя изходящ/входящ номер. При провеждане на работни срещи 

се съставят протоколи за работна среща, които се свеждат до знанието на всички 

участници. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 
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В случай на събитие се вземат мерки съгласно Плана по качество и Работна програма, 

така че да се избегне влиянието на събитието върху строителния процес. Проектовият 

ръководител изготвя план за комуникация с Възложителя/Консултанта, където се 

описват задълженията на изпълнителя, отговорния екип, списък на дейностите и 

упълномощените лица да ги изпълняват, както и методите за контрол. 

1.3.2. Липса/Недостатъчна координация и сътрудничество между Изпълнител и 

Управляващ орган по ОП. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

Липсата или недостатъчната координация и сътрудничество между Изпълнител и 

управляващия органа по ОП оказва влияние върху финансирането, качеството на работа 

и времето за реализиране на дейностите по Договора. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: незначително 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Изпълнителят стриктно спазва описаните му в Договора задължения. За по-добра 

организация на работата и осигуряване на качеството се разработват за обекта 

Работна програма - актуализирана от тръжната документация, План за качество, 

където са описани взаимоотношенията между Изпълнител - Възложител/Консултант. 

Не се предвижда Изпълнителят да контактува с Управляващия орган, освен в случаите, 

когато Възложителят изрично го упълномощи за това. 

• МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕЛТРЕДОТВРА ТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Изпълнителят спазва стриктно инструкциите на Възложителя и възложените с 

Договора отговорности, като съдейства, съгласно правомощията си, на Възложителя 

за всички възникнали въпроси от Управляващия орган, касаещи строителството на 

обекта. 

• МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

В случай на събитие се вземат мерки съгласно Плана за качество и работната 

програма, така че да се избегне влиянието на събитието върху строителния процес. 

Проектовият ръководител изготвя план за комуникация. 

1.3.3. Липса/Недостатъчна координация и сътрудничество между Изпълнител и 

ВиК дружеството. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

Липсата или недостатъчната координация и сътрудничество между Изпълнител и ВиК 

дружеството оказва влияние върху качеството на работа и времето за реализиране на 

дейностите по Договора. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: незначително 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Проектовият ръководител се запознава с правилника за работа на концесионера на ВиК 

мрежите и изготвя план за взаимодействие, където се отразяват необходимите 

разрешения и съгласувания, упълномощените лица, които трябва да ги направят, 

сроковете, необходими на концесионера за одобрение и др. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител изготвя план - график за необходимите съгласувания и 

одобрения от концесионера, където са отбелязани датите за предаване на 

документите за съгласуване и срока за одобрение от концесионера. 
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 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

В случай на събитие се вземат мерки съгласно Плана за качество и Работната 

програма, така че да се избегне влиянието на събитието върху строителния процес. 

Проектовият ръководител изготвя план за комуникация. 

1.3.4. Липса/Недостатъчна координация и сътрудничество между Възложител и 

останалите участници в проекта. 

 АСПЕКТИ И СФЕРИ НА ВЛИЯНИЕ: 

Липсата или недостатъчната координация и сътрудничество между Изпълнител и 

останалите участници в проекта оказват влияние върху безопасността, качеството на 

работа и времето за реализиране на дейностите по Договора. 

 Вероятност да се случи: малка 

 Степен на въздействие върху изпълнението на договора: незначително 

 МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕТО НА РИСКА: 

Изпълнителят съдейства на Възложителя при контакта му с други участници в 

строителния процес, като ясно и точно подготви необходимите документи, които са в 

правомощията му и за които съгласно Договора трябва да поеме отговорност. 

 МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

Проектовият ръководител подготвя документи, поискани му от Възложителя съгласно 

инструкциите и установените образци. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА 

РИСКА: 

Проектовият ръководител изготвя план за комуникация и план - график за 

необходимите съгласувания. В случай на събитие се вземат мерки съгласно Плана за 

качество и Работната програма, така че да се избегне влиянието на събитието върху 

строителния процес. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени 

от възложителя. 

Подход и програма за изпълнение на поръчката: 

Участникът е представил подход и програма за изпълнение на поръчката, в които е 

описал  начина на изпълнението й, последователността на предвижданите дейности, 

технологиите за извършване на дейностите, предвижданията си за техническа 

(механизация) и ресурсна (човешки ресурси) обезпеченост. Налице са и приложени 

графици и диаграми - линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната 

ръка и диаграма на механизацията. При изследване на представените от участника подход 

и програма за изпълнение на поръчката комисията установи наличието на обстоятелства, 

които не съответстват на изискванията на възложителя, а именно: 

1. Налице са липсващи елементи в представеното от участника описания на 

подхода и програмата му за изпълнение на поръчката. 

Участникът не е описал задълженията и отговорностите на част от лицата от 

минимално изискуемия инженерен състав, а именно „ВиК инженер” и „Геодезист”. Също 

така липсва описание на задължения и отговорности на строителните специалисти, 

включени в съответните Бригада ВиК 1 и Бригада ВиК 2, които съгласно представения 

график са разпределени и за изпълнение на други видове работи, различни от ВиК, а 

именно: Разваляне и възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки, изкопни и 

насипни работи и др., чието естество не кореспондира с квалификацията на 

водопроводчици и/или общи, неквалифицирани работници. Въз основа на изложеното 
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Възложителят не може да добие представа дали разпределението на задачите е 

съобразено с квалификацията на изброените дотук специалисти и дали възложените 

строителни работи ще бъдат изпълнени по правилната технология с качество съгласно 

изискванията на възложителя.  

Липсва каквото и да е описание на предвидените за изпълнението на поръчката 

материали, въз основа на което възложителят не би могъл да направи преценка за 

съответствие за предложено ниво за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

2. Представеният линеен график не отговаря на изискванията на възложителя. 

В линейния график са описани видовете СМР, декомпозирани по клонове, но 

липсват посочени съответните количества от тези видове работи. При липсващо 

количество не може да се направи преценка дали разпределените човешки ресурси и 

оборудване са достатъчни да се обезпечи изпълнението на този вид и количество СМР 

съгласно изискванията на възложителя. 

Участникът не представил правилно декомпозиране на работите по перо „СМР за 

регулатори на налягането – Б. монтажни работи”, като не е съобразил спецификите и 

местоположението на двата регулатора, които са различни - напр. Регулатор / DN 100/ 

при PRV 883 се изпълнява към Главен клон 1, а регулатор /DN 65/  при PRV 11  се 

изпълнява към клон 59. В регулатор при PRV 883 се изпълнява позицията „Доставка и 

монтаж на филтър с фланци DN 100 – 1бр.” , а при регулатор /DN 65/ към клон 59 се 

изпълнява „Доставка и монтаж на филтър с фланци DN 65 – 1 бр.”, а не предходната; В 

регулатор при PRV 883, се изпълнява позицията „Доставка и монтаж на регулатор на 

налягане DN100 – 1 бр.” , а при регулатор към клон 59 - се изпълнява „Доставка и монтаж 

на регулатор на налягане DN65 – 1 бр.“, а не предходната. 

3. Налице са съществени противоречия в частта на техническата и ресурсната 

обезпеченост между отделните части на представените подход и програма за изпълнение 

на поръчката – описателен документ, представящ организацията и изпълнението на 

строителните работи, линеен график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната 

ръка и диаграма на механизацията, които влияят върху изпълнението на проекта по 

отношение на качеството и срока. 

В описателната част на представените подход и програма за изпълнение на 

поръчката, в т. 2 „Срок на изпълнение и последователност” участникът е декларирал, че 

„Срокът за изпълнение на поръчката ....е 52 календарни дни”, докато предложеният 

линеен график обективира срок за изпълнение на поръчката от 94 календарни дни. 

В описателната част на подхода и програмата участникът е записал, в т. 2.3 

Работна ръка ангажирана в строителния процес, че водоснабдителната мрежа ще се 

изпълнява от 4 екипа, като всеки един от тях ще включва следната работна ръка – 

Бригадир 2 бр.; Водопроводчици 14 бр.; и Общи работници – 2 бр., т.е. общо по 18 бр. за 

всеки екип. В представения Линеен график, участникът е разпределил по видове СМР 

само два екипа – Бригада ВиК 1 и Бригада ВиК 2, като от друга страна в Диаграмата на 

работната ръка максималният брой едновременно заети лица е посочен на 16 бр., което не 

съответства както на описателната част, така и на Линейния график, от които е видно, че 

в определени дни и двете бригади работят едновременно. 

В т. 2.2 от подхода и програмата, озаглавена „Оборудване и механизация, които 

ще се използват при СМР за реализирането на проект в с.Момчиловци”, участникът е 

декларирал, че „за целия период на изпълнение на поръчката....общо ще използва 

следните видове и наличност механизация, както следва”, като е изброил съответните 

машини. Част от тях, а именно: Мини челен товарач, бордови камион, валяк, ел. моторен 

агрегат, заваръчен апарат, трамбовка, гудонатор, водоноска, не са включени в Диаграмата 

на механизацията /тя е само за следните машини „фугорез 1 и 2”, „багер 1 и 2”, „хидрочук 

1и 2”, „асфалтополагач” и „самосвали”/ и за тях не е показано разпределение по брой или 

дни, нито пък е визуализирано тяхното разпределение по видове строителни работи. 

Отделно от това, в оборудването на екипите за изпълнение, е предвидено използването на 

„Къртица за хоризонтален сондаж”, която също не е включена в Диаграмата на 
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механизацията или в Линейния график и не е ясно за какъв вид строителни работи ще се 

използва тя. 

Стратегия за управление на риска: 

Налице е съществен пропуск по отношение на представената от участника 

Стратегия за управление на риска, неразделна част от предложението за изпълнение на 

поръчката, тъй като участникът не е анализирал всички дефинирани от възложителя 

рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на 

влияние, като за всяка форма на проявление не е идентифицирал подходящи мерки както 

за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на 

последиците при настъпване, така че договорът да бъде завършен в определените в 

техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на 

възложителя. Участникът не е описал предвижданията си за мониторинг на всеки риск по 

време на изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. 

Съгласно изискванията на възложителя, закрепени в т.6.5 на раздел V „Указания за 

подготовка на офертата” от книга ІІ - Указания за подготовка на офертата и ред за 

провеждане на процедурата, неразделна част от документацията за обществената 

поръчка, участникът, като част от предложението си за изпълнение на поръчката в 

съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, следва да 

представи стратегия за управление на риска, в която: да анализира дефинираните от 

възложителя рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и 

степента на влияние, като за всяка форма на проявление да идентифицира подходящи 

мерки както за предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране 

на последиците при настъпване, така че договорът да бъде завършен в определените в 

техническите спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на 

възложителя. Участникът следва да опише предвижданията си за мониторинг на всеки 

риск по време на изпълнението на договора, както и за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки, като в посочената точка възложителят е идентифицирал следните 

рискове: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - 

Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Забава при 

завършване на предвидените строителни работи и предаване на обекта; 2. Рискове, 

свързани с качеството на изпълнението: - Влагане в строителството на материали, 

детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на 

възложителя; - Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове 

строителни работи. Изрично е посочено в същата точка, че важно и съществено за 

възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат 

конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на 

настоящата поръчка, а не рискове по принцип. Възложителят в забележка към т.3 от 

утвърдената Методика за комплексна оценка на офертите, представляваща Книга V, 

неразделна част от документацията за обществената поръчка, изрично е указал, че 

участник, при който е налице липса в техническото предложение и/или приложения към 

него на съответна изискуема съставна част или при който е налице предложение, което не 

отговаря на техническите спецификации и изискванията на възложителя, следва да бъде 

предложен за отстраняване. 

Представената от участника стратегията за управление на риска се състои от 

встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятието „риск“ и „управление на 

риска“. В управлението на риска като процес са включени: установяване на целите на 

управление на риска, класификация на риска, идентифициране на рисковете, оценка на 

риска, включваща 6 етапа, както следва: - Етап 1: Класификация на дейностите - 

осигуряване на входяща информация, определяне факторите на влияние; Етап 2: 

Идентификация; Етап 3: Определяне сферите и аспектите на проявление;  Етап 4: 

Определяне елементите на риска и степента му; Етап 5: Определяне на мерките, които 

следва да се предприемат - експертна оценка и физическа идентификация и Етап 6: 



                                       

270 

Качествен и количествен анализ на риска. За количествената оценка на риска е прието 

цифрово степенуване на елементите на риска: вероятност (В), тежест (Т) и ниво на риска 

(Н). При степенуване на вероятността от вреда (В) е определена 4 степенна скала с 

оценки, както следва: – невъзможна – 0; малко възможна -1; възможна – 2; висока степен 

на възможност – 3. Оценката на тежест на вреда(Т) е по 5 степенна скала, както следва – 

малка -1; средна -2; средно висока -3; висока -4; и фатална -5. Ниво на вреда  (Н) - Н=В*Т 

се определя при резултат Н=1 – нищожна; Н=2 – незначителна; Н=3 – средна и при 

резултат Н>4 –значима. Представени са методите за идентификация на риска, качествен и 

количествен анализ на риска, оценка и определяне на допустимо ниво, организационни 

противорискови фактори, методи за въздействие, технология на управление на риска, 

фактори на влияние, политика и организация по управление във фирмата. На база 

предложената методика участникът е направил анализ на част от дефинираните рискове. 

По същество, указаните от Възложителя в документацията за участие рискове не са 

идентифицирани в цялост, като само спрямо времевите рискове е налице изложение, 

съдържащо анализ в следния обхват: - Аспекти и сфери на влияние, Вероятност от 

настъпване на риска, Степен на въздействие върху изпълнението на договора, Мерки за 

въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска, Мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, Мерки за преодоляване на последиците при 

настъпване на риска. Разписани са различни /идентифицирани от участника/ времеви 

рискове, които биха могли да се приемат като форми на проявление на 

идентифицираните от възложителя времеви рискове, като за всеки от тях е налице анализ 

с горепосочения обхват. По отношение на дефинирания от възложителя риск, свързан с 

качеството на изпълнението - Влагане в строителството на материали, детайли, 

конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя, 

участникът е посочил: - Аспекти и сфери на влияние, Вероятност от настъпване на риска, 

Степен на въздействие върху изпълнението на договора, Мерки за въздействие върху 

изпълнението на договора при възникване на риска, Мерки за 

недопускане/предотвратяване на риска, Мерки за преодоляване на последиците при 

настъпване на риска, като не са посочени форми на проявление. При изложението за 

посочения риск, участникът отново е разгледал различни рискове, водещи до 

съкращаване срока за реализиране на обществената поръчка като: - кратки срокове, 

поради забавяния на различни одобрения от страна на Възложителя/Консултанта, кратки 

срокове поради закъснение на строителството поради забавяне на изготвяне на актове и 

протоколи по време на строителството, кратки срокове поради промяна в проекта, кратки 

срокове поради забавена доставка на материали и т.н. Всички допълнителни рискове са 

идентифицирани от участника и по същество представляват рискови ситуации, които 

могат да повлияят върху срочното изпълнение на договора,  като не могат да бъдат 

отнесени и/или възприети като анализ на дефинираните от възложителя рискове, 

свързани с качеството на изпълнението.  

Както бе посочено, в документацията за участие изрично е посочено, че важно и 

съществено за възложителя при предложенията относно рисковете и предпоставките е да 

се обхванат конкретните, посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с 

предмета на настоящата поръчка, а не рискове по принцип. Участникът е разгледал много 

други рискове, които не са идентифицирани от възложителя, но не е обхванал всички, 

посочени от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата 

поръчка. В стратегията за управление на риска участникът не е анализирал дефинирания 

от възложителя риск, свързан с качеството на изпълнението: - Неспазване на 

технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи. По отношение на 

посочения качествен риск участникът не е описал формите на неговото проявление, 

вероятността от възникване и степента на влияние, мерки за предотвратяване на 

настъпването и за минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, така че 

договорът да бъде завършен в определените в техническите спецификации обем, 

качество, срок и съгласно изискванията на възложителя.  
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Отделно от това за никой от дефинираните от възожителя рискове участникът не е 

предвидил мерки/дейности за мониторинг на риска и за контрол на изпълнението на 

предложените мерки.  

Посоченото обстоятелство обуславя нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да 

отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил 

задължението си при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия.  При констатираното несъответствие в техническото предложение 

се препятства възможността освен за допускане на офертата, така и за извършване на 

правилното й оценяване в съответствие с утвърдената от възложителя методика, 

доколкото утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите по показател 

Управление на риска (О3) предполага изготвената от участника стратегия за управление 

на риска да съдържа анализ на всички  дефинирани от възложителя рискове, в това число 

минимум една мярка за предотвратяване на настъпването и минимум една мярка за 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на всеки един риск, както и 

мерки/дейности за мониторинг на риска и за контрол на изпълнението на предложените 

мерки. 

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност на 

офертата, несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е 

представил оферта, която да отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя, както и че не е изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. При констатираното 

несъответствие в техническото предложение се препятства възможността за допускане на 

офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за изпълнение съгласно 

изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап 

оценка на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя 

методика за оценка. 
 

   

„ДЮЛГЕР“ ООД 
 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от 

възложителя условия: 

Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с 

разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа 

изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма. 

Представени документи: 

Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо: 

Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения, 

както следв: Линеен график за изпълнение на поръчката, Диаграма на работната ръка и  

Диаграма на механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен 

документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 99 /словом деветдесет и девет/ календарни дни, 



                                       

272 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 

/протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 

ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 

развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.) и заверка на заповедна 

книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Участникът предлага следното предложение за изпълнение: 

 Организация и начин на изпълнение: организация на строителството: 

предвидените СМР ще се извършват съгласно изискванията Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), подзаконовата му нормативна база, 

поетите договорни задължения и на предоставения одобрен проект. 

Всички материали,  които ще бъдат вложени ще са 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. Вода за 

питейни нужди на строителната площадка ще се осигурява с водоноски 

или бутилирана. Ще  се използват съществуващи или химически тоалетни. 

При изпълнението на обекта ще се прилагат предвидените мерки в 

изготвения проект по част: „План за безопасни и здравословни условия на 

труд“. Допуснатите до работа на площадката на обекта хора ще бъдат 

инструктурани по ЗБУТ а строителните машини ще разполагат с 

паспорти и съответните инструкции по БХТПБ. 

  Начин на изпълнение: участникът е разделил изпълнението на 

предмета на поръчката на дванадесет етапа и два подетапа, 

които подробно са изложени в раздел „Технологична 

последователност” в техния технологично-времеви ред на 

изпълнение. Те представляват всички дейности, попадащи в 

обхвата на поръчката, в това число подготвителните и отчетно-

предавателните дейности. Изпълнението на всички дейности ще е 

ресурсно обезпечено с материали, техника и механизация, и ще се 

извършва от квалифициран персонал, които ще бъдат 

координирани и контролирани от ангажирания в изпълнението 

инженерно-технически персонал. Етапите са, както следва: 

o Подготвителен етап: включва дейности по подготвителни 

работи, разполагане на техника и фургони, устройване на 

складови площи. 

o Eтaп 1, включва:  

   Гл.клон 1-Строителни работи  

   Гл.клон 1 - Монтажни работи  

   Гл.клон 1-Строителни работи СВО  

   Гл.клон 1-Монтажни работи СВО  

   Гл.клон 1-Строителни работи за ПХ 70/80  

   Гл.клон 1-монтажни работи ПХ 70/80  

   Клон 2-Строителни работи       

   Клон 2-Монтажни работи       

   Клон 2-Строителни работи СВО  

   Клон 2-Монтажни работи СВО  

   Клон 2 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 2 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 22 - Строителни работи       
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   Клон 22 - Монтажни работи      

   Клон 22 - Строителни работи СВО  

   Клон 22 - Монтажни работи СВО  

   Клон 22 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 22 - Монтажни работи за ПХ 70/80                      

o Етап 2, включва; 

   Клон 9 - Строителни работи     

   Клон 9 - Монтажни работи       

   Клон 9 - Строителни работи СВО     

   Клон 9 - Монтажни работи СВО  

   Клон 9 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 9 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 27 - Строителни работи       

   Клон 27 - Монтажни работи       

   Клон 27 - Строителни работи СВО     

   Клон 27 - Монтажни работи СВО     

   Клон 27 - Строителни работи за ПХ 70/80       

   Клон 27 - Монтажни работи за ПХ 70/80    

   Клон 99 - Строителни работи        

   Клон 99 - Монтажни работи     

   Клон 99 - Строителни работи СВО    

   Клон 99 - Монтажни работи СВО  

   Клон 99 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 99 - монтажни работи за ПХ 70/80 

o  Етап 3, включва: 

   Клон 1-Строителни работи    

   Клон 1 - Монтажни работи       

   Клон 1-Строителни работи СВО  

   Клон 1-Монтажни работи СВО  

   Клон 12 - Строителни работи      

   Клон 12 - Монтажни работи      

   Клон 12 - Строителни работи СВО  

   Клон 12 - Монтажни работи СВО  

   Клон 12 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 12 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 92 - Строителни работи       

   Клон 92 - Монтажни работи   

   Клон 92 - Строителни работи СВО  

   Клон 92 - Монтажни работи СВО  

   Клон 92 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 92 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   ЕТАП 3.1: 

   Гл.клон 1-Строителни работи за регулатор на налягане 

- PRV 883 

   Гл.клон 1-Монтажни работи за регулатор на налягане - 

PRV 883  

o ЕТАП 4, включва: 

   Клон 10 - Строителни работи     

   Клон 10 - Монтажни работи работи       

   Клон 10 - Строителни работи СВО  

   Клон 10 - Монтажни работи работи СВО  

   Клон 28 - Строителни работи 9      

   Клон 28 - Монтажни работи 3      



                                       

274 

   Клон 28 - Строителни работи СВО  

   Клон 28 - Монтажни работи СВО  

   Клон 28 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 28 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 94 - Строителни работи       

   Клон 94 - Монтажни работи     

   Клон 94 - Строителни работи СВО  

   Клон 94 - Монтажни работи СВО 

     ЕТАП 4.1включва: 

   Клон 2 - Строителни работи за Шахта изпускател при 

т.831   

   Клон 2 - Монтажни работи за Шахта изпускател при 

т.831     

o   ЕТАП 5, включва: 

   Клон 7 - Строителни работи       

   Клон 7 - Монтажни работи       

   Клон 7 - Строителни работи СВО  

   Клон 7 - Монтажни работи СВО  

   Клон 7 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 7 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 8 - Строителни работи     

   Клон 8 - Монтажни работи       

   Клон 8 - Строителни работи СВО  

   Клон 8 - Монтажни работи СВО  

   Клон 8 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 8 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 93 - Строителни работи    

   Клон 93 - Монтажни работи    

   Клон 93 - Строителни работи СВО       

   Клон 93 - Монтажни работи СВО       

   Клон 93 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 93 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

o  ЕТАП 6, включва: 

   Клон 4 - Строителни работи       

   Клон 4 - Монтажни работи       

   Клон 4-Строителни работи СВО  

   Клон 4 - Монтажни работи СВО  

   Клон 26 - Строителни работи  

   Клон 26 - Монтажни работи       

   Клон 26 - Строителни работи СВО     

   Клон 26 - Монтажни работи СВО  

   Клон 65 - Строителни работи      

   Клон 65 - Монтажни работи     

o   ЕТАП 7, включва: 

   Клон 5 - Строителни работи       

   Клон 5 - Монтажни работи      

   Клон 25 - Строителни работи    

   Клон 25 - Монтажни работи    

   Клон 80 - Строителни работи      

   Клон 80 - Монтажни работи     

o    ЕТАП 8, включва: 

   Клон 6 - Строителни работи       

   Клон 6 - Монтажни работи     
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   Клон 82 - Строителни работи     

   Клон 82 - Монтажни работи      

   Клон 82 - Строителни работи  

   Клон 82 - Монтажни работи  

   Клон 82 - Строителни работи за ПХ 70/80     

   Клон 82 - Монтажни работи за ПХ 70/80   

   Клон 87 - Строителни работи       

   Клон 87 - Монтажни работи       

o  ЕТАП 9, включва: 

   Клон 3 - Строителни работи       

   Клон 3 - Монтажни работи      

   Клон 3-Строителни работи СВО  

   Клон 3-Монтажни работи СВО  

   Клон 3-Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 3-Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 95 - Строителни работи       

   Клон 95 - Монтажни работи     

   Клон 95 - Строителни работи СВО  

   Клон 95 - Монтажни работи СВО  

   Клон 95 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 95 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 86 - Строителни работи       

   Клон 86 - Монтажни работи      

   Клон 86 - Строителни работи СВО    

   Клон 86 - Монтажни работи СВО    

   Клон 86 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 86 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

o ЕТАП 10, включва: 

   Клон 59 - Строителни работи       

   Клон 59 - Монтажни работи       

   Клон 59 - Строителни работи СВО  

   Клон 59 - Монтажни работи СВО  

   Клон 59-Строителни работи регулатор на налягане -    

PRV 11  

   Клон 59 - Монтажни работи регулатор на налягане - PRV 

11       

o     Заключителен Етап: Окончателно изпитване,  промивка и 

дезинфекция по цялото трасе на водопровода. 

Демобилизация на ресурсите. Подготовка за предаване 

обекта на Възложителя и подписване на Акт обр.15   

    За изпълнението на целия обем строителство по настоящата 

поръчка, участникът ще използва „смесен” (наречен още „поточен”) 

метод. Поточният метод е съчетание на последователния и 

паралелния метод, при който, следвайки технологичната 

последователност и изискването за осигуряване на достатъчен 

работен фронт, последователно се изпълняват строителни и 

монтажни работи по отделни клонове на обекта,  а паралелно се 

работят по няколко клона в един етап,така че в течение на времето се 

получава едновременно работа по клонове в един етап, а етапите се 

изпълняват последователно. Всеки етап от 1-9, времево, обхваща 

паралелното изпълнение на три клона с прилежащите към тях СВО 

/ПХ, находящи се в различни части на селото, което ще обезпечи 

спокоен работен фронт за паралелно изпълнение. Последно, в етап 10,  
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ще се изпълни клон 59, поради неговата сравнителна самостоятелност 

и изолираност. Етапи 3 и 4, обхващат подетапи 3.1 и 4.1, в които ще се 

изпълни СМР по регулатор на налягане - PRV 883 /в 3.1/ и на шахта 

изпускател при т. 831 на клон 2 /в 4.1/. Клоновете от всеки етап са 

групирани в него при съобразяване на правилата за последователното  

изграждане и включване на отделните клонове един към друг, в 

цялостен водопровод, спецификата на терена и обема СМР в тях. 

Всеки клон от етапа се намира в различни части на селото, така, че 

работните групи по него да могат да изпълняват дейностите без да си 

пречат взаимно с цел да се обезпечи безавариен и технологично 

правилен работен процес. Така ще се избегнат и  ненужните 

неудобства за живущите и посетителите на селото, причинени от 

едновременното струпване на работници и техника в един 

териториален обсег. Работата по всеки клон от съответния етап ще 

започва в една и съща дата и ще се изпълнява от различни работни 

звена на отделни технологични участъци от клона, последователно до 

достигане на крайната точка от съответния клон. Едновременно с 

работата по трасето ще се изпълняват и работите по СВО и 

пожарните хидранти по продължение на трасето. След цялостното 

приключване на дейностите от съответния етап, бригадите ще се 

преместват за изпълнението на клонове от следващия по ред етап. 

 Технология на изпълнение на отделните дейности : 

   Подготвителни работи: В подготвителния етап, след подписване на 

протокол обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството /в т.ч заверка на заповедната книга/, ще се 

стартират подготвителните работи, които включват устройване и 

организиране на мястото посочено от Община Смолян за базов лагер, на 

който се разполагат фургоните за работници и технически персонал, 

временна складова база, място за техника и механизация, монтират се и 

мобилни химически тоалетни без необходимост за връзка с 

канализационната мрежа. Обезопасява се и се сигнализира  районът на 

базовия лагер и складовата площ като за тази цел се спазват 

изискванията за безопасност, ЗУТ и другите законови и подзаконови 

нормативни актове. Складовите площи се организират съгласно 

изискванията за оразмеряване на временните складове. В този етап ще 

се изпълни геодезическо отлагане на трасето, по всички точки от 

надлъжния профил от правоспособен геодезист, с тотална станция. За 

изходна точка и репер се използва точка с известни координати и 

надморска височина, съгл. проектната документация. На всяка 

характерна точка се забива колче (пирон), маркира се със спрей и се 

проверява теренната кота. Същата се сравнява с проектната такава. 

Съставя се протокол за трасировка и се подписва от геодезиста, 

проектанта, строителния надзор, възложителя и строителя. 

Едновременно с геодезическото отлагане се извършва проучване на 

съществуващите комуникации, като  се организира среща на място с 

всички представители, които имат подземни комуникации в участъците, 

където ще се извършва строителството. Техническият ръководител 

съвместно  с тях и отбелязват със спрей или колчета местата на 

посочените им комуникации, като отбелязват вида и трасето на 

съответната комуникация. Ще се изпълнят предвидените в проекта за 

ВОДБ и ще се поставят знаци и сигнализация. Пътните знаци ще бъдат 

втори типоразмер по БДС 1517 и втори клас фолио с едрозърнеста 

структура на отразяващия слой съгласно чл. 7 и чл. 8 от Наредба № 18 
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„За сигнализиране на пътищата с пътни знаци“ и Наредба № 3. 

Временните знаци ще се поставят на преносими стойки, укрепени срещу 

преобръщане. Те ще се поставят преди започване на строителните 

работи и се отстраняват веднага след тяхното окончателно 

завършване. Пътните знаци за въвеждане на ВОБД ще отговарят на 

минималните светлотехнически изисквания съгласно Приложение № 5 на 

Наредба №3 за ВОБД. Пътните знаци на постоянната сигнализация, 

които не съответстват на временната, трябва да се отстранят или да 

се покрият с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят. 

 Строително-монтажни работи: СМР ще бъдат изпълнявани на всеки клон 

последователно, на работни участъци по всеки клон, паралелно по 

водопровода и по прилежащите към него съоръжения /СВО, ПХ/:  

o Рязане и разваляне на съществуващи настилки: Същинското 

строителство ще започне с рязане и разваляне на съществуващите 

в работния участък настилки. Те ще се изрязват с фугорезачка 

(диамантена),  която има предимството, че ограничава ширината 

на премахваната настилка и предпазва останалата част от 

ненужно компрометиране/разваляне. Получените срязове са чисти 

и прави, което услеснява работата по последващото разваляне. 

При разваляне на настилката  с багер ще бъдат отнети 

пластовете съществуваща настилка по направените срязове, в 

ширината на траншея по проект. 

o Изкопни работи: За изпълнение на механизираните изкопите ще се 

използват багери, а ръчните ще се изпълняват с ръчни 

инструменти. Оформянето и подравняването на траншеята ще се 

извърши ръчно. Изкопаната земна и скална маса ще се прехвърля 

ръчно или ще се натоварва от багер на самосвали (съгл. КС), като 

местата за извозване на излишните земни маси, строителни 

отпадъци и маршрутите на движение на транспортните 

средства, ще бъдат уточнени предварително с общинските власти. 

Изкопните работи ще се изпълнят при спазване на следния 

технологичен ред: 

 Изкопните работи започват след изрязване и разкъртване на 

настилката; 

 Изкопът се извършва като стриктно се следи траншеята да 

бъде по предварително трасираната ос; 

 При механизиран скален изкоп багерът разбива пластове скала 

с хидравличен чук,  с изпъната кофа забива зъбите в земята и 

изтегля хоризонтално до края на изкопа; 

 Изкопът се извършва с натоварване на транспорт и 

излишните земни/скални маси се извозват до оказаното депо, 

в документацията  

 В изкопа се спуска и монтира  укрепващо съоръжение, като 

съобразно проект може да е плътно или неплътно поставено; 

 В изкопа, по стълба слизат изкопчии за доизкопаване и 

оформяне  /с къртач и компресор/ на оставащите до кота 

дъно количества. При необходимост ще се изпълнят мерки по 

водочерпене за осигуряване на здраво и сухо дъно посредством 

водна помпа. 

 Операцията се повтаря до достигане и оформяне на 

проектната дълбочина в съответния участък; 

 Изкопчиите прехвърлят ръчно изкопаните при оформянето 

маси, когато тази операция е предвидена; 



                                       

278 

 След това те проверяват нивото в ниската част на изкопа 

посредством мастар и ръчен нивелир, като на всеки 3 м. се 

забиват дървени колчета. На единия край на мастара е 

монтиран болт, който се регулира за различен наклон на 

тръбата и е нагласен за конкретния участък за разлика в ниво 

на 3 м. При поставяне на мастара върху две съседни колчета 

забити до необходимото ниво и проверка с ръчния нивелир 

върху него трябва да покаже хоризонтално положение. 

Проверява се нивото на колчето с оптичен нивелир и при 

необходимост се прави корекция. Горният край на колчетата 

служи за ниво, до което да се насипе за основа. Горните 

операции се повтарят на всеки 3 метра по дължината на 

изкопа; 

 След завършването им се получава участък, готов за полагане 

на пясъчна подложка и монтаж на тръба. 

При достигане до маркирани подземни комуникации се прави шурф за 

установяване на точното им местоположение. Шурф се прави на 

местата, предварително показани от представителите на 

експлоатационните дружества. Работници проверяват с ръчен 

изкоп  за наличие на комуникации в перпендикулярна посока на 

очакваната комуникация; В случай, че няма такива багерът отнема 

проверения пласт от земята на дълбочина около 0,30 м; Горните две 

операции се повтарят в дълбочина до откриването на 

комуникациите; Около комуникациите се копае на ръка до пълното 

им разкриване; Комуникациите се укрепват при необходимост. След 

пълното разкриване на комуникациите, изкопът за водопровода се 

доизкопава с необходимите размери чрез багер и/или ръчно. При 

достигането на необходимата кота на изкопа, се съставя протокол 

Образец № 6, за достигната проектна кота на изкопа, който се 

подписва от участниците в строителството. Той се съставя за 

всеки участък от трасето. Ширината на изкопа (в зависимост от 

размера и дълбочината на полагане на тръбите) ще позволява, както 

правилното разполагане на водопровода, така и правилното 

уплътняване на материала за засипване на изкопа. При изпълнение на 

СМР ще се има предвид, че твърде тесните изкопи могат да 

повлияят на правилното вграждане (уплътняване на тръбопроводни 

зони). Твърде широките изкопи пък повишават разходите и водят до 

увеличаване на натоварването. Поради това се спазват минимално 

изискваните ширини на изкопите, в зависимост от външния 

диаметър на тръбата; видът на изкопа (укрепен или неукрепен); 

ъгъла на наклона на изкопа и дълбочината на изкопа. Дължината на 

изкопа ще изпреварва строително-монтажните работи с проходка - 

около 20 метра на дългите клонове и 10 м. при по-късите. 

Всички открити изкопи ще бъдат обезопасени, като се оградят с 

временни ограждения, предупредителни знаци, конуси, сигнални 

светлини и други средства, които да предпазват  

преминаващи/работници и живущи от инциденти. Предупреждаване 

за затваряне на пътно платно ще се осигури с временни 

знаци,сигнални ленти, конуси и сигнални светлини съгласно 

съгласуван проект за ВОДП. За целите на ВОБД работната 

площадка ще бъде разделена на работни участъци, в които 

движението ще бъде отбивано последователно, съгласно 

предвижданията на проекта. Лицата, които извършват СМР в 
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обхвата на пътя или улицата, трябва да носят отличителен знак 

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

Всички изкопи, съоръжения или други препятствия, представляващи 

опасност за хората, ще бъдат добре осветени ½ (половин) час преди 

залез  и ½ (половин) час след изгрев, както и когато има намалена 

видимост или мъгла. Там където е преминаването на пешеходци над 

изкопите е неизбежно, над изкопите ще бъдат изградени и 

обезопасени временни мостчета (пасарелки) за осигуряването на 

безопасност при преминаването. 

o Пясъчна подложка под тръби: Пясъчната подложка се изпълнява с 

цел да се предпази тръбата от евентуални наранявания. 

Необходимият пясък ще се транспортира от депо със самосвали. 

Спускането, разриването и уплътняването на пясъка в направения 

изкоп ще се извършва ръчно от общи работници с лопати. След 

полагане и уплътняване на пясъчната възглавница, ще се провери с 

геодезични инструменти надлъжния ѝ наклон, а с мастар липсата 

на неравности. Всички установени несъответствия с посочените 

надлъжни наклони, ще се отстранят, било с донасипване и 

уплътняване или с престъргване и отстраняване на излишния пясък. 

При окончателно готовата основа няма да се допуска просвет под 

мастара повече от 2-3 мм. С тази дейност завършва подготовката 

за полагане на тръбите и прилежащите им съоръжения в изкопа. 

След направата на подложката се съставя протокол образец 12 за 

скрити работи. Той се съставя за участък между всеки две 

характерни точки по трасето или за участък съгласно указания на 

стр.надзор. 

o Полагане на водопровода и прилежащите арматури и съоръжения 

по него 

 Тръбите и фасонните части за водопровода ще бъдат PEHD 

класифицирани като РЕ 100 RC, PN 10 (SDR 17) DN90, 

трислойни и трябва да отговарят на следните стандарти 

или техен еквивалент: БДС EN 12201-

2:2011+A1:2013/NA:2014. Всички тръби от РЕ 100 RC ще 

отговарят на следните изисквания:  Производителят на 

тръбите да притежава сертификат PAS1075; Тръбите да 

притежават сертификат за съответствие на тръби от РЕ 

100 RC за приложение в България от лицензиран орган; да 

бъдат сертифицирани от DIN CERTRO или аналогичен за 

съответствие с PAS1075; Монтажът на тръбите и 

съоръженията /в т.ч по СВО и ПХ/ ще се извършва поетапно 

и последователно по клона, според монтажните планове от 

проектната документация, при спазване на необходимите 

спесификации за тръби, фасонни части, арматури и др. 

материали, спазвайки предписанията и схемите, дадени от 

проктанта и/или фирмите производители. Необходимите 

арматури/съоръжения ще бъдат доставяни в съответствие с 

проектните изисквания и технически спецификации относно 

техническите им характеристики и материали на изработка. 

Доставените материали ще бъдат представяни за 

предварително одобрение от страна на стр.наздор. 

Монтажът им ще се извършва в процеса на полагане на 

тръбите по клона.  Работите по водопроводните връзки ще се 

изпълняват от специализирани групи ВиК -монтажници, 
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разполагащи с необходимата квалификация и опит.  Тръбите 

(със съответния диаметър, PE 100RC за налягане PN10 

(SDR17) или по-високо) с дължина достатъчна за дневния 

напредък на строителните екипи ще  се разполагат върху 

бермата на траншеята, на разстояние не по-малко от 1,0м. 

от ръба на изкопа, върху почитен терен. При работа в 

участъци с интензивен трафик, тръбите се събират на групи, 

така че лесно да се положат при монтажа.  Преди монтажа 

тръбите, фитингите, арматурите и фасонните парчета ще 

се проверят за евентуални дефекти получени в следствие на 

транспортирането и да се почистят в областта на 

връзката. Дефектните части задължително  ще се 

отстраняват от обекта. Връзките на тръбите и фасонните 

части ще се изпълняват на бермата, чрез  челно заваряване 

и/или механични връзки (съгл. монтажен план) , след което  

ще се спускат в траншеята, като се следи да не се наранява 

повърхността на тръбите/връзките. При необходимост 

някои заварки/монтажи ще се изпълняват в траншеята, 

където се оформят монтажни площадки.  

 Заваряване на тръби: Тръбите, фасонните части и 

челюстите на заваръчната машината трябва да бъдат добре 

почистени от кал, пясък или други полепнали частици. 

Подготовката на челата се извършва с подходящи режещи 

инструменти. Последните трябва да имат възможност за 

регулиране на скоростта на рязане, за да се предотврати 

прегряване и разтопяване на материала. Ръбовете и 

неравностите по повърхността на заваряването се 

отстраняват и почистват във фиксирано положение с челна 

фреза, като стружката не трябва да бъде по дебела от 

0,2мм. Фрезованите повърхности се почистват от стружки.  

На подготвените за заваряване елементи се допуска 

отклонение от цилиндричност до 2% от външния диаметър.  

Подготвените чела няма да се докосват с потни, мръсни или 

потни ръце, в противен случай се прави почистване 

(обезмасляване) с подходящ разтворител на ацетонова или 

алкохолна основа при мин 96% алкохолно съдържание. След 

обработката се проверява успоредността на подготвените 

за заваряване повърхнини и съосието на 

елементите.Заваряването на тръбите и фасонните елементи 

се извършва със заваръчна апаратура от заварчици, които са 

обучени и притежават документ за правоспособност за 

работа със съответната заваръчна техника, като се спазват 

всички инструкции за безопасност посочени от 

производителя. При направата на заварките се попълва 

протокол, като в него се описват параметрите при 

заваряването. Челното заваряване се осъществява с 

термоелемент от неръждаема стомана или алуминий, 

облицован с незалепващо покритие. Термоелементите се 

загряват при автоматично регулиране на температурата. 

Преди започване на заварките е необходимо темпериране на 

тръбите. Двете части за заваряване се наместват на позиция 

и се фиксират с двата захватни ботуша, които са свързани 

към общата платформа, чрез която се приближават и се 
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осъществява контролирано усилие на притискане на двете 

контактни повърхности. Между тях се поставя 

термоелементът, след което към него се притискат двете 

чела. По въздействие на температурата материалът 

преминава в пластично състояние, като образува лека 

подутина. В този момент се намалява силата на притискане 

до 0,01N/mm2. Това разтопяване се извършва при строго 

определена продължителност /според предписания на 

производителя/, след което термоелементът се изважда и 

двете чела се притискат плавно до достигане на налягането 

на заваряване. Това налягане се подържа до охлаждане на 

завареното съединение. Няма да се допуска охлаждане на 

зоната на завареното съединение чрез използване на 

охлаждащи средства. Заварката не трябва да се размества, 

докато зоната на шева не се охлади естествено до 

температура 60оС, след което елементите се освобождават. 

Положеният водпровод трябва да легне стабилно върху добре 

подравнена пясъчна възглавница.  Краищата на вече 

свързаните секции, които времено остават 

открити/изолирани, трябва да се затапят предварително, за 

да се предотврати попадането на чужди тела в тях.  

Арматурите и фасонните елементи ще се укрепват с опорни 

блокове, така че да не създават допълнителни напрежения в 

тръбопровода, на местата предвидени по проект. При 

монтажа на опорните блокове ще се спазва изискването за 

ненарушена земна основа, там където се явява реакцията от 

натоварването. Няма да се допуска опорният блок да предава 

това натоварване върху насип, макар и уплътнен. Опорните 

блокове ще бъдат предварително изготвени съгласно проект в 

сосбтвената производствена база на дружеството и ще се 

доставят готови за монтаж, като по този начин се спестява 

технологичното време за направата им респ. изчакване 

заякването на бетона. 

 Спирателни кранове: ще отговарят на изисквания или 

еквивалентни на тях заложени от участника.  Спирателни 

кранове ще се изпълняват успоредно с работите по клона, по 

местата съгласно проект с дълбочина на полагане 1,0 - 1,8 м . 

Спирателните кранове са за ръчно задвижване, в комплект с 

шиш и гърне. Шишовете за спирателни кранове са 

телескопични с размери от DN50 до DN400/50. Шишът се 

състои от силова телескопична стоманена арматура и 

защитни PE тръби, изпъняващи ролята на външен защитен 

кожух. Телескопичният удължител да може да бъде 

прогресивно регулиран в зависимост от нивото на изкопа с 

гарантирана стегнатост за запазване на настройката по 

дължината. Монтира се предпазно гърне от сив чугун с 

битумно покритие или от високоустойчива пластмаса за 

предпазване и обслужване на съоръжението. Под 

предпазното гърне се доставя и монтира, предварително 

изработена от рециклиращ материал опорна плоча против 

хлътване респ. за фиксиране на неподвижната част на 

шпиндела към гърнето. Монтажът се извършва като се 

монтират уплътнители м/у фланците на крана и фланците 
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монтирани на тръбите. Следва завиване на болтовете за 

създаване на фланшово съединение. Арматурата в т.ч 

спирателни кранове, вентили и др., ще бъде подпряна без 

възможност да  упражнят усилия върху тръбите. 

 СВО окомплектовани с тротоарен спирателен кран и 

водомерна шахта: Едновременно с разкопаването по 

съответния клон се изпълнява и изкопа за сградните 

водопроводни отклонения. Полагането на тръбите за 

отклоненията се изпълнява успоредно с полагането на 

тръбите по клона, с цел да се изпълни връзката между тях и 

да се монтират спирателните кранове. Местоположението е 

съгласно проект и подлежи на прецезиране след разкриването 

им – т.е след направата на изкопните работи за 

новопроектирания водопровод. Предвижда се водопроводните 

сградни отклонения да се изградят до регулацията на 

имотите. Връзката на полиетиленовите тръби на клона към 

СВО ще се изпълни, както следва:  

- Поставя се водовземна скоба върху полиетиленовата 

тръба на клона. Тя ще бъде с гумено уплътнение от 

еластомер, годен за питейна вода. Уплътнението ще 

покрива цялата вътрешна повърхност на скобата за 

по-добро сцепление с полиетиленовата тръба. 

Водовземните скоби ще отговарят на определени от 

участника изисквания. 

- След скобата се монтира коляно с резба; 

- Монира се парче тръба с необходимата дължина до 

ТСК; 

- Монтира се ТСК посредством бърза връзка; Тротоарни 

спирателни кранове ще отговарят на определени от 

участника изисквания. 

- От ТСК се извежда тръба, продължаваща към 

окомплектована водомерна шахта на ползвателя, с 

която се прави връзка. 

 Водомерна шахта: ще се изпълни като телескопична от 

полимерен материал, оборудвана  с колекторна стойка за 

монтаж на водомер тип „коаксиален“ с размер 1 ½‘ и дебит 

на отчитане 1,5 – 5,0 м3/h. Колекторната стойка ще бъде 

оборудвана с спирателен кран и обратен клапан, да е 

подготвена за присъединяване към PE-HD 25мм или 32мм 

тръба Шахтата ще може да бъде вкопава на различна 

дълбочина, съгласно проект, от 550 мм до 850 мм. След 

полагането й, шахтата ще се укрепи и засипе съгл. проект. На 

отвора на шахтата ще се постави  уплътнение. Капакът на 

шахтата ще разполага със застопоряващ или заключващ 

механизъм, който да ограничи или предотврати отварянето 

от чужди лица и ще може да се регурлира. Шахтата ще бъде 

подсигурена и срещу замръзване. Шахтата ще има санитарно 

разрешително издадено от лицензиран орган за оценяване. 

 Пожарни хидранти: едновременно с разкопаването по 

съответния клон се изпълнява и изкопа за сградните 

водопроводни отклонения.  ПХ ще отговарят на определни от 

участника изисквания. Полагането на ПХ ще се изпълнява 

успоредно с полагането на тръбите по клона, за да може да 
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се изпълни връзката между тях и да се монтират 

съответните съоръжения. На местата където проектът 

предвижда, ще се монтират надземни пожарни хидранти 

ведно с пета и предохранителен спирателен кран /със шиш и 

гърне, описани по-горе/. Под петата на ПХ ще се положи 

опорен блок – предварително заготвен и доставен до обекта. 

Пожарните хидранти са надземни DN80 - PN16. Надземният 

хидрант ще е с два извода за захранване с вода на 

противопожарни, хидромелиоративни или други съоръжения 

за налягане до PN 16 кг/см2 и температура Ттах = 70° С. ПХ 

ще е с дълбочина на полагане съгласно проект /1,50 м., 1,25 м., 

1,00 м. или др./ Хидрантът е с автоматично изпразване за 

защита от замръзване на водата. Разполага със защита на 

бързо износващите се части и висока корозионна 

устойчивост. Предотвратяване загуби на вода и течове при 

удар. Ще се спазва стандарт БДС EN 14384. БДС EN 1074-

6:2004 “Арматура за водоснабдяване. Изисквания за 

пригодност за използване по предназначение и подходящи 

изпитвания за проверка.“ Монтажът на ПХ включва следните 

технологични стъпки: Монтаж на тройник/коляно на 

тръбата от клона; Монтира се парче тръба с необходимата 

дължина и диаметър до кран на ПХ, с фланшов накрайник; 

Полагане на уплътнители м/у фланците на крана и фланците 

монтирани на тръбата; монтира се пх вертикално с горно 

разположение на изходите за прикачване, на пета над опорен 

блок, чрез фланщова връзка към крана. завиване на болтовете 

за създаване на фланшово съединение; изпълнение на 

укрепване, обратен насип и оформяне съгл. Проект. След 

монтажа, пожарният хидрант ще да се означи с табела. 

Непосредствено върху положените тръби по водопровода  / в 

това число и върху тези на СВО и ПХ/ ще бъде полагана 

детекторна лента. Изграждането на два броя регулатори на 

налягането и един брой шахта изпускател ще бъдат 

изпълнени след изпълнението на клона, където се намират.  

 Регулатори на налягането и шахта изпускател: Тези две 

съоръжения ще бъдат изпълнени по Гл.клон 1 и клон 59 съгл. 

проект по технология, описана по-долу.Изкопните работи на 

регулатора ще протичат по описаната до тук технология. 

След изкопа следва полагането и скрепването на готови, 

сглобяеми бетонови елементи за оформяне на шахтата 

съгласно проект. След това ще се монтира арматурата и 

предвидените съоръжения в нея и ще се направи връзката с 

тръбата на клона. Следва засипване и оформяне по проектен 

детайл. 

 Детекторна лента: Непосредствено върху темето на 

монтираните тръби, ще се полага детекторна лента с 

метални нишки, която да прецизира точното 

местоположение на тръбите. Краищата на кабелите ще се 

изведат в гърнетата на спирателните кранове по клона 

ограничаващи участъка и задължително ще се изолират. След 

като се изпълни монтажа на тръбите, арматурата и 

съоръженията по тях, в участъка с извършен монтаж и 

положена детекторна лента, ще  се пристъпва към поетапно 
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изпълнение на обратния насип с пясък – 30 см над темето на 

тръбите. Засипването ще се изпълни ръчно, и ще се уплътнява 

с виброплоча така, че местата на връзките да останат 

открити до провеждане на предварителното хидравлично 

изпитване. Пясъкът с който ще се изпълни засипването ще се 

докарва до участъка със самосвали. Тръбата се засипва от 

двете страни, поестепенно. Уплътняването на положения 

пясък ще се осъществи с ръчни трамбовки без да се указва 

натиск върху самата тръба. След провеждане на 

предварителното хидравличното изпитване, местата на 

връзките ще се дозасипят по същата технология. 

 Сигнална лента: В инвестиционния проект е предвидено 

полагането и на сигнална лента,  която да предупреждава за 

наличие на положени тръби при евентуално извършване на 

последващи СМР по време на експлоатация. Спазвайки 

технологичните зависимости и изискванията на 

обяснителната записка към ВиК част от проекта, 

полагането на сигналната лента ще бъде положена в 

обратния насип с нестандартна баластра, на около 60 см. от 

кота терен. При клоновете с по-голяма дължина респ. 

продължителност на изпълнение полагането ще се извършва 

от ВиК монтажниците, осъществили монтажа на тръбите, 

така, че да не се допусне неточност в местоположението на 

тръбите при полагането на сигнализиращата лента. В 

участъците където изпълнението ще обхваща по-къс клон 

респ. с кратко времетраене на изпълнението,  тази операция 

ще бъде извършена  от общите работници, изпълняващи 

уплътняването на пластовете баластра, тъй като в тези 

клонове не съществува вероятност от грешка в 

местоположението на тръбите. 

 Обратна засипка с нестандартна баластра: Обратната 

засипка за останалата част от траншеята ще се изпълнява 

от нестандартна баластра. Тя ще се доставя до участъка 

със самосвали и ще се полага в траншеята с багер. На 

дълбочина 0,60 м от терена ще се постави сигнална лента с 

надпис „Внимание Водопровод”, които имат 

предупреждаваща фукция при последващи работи около 

водопроводната тръба. Тя ще се полага паралелно с 

обратното засипване. Баластрата ще се полага на пластове с 

макс. дебелина 30 см, които ще се уплътняват, като ще се 

напрведба само в една посока, от долу нагоре. Уплътняването 

на засипката ще се извършва на пластове с пневматични 

трамбовки до достигане на оптималната  плътност на 

насипа. Степента на уплътнение ще може да се доказва чрез 

лабораторно изследване при указание на проектанта/стр. 

надзор.  Там, където ще се налага възстановяване на 

съществуваща настилка,  ще се проверява степента на 

слягане на насипния материал и при необходимост се прави 

дозапълване така, че да не се получат неравности и ръбове 

спрямо съществуващата настилка. След направата на 

обратната засипка ще се пристъпи към възстановяване на 

настилките съгласно проектен детайл – асфалтова или 

тротоарна, полагане на ограничителни бордюри.  
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 Хидравлично изпитване: Новоизградените водопроводни 

участъци ще се подложат на предварителни и на окончателно 

хидравлично изпитване за доказване на водоплътността им, 

както и за проверка на якостта и изпълнението на тръбите, 

на фасонните части, заваръчните връзки и другите 

водопроводни елементи хидранти, кранове. Изпитването на 

водопроводите ще се извърши според методиката на 

производителя на тръбите и съглано нормативните 

изисквания на приложимото законодателство. Предвиждат 

се две етапа на изпитване: 

1. Предварително изпитване (за якост) – на изградения 

участък, преди окончателното засипване на връзките. 

2. Окончателно изпитване на целия изграден водопровод 

за спад на налягането за определяне на останалото 

количество въздух във водопровода; 

 Налягането за изпитване се определя съгласно чл.162 на 

Наредба №2 на МРРБ от 2005 година. Изпитването ще се 

извършва на участъци с дължина не по- голяма от 250 м., 

като края на участъците се затапва с глух фланец или тапа, с 

подходящ отвор за разполагане на датчиците за налягане. 

Хидравличната проба се извършва на два етапа, след 

частично засипване на водопровода, като се оставят 

открити връзките и съединенията при монтиран манометър 

в единият край. След напълване, налягането се поддържа на 

работното, докато се проверят всички съединения и се 

отстранят евентуалните течове, които не изискват 

изпразване на водопровода. След това налягането се повишава 

до 1,5 над работното в продължение на 1 час. В случай на пад 

на налягането се измерва водата необходима за 

възстановяване и тя не трябва да бъде по-голямо от 

количеството определено по формулата: /0,125 х Lуч. : 1000/ х 

/1,5 х раб. налягане : 3/ х /вътр. диам.: 25мин. За извършените 

изпитвания на водопровода се съставят съответните 

протоколи, които се съхраняват в досието на обекта. 

 Дезинфекция и промивка на новите водопроводи: Всеки 

участък от водопровода след предварителното изпитване ще 

бъде промит и дезинфекциран при спазване на изискванията 

на Техническата спецификация на Възложителя и 

действащите нормативни документи. След цялостното му 

изпълнение и преди предаването обекта на Възложителя респ. 

въвеждането му в експлоатация ще бъде извършено още една 

окончателна дезинфекция. Промиването ще се изпълни с вода, 

за да премахне попаднали отпадъци в тръбата. 

Водопроводните тръби ще се промият за предпочитане със 

скорост от 0.8 м/сек. След промиването на тръбопроводите 

за питейна вода те следва да се дезинфекцират. Химичните 

вещества за дезинфекция на водоснабдителните системи ще 

се използват при спазване изискванията на Министерството 

на здравеопазването (M3) за употреба на реагенти за 

контакт с питейна вода и в съответствие с действащите 

български стандарти. При провеждане на дезинфекцията на 

водопровода ще бъдат затворени всички спирателни кранове 

на отклоненията от него (други водопроводи и сградни 



                                       

286 

отклонения). В зависимост от диаметъра на водопровода и 

дължината на участъка, подлежащ на дезинфекция, се 

приготвя дезинфекционен разтвор, който да изпълни целия 

полезен обем на водопровода. Третираният водопроводен 

участък се напълва, затваря се от двете страни и 

дезинфекционният разтвор се оставя да престои в него около 

60 мин. След изтичане на контактното време за дезинфекция, 

отработеният разтвор се изпуска в полиетиленов съд, в 

който се извършва неутрализация. За извършеното 

дезинфекциране ще се съставят съответните протоколи и ще 

се води регистър. 

 Възстановяване на настилки: след обратното засипване на 

тръбопровод, СВО и ПХ /където това е приложимо/ на 

съответния клон ще се пристъпи към възстановяване на 

настилките по него. Разрушените бордюри при изграждането 

на водопровода и сградните оклонения ще се възстановят с 

нови бетонови бордюри с регула 15см, поставени върху 

бетонова основа. Бордюрите - видими и скрити ще се 

поставят върху основа от земно влажен бетон, който се 

приготвя на място, като се укрепват чрез запълване на 

фугите с цименто-пясъчен разтвор и на фуга. Основата, 

върху която се полагат, ще  бъде предварително подравнена и 

уплътнена до проектната плътност. Не се допуска полагане 

на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. 

Бордюрите ще се поставят върху пресния бетон ръчно като  

се нареждат в правите участъци, а в кривите-по шаблон с 

фуги не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, 

след като се провери правилното положение на бордюрите и 

тяхното ниво чрез нивелация. След направата им се вземат 

мерки за предпазване от разместване до втвърдяването на 

бетона и разтвора. Възстановяването на асфалтовата 

настилката на уличното платно ще се извърши с нова 

асфалтобетонова настилка с конструкция тип "А" за 

"средно" движение съгласно проект. Преди да започне 

полагането на асфалтовата смес ще се изгради и уплътни 

пътната основа съгласно проектно изискване. Материалът за 

основата ще се доставя със самосвали,  а уплътняването му 

на пластове ще се изпълнява с валяци. Преди започването на 

полагане на първия слой асфалт, основата  на настилката ще  

бъде изцяло подготвена и приета.  Асфалтовата смес ще бъде 

доставяна със самосвали и полагана ръчно. Това се налага 

поради сравнително тесните и стръмни улици на селото. 

Материалът се разстила равномерно, на ленти по цялата 

широчина. За уплътняване на положения пласт се използват 

двубандажни вибрационни валяци и пневматичен валяк. 

Уплътняването на положената лента се извършва на от 

валяци върху участъци, чиито дължини са в зависимост от 

скоростта на напредъка на полагането и степента на 

изстиване на положената асфалтобетонна смес в 

зависимост от температурата на въздуха и скоростта на 

вятъра. Бандажните валяци работят след пътните 

работници, които разстилат сметта, като навлизат бързо в 

положената смес, а пневматичният валяк работи на 
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разстояние зад тях. Изискванията за наклон, дебелина, 

напречно сечение и равност се прилагат за горния пласт, като 

долните пластове се изпълняват с достатъчна точност, за да 

може цялата конструкция да бъде в границите на 

допустимите отклонения. Между двата пласта 

асфалтобетон ще се полага битумен разлив за връзка. 

Разливът за връзка ще се полага само върху суха повърхност и 

при температура на въздуха над 5С, когато не вали. 

Възстановяването на разрушената настилка на тротоара ще 

се извъши с бетонови плочи 40/40/5 см от вибропресован 

бетон със следните минимални характеристики по БДС EN 

1338, БДС EN 1339:2006 или по-високи: 

- Клас по якост на разцепване и огъване 3, маркировка U;  

-  Клас по абсорбция на вода 2, маркировка В;  

- Клас по устойчивост на размразяване с 

противообледяващи соли 3, маркировка D;  

- Клас по устойчивост на изтриване 4, маркировка I;  

Преди полагането на тротоарните плочи ще се направи 

уплътнена основа от трошен камък с дебелина 18 см, върху 

която се полага 3 см циментов разтвор, с които се запелват 

отделните тротоарни плочи. Плочите се нареждат по 

протежение на тротоара. Притискането  на плочите към 

разтвора е посредством удар/почукване с гумен чук. 

Проверяват се наклоните, след което се фугира. Фугирането 

на плочите става с циментово мляко. Предприемат се мерки 

против тяхното разместване и/или притискане. 

 Заключителни работи: след окончателното приключване на 

строително-монтажните работи ще се пристъпи към 

демобилизация на ресурсите, освобождаване на заетите 

складови площи, извозване на огради, помощни съоръжения и 

знаци. Ще се изпълни окончателно почистване и 

възстановяване на засегнатите площи. Предвидено е 

окончателно изпитване, промиване и дезинфекция на целия 

изграден водопровод за да се гарантира безопасното му 

включване в ескплоатация. Като последна операция по 

изпълнение на възложения договор ще се пристъпи към 

окомплектоване на строителната и екзекутивна 

документация, с която обектът ще бъде предаден на 

възложителя. Екзекутивната документация за изпълнението 

на работните проекти ще бъде изготвяна в процеса на 

строителството ще бъде и предоставена на стр. надзор и 

възложителя. Тя се изготвя като в проекта, предоставен на 

обекта, с червен цвят ще се нанасят всички промени. Този 

комплект ще бъде  на разположение за проверка по всяко 

време. Освен новото строителство, на тези копия 

Изпълнителят ще отбелязва всички други съоръжения и 

комуникации, които установява по време на изкопните 

работи. Всяка допълнително извършена работа ще се 

отбелязва в работните чертежи в мащаб, равнозначен на 

този в чертежите. Обхватът на екзекутивните чертежи ще 

бъде такъв, че да дава възможност да се определи 

местоположението на съоръженията, тръбопроводите и 

кабелите в естествено състояние (включително нивата). 



                                       

288 

Нанасянето на всички параметри в екзекутивните чертежи 

ще се извърши преди да се засипят изкопите. 

 Технологична последователност и взаимообвързаност на предвидените за 

изпълнение дейности:, изпълнението на обекта , условно сме разделили на 

следните дванадесет етапи с два подетапа, които излагаме по-долу в 

техния технологично-времеви ред на изпълнение /видно от стартовата им 

дата и времетраене/. Те представляват всички дейности, попадащи в 

обхвата на поръчката, съгласно предоставената от Възложителя 

документация в това число подготвителните и отчетно-предавателните 

дейности. Етапи на изпълнение: участникът е представил таблица със 

съдържание за дейност, дни, начало  и  край за всеки от етапите и 

подетапите включени в изпълнение на предмета на обествената поръчка. 

В следващи технологични таблици учстникът е  изложил технологичния 

ред, в които ще се изпълняват отделните дейности от КС, декомпозирани 

по отделни клонове на водопровода – ведно със стартовите им дати и 

времетраене.  За всяка от дейностите е показано разпределението, броят 

и квалификацията на необходимите строителни лица (изпълнителски 

състав) и основна механизация. Приетата технологична 

последователност е отразена и в приложения график на изпълнение, 

който илюстрира и взаимообвързаността между отделните видове и 

етапи СМР, технологичното време на изчакване между отделните СМР, 

като при определянето на периодите на изпълнение на всеки вид 

строителни работи и тяхната последователност на изпълнение е 

отчетена както технологичните (произтичащи от правилната 

технология), така и организационните (свързани с организацията и 

необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния 

обект,  предмет на поръчката. В него са показани и сроковете за 

изпълнение нa всеки отделен вид работа съгласно КС.  

 Подготвителен етап: Подготвителни работи, разполагане на 

техника и фургони, Устройване на складови площи. Участникът 

предижда да изпълниър този етап за 2дни, посочил е условна дата 

на начало и край, необходим брой работници - работник общ - 

5.Подготвителният етап предшества същинския строителен 

процес, тък като той включва в себе си първоначалните дейности 

по оборудване и обезопасяване на стр. площадка и  складови площи. 

Тези дейности започват след подписване на Протокол 2 за 

откриване на строителната площадка / в т.ч заверка на заповедна 

книга на обекта/ и включват устройване и организиране на 

мястото посочено от Община Смолян за базов лагер, на който се 

разполагат фургоните за работници и технически персонал, 

временна складова база, място за техника и механизация, 

монтират се и мобилни химически тоалетни /WC/без необходимост 

за връзка с канализационната мрежа. Предвижда се доставката на 

вода за питейни и битови нужди да се осигурява на галони с 

изворна или минерална вода.  Районът на базовия лагер и 

складовата площ се обезопасява  и сигнализира  като за тази цел се 

спазват изискванията за безопасност и здраве, ЗУТ и приложимите 

законови и подзаконови нормативни актове. Складовите площи се 

организират съгласно изискванията за оразмеряване на временните 

складове. Извършва се геодезическо трасиране и 

отбелязване/съгласуване на съществуваща инфраструктура. 

Извършват се първоначалните, основни доставки, необходими за 

стартиране на строителството. Успешното приключване на 
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мероприятията в този етап е предпоставка за успешното и 

безпроблемно стартиране на строителните дейности. 

 Изпълнение на СМР : Същинското изпълнение на строителството 

ще протече в десет условно разделени етапа  /с два подетапа при 

етап 3 и 4 /с обем и времетраене съгласно приложен график. Всеки 

етап от 1-9, времево, обхваща паралелното изпълнение на по три 

клона ведно със СВО и ПХ по тях /където това е предвидено в 

проекта/, находящи се в различни части на селото. Последно, в 

етап 10,  ще изпълним единствено клон 59 ведно със СМР на 

регулатор на налягане  PRV 11 към него, поради та 

самостоятелност и изолираност на клона. Обособили сме подетапи 

3.1 и 4.1, в които ще изпълним  СМР по регулатор на налягане - PRV 

883 /по Гл.клон 1 в етап 3.1/ и на шахта изпускател при т. 831 на 

клон 2 /в етап  4.1/.  Работата по всеки клон от съответния етап 

ще започва в една и съща дата и ще се изпълнява от различни 

работни звена. След цялостното приключване на дейностите от 

съответния етап, бригадите ще се преместват за изпълнението на 

клонове от следващия по ред етап. Тази организация на процеса ще 

позволи непрекъснатост на изпълнението и оптимизиране на 

използваните ресурси при запазване на паралелното изпълнение по 

различните клонове от водопровода. Клоновете от всеки етап са 

групирани в него при съобразяване на правилата за 

последователното  изграждане и включване на отделните клонове 

един към друг, в цялостен водопровод, спецификата на терена и 

обема СМР в тях. По този начин се постига относителна 

равномерност и цикличност на ресурсите и се обезпечава 

технологично качествен ред на изпълнение. Всеки клон от етапа се 

намира в различни зони , така, че работните групи по него да могат 

да изпълняват дейностите без да си пречат взаимно с цел да се 

обезпечи безавариен и технологично правилен работен процес. Така 

ще се избегнат и  ненужните неудобства за живущите и 

посетителите на селото, причинени от едновременното струпване 

на работници и техника в един териториален обсег. Етап 1 ще 

обхваща изпълнението на дейностите по Главен клон I /без СМР по 

Регулатор на налягане PRV 883/, Клон 2 и Клон 22. Участникът е 

представил таблица съсържаща информация за ниме на дейността 

предидена за изпълнение на този етап, мярка, количество, дни, 

начало и край, ресурси ( бр., мсм); 

o Гл.клон 1-Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 
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   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Гл.клон 1 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN140 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод от DN140 включително 

   Дезинфекция на водопровод от DN140 включително 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø140 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø125 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø140 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø140 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø140 

   Доставка и монтаж на дъга 45º PEHD Ø140 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø125 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø140/Ø140 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø140/Ø90 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø140/Ø110 

   Доставка и монтаж на намалител - PEHD Ø140/Ø90 

o Гл.клон 1-Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 
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транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Гл.клон 1-монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за 

СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Гл.клон 1-Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 
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насип от нестандартна баластра 

o Гл.клон 1-монтажни работи ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със 

СК, пета и фланци 

o Клон 2-Строителни работи; 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 2-Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 
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   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на глух фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 45º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран 

Ø80 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90 

   Доставка и монтаж на намалител - PEHD 

Ø140/Ø90 

o Клон 2-Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 2-Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 
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   Доставка и монтаж на водовземна скоба за 

всички присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110) за СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-

32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 2 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 2 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 
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   Доставка и монтаж на надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със 

СК, пета и фланци 

o Клон 2 - Строителни работи за Шахта изпускател при т.831 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо-скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо-скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо-скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 2 - Монтажни работи за Шахта изпускател при т.831 

   Доставка и монтаж на коляно 900/DN90 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и монтаж на тръби DN50 PVC с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна 

гарнитура, PN16 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на РШ DN1000мм и с 

височина H=3,0м, вкл. Чугунен капак и чугунени 

стъпала 

   Доставка и монтаж на опорен блок 30/ 25 

o Клон 22 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 



                                       

296 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо 

до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 22 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник 

Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен 

кран Ø80 

   Доставка и монтаж на намалител - PEHD 

Ø140/Ø90 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD 

Ø90/Ø90 

o Клон 22 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 
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скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо 

до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 22 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 

включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 

включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за 

всички присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110) за СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на 

БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта 

DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 22 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 
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скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо 

до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 22 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка 

със СК, пета и фланци 

 Етап 2 обхваща изпълнението на дейностите по Клон 9, Клон 27 и Клон 

99. Този етап ще започне на следващия ден след като приключи 

работата по първия етап: 

o Клон 9 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 
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   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от 

депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 9 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник 

Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 45º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен 

кран Ø80 

Клон 9 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от 
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депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 9 - Монтажни работи СВО: 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 

включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 

включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за 

всички присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110) за СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на 

БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта 

DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 9 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от 
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депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна 

баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 9 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка 

със СК, пета и фланци 

o Клон 27 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от 

депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 27 - Монтажни работи: 
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   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник 

Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на глух фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 45º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен 

кран Ø80 

o Клон 27 - Строителни работи СВО: 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от 

депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 27 - Монтажни работи СВО: 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 
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   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 

включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 

включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за 

всички присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110) за СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на 

БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта 

DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 27 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме 

тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра 

от депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от 

депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна 

баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 27 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 
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PEHD, PE100, PN10 с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента 

с включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16 пълна 

окомплектовка със СК, пета и фланци 

o Клон 99 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от 

депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна 

баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 99 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 
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   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD 

Ø90/Ø90 

o Клон 99 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо 

до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 99 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 

включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за 

всички присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110) за СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 
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   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-

32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 99 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 99 - монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със 

СК, пета и фланци 

 След приключване с изпълнението на всички дейности по клоновете 
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от етап 2, ще се пристъпи към едновременно започване и паралелно 

изпълнение на клон 1, клон 12 и клон 92, които образуват етап 3 от 

проекта: 

o Клон 1-Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 1 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 45º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран 

Ø80 

   Доставка и монтаж на намалител - PEHD 

Ø140/Ø90 

o Клон 1-Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 
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   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо 

до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 1-Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 

включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за 

всички присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110) за СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-

32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 12 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 
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   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо 

до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 12 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен 

кран Ø80 

   Доставка и монтаж на намалител - PEHD 

Ø140/Ø90 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD 

Ø90/Ø90 

   Доставка и монтаж на кръстач - PEHD 

Ø90/Ø90 

o Клон 12 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 
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   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо 

до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 12 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за 

всички присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110) за СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-

32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 12 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 
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   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 12 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със 

СК, пета и фланци 

o Клон 92 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 
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(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 92 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран 

Ø80 

o Клон 92 - Строителни работи СВО: 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 
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   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 92 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за 

всички присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110) за СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-

32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 92 - Строителни работи за ПХ 70/80: 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 
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насип от нестандартна баластра 

o Клон 92 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със 

СК, пета и фланци 

 Във времевите рамки на този, трети етап, като 

подетап 3.1 ще изпълним и регулатор  на налягане по 

Гл.клон I. Неговото изпълнение ще започне след 

цялостното приключване на дейностите по клон 1 от 

етап 3, който е сравнително по-къс от останалите два 

клона в етап 3 и освободената по-рано бригада ще бъде 

пренасочена в изпълнението на регулатора. По този 

начин ще се оползотворят оптимално времевите, 

човешките и материални ресурси в рамките на 

времетрането на етап 3. 

o Гл.клон 1-Строителни работи за регулатор на налягане - PRV 

883 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Плътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Гл.клон 1-монтажни работи за регулатор на налягане - PRV 
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883 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD 

Ø125/Ø125 

   Доставка и монтаж на коляно PEHD Ø125/90º 

   Доставка и монтаж на намалител - PEHD 

Ø140/Ø125 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø100 

   Доставка и монтаж на СК DN100 с охранителна 

гарнитура, PN16 

   Доставка и монтаж на фланшов адаптор дълго 

изпълнение PE DN125 

   Доставка и монтаж на фланшов адаптор дълго 

изпълнение PE DN110 

   Доставка и монтаж на филтър с фланци DN100 

   Доставка и монтаж на РШ DN1500мм с 

височина до H=3m, вкл. чугунен капак и чугунени 

стъпала 

   Доставка и монтаж на регулатор на налягане 

DN100 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на тръби DN50 PVC с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и монтаж на тръби DN125 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и монтаж на тръби DN110 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

 Етап 4 включва изпълнението по клон 10, клон 28 и клон 94. 

Изпълнението по трите клона ще започне едновременно, след 

приключването на дейностите в обхвата на етап 3. 

o Клон 10 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 
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   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 10 - Монтажни работи работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран 

Ø80 

o Клон 10 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o  Клон 10 - Монтажни работи работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 
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PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за 

СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 28 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 28 - Монтажни работи 

  Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

  Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

  Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 
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   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на глух фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

o Клон 28 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 28 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за 

всички присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110) за СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 
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   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-

32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 28 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо 

до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 28 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със 

СК, пета и фланци 

Клон 94 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 



                                       

320 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 94 - Монтажни работи  

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

o Клон 94 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- 

скални и скални почви 
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   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от 

депо на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо 

до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 94 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 

включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за 

всички присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110) за СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-

32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

 Като подетап 4.1, в границите на общото времетраене 

на основния етап 4, ще се изпълнят и дейностите за 

направа на шахта изпускател при т. 831 на клон 2 

Дейностите по шахтата ще бъдат изпълнени от 

персонала, който се освобождава след изпълнението на 

клон 10, който е с по-малък обем предвидени работи от 

клонове 28 и 94, включени в етап 4. По този начин, 

подобно на подетап 3.1, отново оптимизираме 

използването на ресурсите в границите на времетраенето 

на етап 4. 

o Клон 2 - Строителни работи за Шахта изпускател при т.831 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо-скални почви машинно на транспорт 
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   Изкоп в слабо-скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо-скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 2 - Монтажни работи за Шахта изпускател при т.831 

   Доставка и монтаж на коляно 900/DN90 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и монтаж на тръби DN50 PVC с включени 

1% крайцване 

   Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна 

гарнитура, PN16 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на РШ DN1000мм и с височина 

H=3,0м, вкл. Чугунен капак и чугунени стъпала 

   Доставка и монтаж на опорен блок 30/ 25 

 Изпълнението на клонове 7, 8 и 93 ще бъде започнато и завършено в 

следващия Етап 5 и е предвидено да бъде извършено от звената, 

приключили дейностите по етап 4. 

o Клон 7 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 
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   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 7 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 45º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø80 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90 

o Клон 7 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 7 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 
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   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за СВО 

DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 7 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 7 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) 

за ПХ DN70/80. 
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   Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант 

DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и 

фланци 

o Клон 8 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 8 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø80 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90 

o Клон 8 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 



                                       

326 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 8 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за СВО 

DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 8 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 
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   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 8 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) 

за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант 

DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и 

фланци 

o Клон 93 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 
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o Клон 93 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на глух фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

o Клон 93 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 93 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 
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   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за СВО 

DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 93 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип 

от нестандартна баластра 

o Клон 93 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 

с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) за 

ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант 

DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и 

фланци 

Етап 6 обхваща изпълнението на клон 4, клон 26 и клон 
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65.Тези клонове са със сравнително къси дължини и 

обхващат съответно по-малък обем дейности, поради 

което времетраенето на етап е по-кратко в сравнение с 

предходните етапи и е намален броят на заетите в 

изпълнението им работници и техника.  Съгласно проект, 

по клонове 4 и 26 не се предвижда изграждането на 

пожарни хидранти, а клон 67, не съдържа както пожарни 

хидранти така и сградни водопроводни отклонения по 

трасето. 

o Клон 4 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра; Доставка и полагане 

на сигнална лента с включени 1% крайцване 

o Клон 4 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 

с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90 

o Клон 4-Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 
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   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра; Доставка и полагане 

на сигнална лента с включени 1% крайцване 

o Клон 4 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за СВО 

DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 26 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 
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   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

     Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип 

от нестандартна баластра; Доставка и полагане на 

сигнална лента с включени 1% крайцване 

o Клон 26 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 

с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% 

крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на глух фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

o Клон 26 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

  Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип 

от нестандартна баластра; Доставка и полагане на 

сигнална лента с включени 1% крайцване 
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o Клон 26 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, PE100, PN10 

с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% 

крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за СВО 

DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 65 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

  Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип 

от нестандартна баластра; Доставка и полагане на 

сигнална лента с включени 1% крайцване 

o Клон 65 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 

с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на глух фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

 Етап 7 е предвиден срок на изпълнение и по-малък брой ангажирани 
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лица/машини, тъй като включва клонове 5, 25 и 80, при които отново 

не е предвидено изграждането на СВО и пожарни хидранти. 

o Клон 5 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и скални 

почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка 

над теме тръба 

     Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип 

от нестандартна баластра; Доставка и полагане на 

сигнална лента с включени 1% крайцване 

o Клон 5 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% 

крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на глух фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

o Клон 25 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 
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   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

     Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип 

от нестандартна баластра; Доставка и полагане на 

сигнална лента с включени 1% крайцване 

o Клон 25 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 

с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% 

крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø80 

o Клон 80 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

  Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип 

от нестандартна баластра; Доставка и полагане на 

сигнална лента с включени 1% крайцване 

o Клон 80 - Монтажни работи 
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   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 

с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% 

крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на глух фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на кръстач - PEHD Ø90/Ø90 

В следващия етап- Етап 8 сме предвидили  изпълнението  

на клон 6, клон 82 и клон 87. 

o Клон 6 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип 

от нестандартна баластра 

o Клон 6 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 

с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 1% 

крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на глух фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø80 

o Клон 82 - Строителни работи 
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   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 82 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø80 

o Клон 82 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 
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   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 82 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за СВО 

DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 82 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 
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   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 82 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) 

за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант 

DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и 

фланци 

o Клон 87 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 87 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 

с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 
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крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90 

 Етап 9 включва изпълнението на клонове 3, 95 и 86. 

o Клон 3 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 3 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран 

Ø80 

   Доставка и монтаж на коляно 90º PEHD Ø90 

o Клон 3-Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 



                                       

341 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 3-Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за 

СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 3-Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 



                                       

342 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 3-Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110/DN125) 

за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант 

DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и 

фланци 

o Клон 95 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 
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   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 95 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на глух фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90 

o Клон 95 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 
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засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 95 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за 

СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 95 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна скална 

маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 95 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 
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   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант 

DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със СК, пета и 

фланци 

o Клон 86 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо на 

транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 86 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 30º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран 
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Ø80 

o Клон 86 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 86 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за 

СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 86 - Строителни работи за ПХ 70/80 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 
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   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални 

и скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба 

(30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

пясъчна засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на 

обратен насип от нестандартна баластра 

o Клон 86 - Монтажни работи за ПХ 70/80 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

включително 

   Доставка и монтаж на тройник за всички 

присъединителни диаметри 

(DN75/DN90/DN110/DN125) за ПХ DN70/80. 

   Доставка и монтаж на надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16 пълна окомплектовка със 

СК, пета и фланци 

Последният строителен етап 10 ще обхваща 

изпълнението на единствено на клон 59 заедно с 

направата на регулатор на налягане - PRV 11. Това 

е технологично възможно предвид сравнителната 

обособеност и самостоятелност на този клон. 

o Клон 59 - Строителни работи 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 
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   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на слабо- скална и 

разгърмяна скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 59 - Монтажни работи 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, PN10 

с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 1% 

крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с включени 

1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN110 

   Дезинфекция на водопровод до DN110 

   Доставка и монтаж на фланшов накрайник Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на дъга 11º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 22º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на дъга 45º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на фланшов спирателен кран Ø80 

o Клон 59 - Строителни работи СВО 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Демонтаж на бордюри 

   Възстановяване на бордюри 

   Разваляне на тротоарна настилка 

   Възстановяване на тротоарна настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 
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скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Неплътно укрепване изкоп 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 

15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна 

засипка над теме тръба 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 59 - Монтажни работи СВО 

   Доставка и монтаж на тръби DN25, PEHD, 

PE100, PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и полагане на сигнална лента с включени 

1% крайцване 

   Доставка и полагане на детекторна лента с 

включени 1% крайцване 

   Изпитване на водопровод до DN60 включително 

   Дезинфекция на водопровод до DN60 включително 

   Доставка и монтаж на водовземна скоба за всички 

присъединителни диаметри (DN75/DN90/DN110) за 

СВО DN25. 

   Доставка и монтаж на коляно 90°, Ø25 на БМВ 

   Доставка и монтаж на ТСК, DN20, пълна 

окомплектовка 

   Доставка и монтаж на водомерна шахта DN25-32 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

o Клон 59 - Строителни работи регулатор на налягане - PRV 11 

   Рязане на асфалтова настилка 

   Разваляне на асфалтова настилка 

   Възстановяване на асфалтова настилка 

   Изкоп в скални почви машинно 

   Изкоп в скални почви ръчно 

   Изкоп в слабо- скални почви машинно на 

транспорт 

   Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

   Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и 

скални почви 

   Натоварване на камион на земна и разгърмяна 

скална маса 

   Извозване на депо до 15км 

   Транспорт на пясък от депо до 15км 

   Пясъчна подложка 10см под тръба 

   Натоварване на нестандартна баластра от депо 

на транспорт за обратен насип 

   Транспорт на нестандартна баластра от депо до 
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15км 

   Обратно засипване с нестандартна баластра 

   Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен 

насип от нестандартна баластра 

o Клон 59 - Монтажни работи регулатор на налягане - PRV 11 

   Доставка и монтаж на тройник - PEHD Ø90/Ø90 

   Доставка и монтаж на коляно 90º PEHD Ø90 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø80 

   Доставка и монтаж на свободен фланец Ø65 

   Доставка и монтаж на СК DN65 с охранителна 

гарнитура, PN16 

   Доставка и монтаж на СК DN80 с охранителна 

гарнитура, PN16 

   Доставка и монтаж на фланшов адаптор дълго 

изпълнение PE DN75 

   Доставка и монтаж на фланшов адаптор дълго 

изпълнение PE DN90 

   Доставка и монтаж на филтър с фланци DN65 

   Доставка и монтаж на РШ DN1500мм с височина 

до H=3m, вкл. чугунен капак и чугунени стъпала 

   Доставка и монтаж на регулатор на налягане 

DN65 

   Доставка и монтаж на бетонов опорен блок 

   Доставка и монтаж на тръби DN50 PVC с 

включени 1% крайцване 

   Доставка и монтаж на тръби DN90 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

   Доставка и монтаж на тръби DN75 PEHD, PE100, 

PN10 с включени 1% крайцване 

o С приключването на дейностите по клон 59 респ. етап 10, 

приключват СМР в обхвата на поръчката. Следва 

изпълнението на предвидените дейности от заключителния 

етап. Те обхващат окончателно изпитване, промиване и 

дезинфекциране на целия новоизграден водопровод, така, че да 

се подсигури годността му за безопасна и хигиенична 

употреба. Паралелно с това започва и изпълнение по 

окончателна демобилизация на използваните в 

строителството ресурси – премахват се останалите 

техника и съоръжения, временния приобектов лагер и 

складова площ, възстановява се и се оформя засегнатото по 

време на строителство околно пространство, включително 

възстановяване на евентуално премахнатите по време на 

строителството огради, съоръжения и др. Всички пътища 

между имотите и подходните пътища за достигане до 

работните участъци се почистват изцяло и се възстановяват 

в приличен и годен за използване вид. Окончателно изпитване,  

промивка и дезинфекция по цялото трасе на 

водопровода.Демобилизация на ресурсите ще се изпълните 

този етап за два дни с общ брой работници(общ)- 3 бр. 

o След приключване на СМР и окомплектоване на изискуемата 

строителна и екзекутивна документация, изпълнителят дава 

съобщение за готовност за съставяне и подписване на 

протокол образец 15. С него ще се предадат изградените 
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съоръжения на Възложителя и ще се приключи изпълнението 

на поетите договорни задължения.  В тази финална фаза 

участват експертите от ръководния състав и при 

необходимост управителя на дружеството.“ Подготовка за 

предаване обекта на Възложителя и подписване на Акт 

обр.15“ 

 Ресурсна обезпеченост за изпълнението на обекта: Планирани човешки ресурси и 

описание на разпределението на задачи и отговорности: 

 Ръководен екип: състой се от шест лица, които ще присъстват 

ежедневно на обекта, ще организира, координира и контролира 

различните процеси по всеки вид дейност. С оглед на това той не е 

разпределен в Диаграма на ръботната ръка и не е визуализиран в 

приложения линеен график.  

o Ръководител проект: Ръководителят на проекта е централно 

звено в настоящия обект,  натоварен е с цялостното 

административно управление и координация на обекта. С 

оглед на отговорностите му, той разполага със значителна 

свобода при изпълнението на задачите, подчинен е директно 

на ръководното тяло на дружеството и координира всички 

ангажирани в изпълнението лица. Той провежда проучвания, 

анализира, координира и управлява всичките дейности на 

целия обект. Организира и координира необходимите 

материални и човешки ресурси за извършване на дейностите 

по водопровода; Преглежда и инспектира работни процеси в 

това число и мерките за управление на риска; Разпределя 

отговорности и следи за тяхното изпълнение. Ръководителят 

на проекта изпълнява дейността си в тясна 

взаимосвързаност с техническия ръководител, геодезиста, 

ВиК инженера, Координатора по ЗБУТ, специалиста по 

качество и др. По този начин Ръководителят на проекта има 

възможност да бъде информиран, да анализира и обсъжда 

всеки ключов процес свързан с изпълнението на обекта и да 

докладва за тях.  Ръководител  проект 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. Осъществява 

непосредствена комуникация с останалите участници в 

стр.процес – Възложител (Инвестоторски контрол), 

Строителен надзор, Проектант както и с всички останали 

заинтересовани лица. Участва в предаването на обекта на 

Възложителя. 

o Технически ръководител е централна фигура при 

оперативната организация и изпълнението на СМР на обекта.  

Той е отговорен за изпълнението на технически и оперативни 

задачи, свързани с изграждането и оборудването на 

водопровода. Техническият ръководител извършва контрол на 

изпълнението по одобрените проекти. Следи за спазване на 

стандартите и нормите в строителството както и 

изискванията за безопасност на труда при тяхното 
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изпълнение. Като член на екипа за управление на риска следи 

за потенциалните заплахи/рискове, застрашаващи проекта, 

по отношение на качественото,количественото и навременно 

изпълнение на видовете СМР. Той провежда инструктаж по 

ЗБУТ на ангажираните работници. Контролира съвместно с 

контрольора по качеството за доставката на качествени 

материали и качествено изпълнение на строителните 

дейности. Той разпределя работещите по работни места 

съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и 

опит и осигурява:прекратяване на работата и извеждане на 

всички лица от строителната площадка, строежа или 

съответното работно място, когато има сериозна или 

непосредствена опасност за здравето или живота им или 

когато са налице условия, при които се изисква спиране на 

работа. При изпълнението на СМР техническият ръководтел 

следи ежедневно за спазване на проекта, приложимото 

законодателство, спецификации, стандарти и правила за 

качество и безопасност по време и след изграждането на 

възложения обект. Изготвя доклади и отчети за 

изпълнението. Той определя „кой“ от изпълнителския състав 

и „в какъв порядък“ следва да приведе в действие направените 

от управителя, възложителя, геодезиста, ВиК-инженера, 

стр. надзор, проектанта, специалиста контрол по качество и 

координатора по ЗБУТ указания и подава обратна 

информация с цел проследимост и координация на дейностите 

между изпълнителския състав и останалите участници в 

процеса. Участва в предаването на обекта на Възложителя. 

Потокът на информация се централизира и протича във 

вертикална посока от и към техническия ръководител и 

ръководител проект, като по този начин се свежда до 

минимум възможността за недоразумения и неясноти.  

o Инженер „ВиК”: Участва, организира, координира и 

контролира изпълнението на дейностите по част „ВиК”. 

Запознава се  с проекта, както и с данните предоставени от 

Възложителя, свързани с тази част. Той дава указания на 

техническия ръководител и изпълнителски състав - бригада 

„ВиК монтажници”, както и на отделни работници по този 

вид мрежи, за технологично правилното изпълнение на всяка 

операция от дейността по част „ВиК”, следи и проверява 

изпълнението. Следи за спецификации на доставяните 

материали по тази част. Осъществява връзка с проектанта и 

строителния надзор по всички въпроси касаещи изпълнението 

на операциите в строителния процес. Участва във всички 

срещи с възложителя, строителния надзор, проектант и др. 

заинтересовани страни, предхождащи или съпътстващи 

изпълнението на съответните СМР. Работи в тясно 

взаимодействие с техническя ръководител и ръководителя  по 

проекта.Дава методически указания и на изпълнитеския 

състав. Участва в подготовката за предаване и отчитане 

обекта на възложителя. Участва в предаването на обекта на 

Възложителя 

o Геодезист: извършва геодезическо трасиране и контрол  на 

нива и координати на трасето. Спазва  стандартите и 
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нормите в строителството както и изискванията за 

безопасност на труда при тяхното изпълнение. Той следи за 

спазване на проектните решения, извършва първоначални и 

контролни замервания, трасиране и разработване на 

геодезически планове.  Картотекира и отчита извършваните 

работи и геодезически проверки. За извършване на 

геодезическите замервания борави с тотална станция ТСR 

805 - комплект с принадлежности. Следи за изправността и 

отговаря за геодезическата техника. Води отчет за 

извършената работа по част Геодезия. Работи в тясно 

взаимодействие с техническия ръководител на обекта. Дава 

методически указания и на изпълнитеския състав. Участва в 

създаването на отчетната и екзекутивната документация на 

обекта, както и в предаването на обекта на Възложителя. 

o Координатор по здравословни и безопасни условия на труд: 

прилага и работи с нормативната база относно осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд, 

противопожарната охрана, строително-технически норми и 

др. Като член на екипа за управление на риска следи за 

потенциалните заплахи, застрашаващи проекта, по 

отношение на здравето и безопасността при извършването 

на видовете СМР. Извършва качествен и количествен анализ - 

оценка на рисковете. Поддържа комуникация със службата 

по трудова медицина по отношение на оценката на риска за 

безопасност и здраве на конкретния обект и проектанта по 

„ПБЗ”.  Координира осъществяването на общите принципи за 

превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ, участва при: 

вземане на технически и/или организационни решения за 

едновременно или последователно извършване на етапите и 

видовете СМР;оценяване на необходимата продължителност 

за извършване на етапите и видовете СМР. Координира 

осъществяването на всички нормативни изисквания относно 

ЗБУТ. Актуализира плана за безопасност и здраве и 

информацията при отчитане на настъпилите изменения с 

напредването на СМР. При необходимост участва в срещи с 

възложител, проектант и заинтересовани страни. Работи в 

тясно взаимодействие с ръководния екип и изпълнителския 

състав на обекта.  

o Специалист по качеството: съвместно с техническия 

ръководител на обекта и/или ВиК инженера, извършва входящ 

контрол на материалите/ елементите, предварително 

заготвените конструкции  и др. доставки на обекта. Води и 

следи за пълнотта на документацията по Интегрираната 

система за управление на качеството /ИСУК/. Регистрира и 

обработва съобразно нормативно-техическите изисквания и 

изискванията на Възложителя първичните резултати от 

контрола в съответните дневници и протоколи. Заедно с 

техническия ръководител и Координатор ЗБУТ разработва 

технологични инструкции за изпълнение на различните видове 

работи съгласно изискванията на техническите 

спецификации, добрите строителни практики и 

приложимата нормативна база. Извършва превантивен и 

последващ контрол на качеството на изпълняваните СМР. 
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Изготвя доклади и отчети за изпълнението. Организира 

прилагането на превантивни мерки и коригиращи действия 

при неспазване на стандарти за качество и контролира 

прилагането им. Работи в тясно взаимодействие с 

ръководния екип и изпълнителския състав на обекта. Участва 

в подготовката за предаване и отчитане обекта на 

възложителя. 

 Изпълнителски състав: ще бъде под прякото оперативно ръководство 

на техническия ръководител, като методически и технологично ще 

бъдат координирани и от ВиК инженера. Всяко звено /бригада или 

отделен самостоятелен работник/ ще има на разположение 

придружаващо оборудване за изпълнение на възложените различни 

операции. Съответният брой човешки ресурс е онагледен в изложени 

таблици, разпределен за всеки вид дейност. 

o Общ работник: 

 Задължения и отговорности: общите работници 

изпълняват елементарни и рутинни задачи в 

строителството, които не изискват специална 

квалификация. Те изпълняват дадени им указания под 

надзор – подготвителни операции,  разкъртване / рязане 

на съществуващи настилки, укрепване на изкопи, 

уплътняване/ трамбоване, технически несложни дейности 

– напр. полагат сигнална лента в клонове с обща къса 

дължина, където работите се изпълняват в по-кратки 

срокове, извършват окончателно промиване и 

дезинфекциране на водопровода след цялостното му 

изпълнение и др. Боравят с малкокалибрена техника и 

ръчни инструменти. Осъществява операциите под 

ръководството на техническия ръководител на обекта 

и/или други квалифицирани строителни лица. 

 Придружаващо оборудване: Ръчни инструменти / кирка, 

лопата и др./, дребна ударопробивна техника, 

фугорезачка, трамбовка и др.; 

 Основни задачи в изпълнението на: 

Работник общ 

Подготвителни работи, разполагане на техника и 

фургони, устройване на складови площи. 

Рязане на асфалтова настилка 

Неплътно/плътно укрепване изкоп 

Пясъчна подложка 10см под тръба 

Обратно засипване с пясък над теме тръба (30см) 

Уплътняване на пластове с виброплоча на пясъчна засипка 

над теме тръба 

Уплътняване на пластове с виброплоча на обратен насип 

от нестандартна баластра 

Полагане на сигнална лента  с вкл. 1% крайцване/  

последното  единствено в къси клонове/ 

Демонтаж на бордюри 

Разваляне на тротоарна настилка 

Окончателно изпитване, промивка и дезинфекция по 

цялото трасе на водопровода.Демобилизация на 

ресурсите 

o Изкопчия: 
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 Задължения и отговорности: изпълнява ръчен изкоп по 

трасето на тръбопровода, където това е предвидено, 

като разчита и следи геодезични данни, следи за цялост и 

здравина на изкопа. С ръчни инструменти копае 

траншеи/котловани, в които да се положат тръбите и 

съоръженията по водопровода; зачиства, оформя, 

прехвърл я изкопи и откоси, следи за стабилността им; 

следи за достигнатите коти и нива, под надзора и със 

съдействието на геодезиста. 

 Придружаващо оборудване: Ръчни инструменти / кирка, 

лопата и др./, къртач, компресор, водна помпа. 

 Основни задачи в изпълнението на: 

Изкопчия 

Изкоп в скални почви ръчно 

Изкоп в слабо- скални почви ръчно 

Ръчно допълнително прехвърляне на слабо- скални и скални 

почви 

o Работник пътни настилки: 

 Задължения и отговорности: лицата – пътни работници 

са квалифицирани за изпълнение респ. възстановяване на 

тротоарни/ улични настилки и асфалтиране съгласно 

проект. Самостоятелно полагат и оформят пътни 

бордюри, тротоарни плочи, трошенокаменната основа, 

полагат пластовете асфалтобетон съгласно предоставен 

проект като: подготвят основата и полагат 

последващите покрития съгласно проектен детайл; 

участват като помощници при полагане на 

асфалтобетона съгласно проект и спецификации следят 

за валирането, изравняването и почистването на 

основата и на  асфалтобетона. 

 Придружаващо оборудване: ръчни инструменти /кирка, 

мистрия, лопата и др./. 

 Основни задачи в изпълнението на: работник пътни 

настилки: възстановяване на асфалтова настилка; 

възстановяване на бордюри; възстановяване на 

тротоарна настилка 

o Бригада ВиК монтажници: 

 Задължения и отговорности: всяко лице, включено в 

бригадата за ВиК  инсталации, самостоятелно може 

разчита и изпълнява проекти за изграждане на 

инсталации за външно водоснбдяване и канализация. 

Може да извършва всички видове строително-ремонтни 

операции по инфраструктурата и оборудването на 

външни водопроводни инсталации. Всеки монтажник от 

бригадата  е с преминато обучение за изпълнение на 

монтаж и заварки между отделните елементи на 

водопровода. Запознати са и със спецификациите за 

тяхното изграждане материали. Монтажникът 

извършва изпробването, промиването и дезинфекцията на 

тръбопровода по време на изграждането му.  Всяко лице 

от бригадата може да измерва, отрязва, резбова, 

извива,полага, свързва/ сглобяват, монтират, поддържат 

тръби, фитинги, арматури, детекторни/сигнални ленти  
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и съоръжения по водопровода съгласно проект. Те 

проверяват, преглеждат,  тестват и дезинфикцират 

инсталирани водопроводни системи чрез използване на 

вода под налягане, хидростатично измерване, наблюдение 

или други методи.  Всяко лице от звеното извършва 

различна по обем и вид операция, която му е разпределена 

от техническия ръководител, така, че в съвкупност да се 

осигури изпълнение на цялата дейност, възложена на 

бригадата, в срок и с необходимото качество. Бригадата 

и всяко лице в нея са под ръководството на техническия 

ръководител и ВиК инженера на обекта. Работят 

съвместно и с геодезиста при определяне на наклони, 

опорни точки и др. отлагания по трасето.  

 Придружаващо оборудване: ръчни инструменти, 

ударопробивна, режеща и навивна техника, апарат за 

челно заваряване, газ горелка комплект, ел.агрегат. 

  Основни задачи в изпълнението на: бригада ВиК 

монтажници. 

Монтаж на тръби /с различен диаметър съгл. проект/  

Полагане на сигнална лента  /при клонове с по-големи 

дължини/ 

Полагане на детекторна лента  

Изпитване на водопровод /предварително/ 

Дезинфекция на водопровод  /предварителна на участък/ 

Монтаж на фланшов накрайник  

Монтаж на свободен фланец  

Монтаж на бетонов опорен блок 

Монтаж на дъга  

Монтаж на глух фланец 

Монтаж на фланшов спирателен кран   

Монтаж на тройник  

Монтаж на намалител  

Монтаж на кръстач  

Монтаж на коляно  

Монтаж на водовземна скоба за всички присъединителни 

диаметри за СВО  

Монтаж на ТСК, пълна окомплектовка 

Монтаж на водовземна скоба за всички присъединителни 

диаметри за СВО 

Монтаж на надземен пожарен хидрант, пълна 

окомплектовка със СК, пета и фланци 

Монтаж на фланшов адаптор дълго изпълнение  

Монтаж на филтър с фланци 

Монтаж на регулатор на налягане 

Монтаж на  СК DN65 с охранителна гарнитура 

Монтаж на РШ, вкл. чугунен капак и чугунени стъпала 

Монтаж на водомерна шахта 

 Планирана механизация: участникът е представил таблица съдържаща 

информация за вида на механизацията и брой: 

 Багер-верижен, хидравличен KOMATSU РС290NLC-8 – 

система с хидравличен чук - 2 бр. 

 Багер-верижен, хидравличен KOMATSU РС240NLC-7К– 

система с хидравличен чук - 1 бр. 
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 Колесен багер еднокошов FURUKAWA/F W-738LS- 1бр. 

 Колесен багер еднокошов KAISER/S2-4 - 1бр. 

 Багер – комбиниран челен товарач  JCB - 4CX- 1 бр. 

 Самосвал MERCEDES 4140 - 4бр. 

 Самосвал ASTRA HD 8 64.45- 3бр. 

 Самосвал IVECO TRAKKER- 3бр. 

 Самосвал MAN 27.464 -2бр. 

 Самосвал Scania Р340 - 3бр. 

 Компресор MANNESMAN DEMAG - 7бр. 

 Компресор COMPAIR  HOLMAN - 6бр. 

Компресор compAir C 50 - 2бр. 

 Къртач Z GSH 11 E - пневматичен - 6 бр. 

Къртач Hycon - пневматичен - 9бр. 

 Апарат за челно заваряване на PEHD тръби до ф 160 - 2бр. 

 Апарат за челно заваряване на PEHD тръби до ф 315 - 1бр. 

 Генератор ел.агрегат HONDA  - 3бр. 

 Валяк пневматичен  „BOMAG”  -3бр. 

 Валяк двубандажен DYNAPAC -3бр. 

 Водна помпа Hyundai 50 -3бр. 

 Фугорезачкa TYROLIT -3бр. 

 Ръчна пневматична трамбовка Hardoks плоча -9бр. 

 Тотална станция -1бр. 

    Описание на предвидените за влагане материалите и подход за доставка и 

контрол: Всички материали,  които ще бъдат вложени ще са 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. Доставката на всички материали, 

необходими за изпълнение на строително монтажните работи е задължение на 

«Дюлгер» ППД и същите са предварително планирани в съответсвие с 

планираната технология и организация. 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. Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а 

дефектните работи, изпълнени виновно от нас се разрушават за наша сметка. 

Всяка промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от 

Възложителя/Строителния надзор. Участникът е представил таблица, която 

съдържа информация по отношение на вида на предвидения за влагане 

материал, както и описанието му: Видовете материали според представената 

таблциа са както следва: Тръби DN20-140 PEHD РЕ 100 RC, PN 10 (SDR 17); 

Фасонните части за водопровода – тройници, кръстачи, намалители, колена, 

дъги, фланшови накрайници – PEHD, РЕ 100 RC, PN 10 (SDR 17), Детекторна  

лента; Сигнална лента; Дезинфекция на водопровод; Опорни блокове/Опорни 

плочи; Свободни фланци; Глухи фланци; Фланшови спирателни кранове; 

Водовземна скоба за СВО DN25; Коляно 90°, Ø25 на БМВ; Тротоарни 

спирателни кранове ТСК; Водомерна шахта DN25-32; Надземен пожарен 

хидрант DN70/80, PN16; Филтър с фланци; РШ DN1500мм с височина до H=3m, 

вкл. чугунен капак и чугунени стъпала; Регулатори на налягане; Охранителни 

гърнета за ТСК и  СК; Шишове за дистанционно задвижване при подземен 

монтаж на  ТСК/ПХ; гайки  с метрична резба; болтове с метрична резба; 

асфалтобетон плътна смес; асфалтобетон неплътна смес; трошен камък; 
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битум; бордюри; тротоарни плочи; пясък за подложна под и над тръби; 

баластра за обратно засипване. Планирането на доставкитe за обекта е 

извършено на база предоставена документация от Възложителя – Община 

Смолян  и разработената от дружеството цялостна организация на 

изпълнението. Избран двуетапния принцип на динамична логистика, който 

съобразява конкретните дневни потребности от материални ресурси на 

строителната площадка с поддържаните наличности в основен склад на 

дружеството. По този начин се комбинират I-ви етап: Предварителни 

доставки в пълен обем до основен склад /находящ се в гр. Смолян/ с II-ри етап: 

Частична експедиция на дневни конкретни количества и видове материали до 

строителната площадка/ приобектова складова база необходими за влагане 

през деня. При изготвянето на настоящия подход са анализирани вида, 

количеството и спецификациите на необходимите материали, особеностите 

на тяхното транспортиране, опаковане и съхранение, капацитетите на 

фирмената складова база в гр. Смолян и възможните приобектови складови 

площи, времето за поръчване и транспортиране на доставките, времето за 

транспорт до строителната площадка и изразходване на доставеното 

количество от даден материал, както и наличния автопарк, собственост на 

дружеството. Тяхното движение до стр. площадка не е онагледено в графика и 

приложената диаграма на механизация предвдид на краткосрочния им престой 

на обекта. Основният резерв материали се образува от предварително 

извършени доставки/наличности на основни количества материали, 

позволяващи складиране и съхрание до фирмената складова база в град Смолян 

и е необходим за да обезпечи достатъчна материална наличност съгл. 

предвидения график за изпълнение на СМР, след което отново съобразено с 

линейния график и подадените заявки от техническия ръководител се 

пристъпва към експедиция до строителна площадка по вид и количество, 

определени от вида и обема СМР, планирани за изпълнение в съответния ден.  

Доставките ще се изпълняват със собствен транспорт. На база предвидения 

график на изпълнение на СМР и предварителното запознаване с количеството и 

спецификациите на необходимите материали, участникът е разработил планов 

график за доставка до строителната площадка на материали и изделия, който 

се отличава с тясна взаимообвързаност с линейния график на изпълнение на 

строителството и с оптимизация на количеството поддържани в 

приобектовата складова база материали. С този подход се цели 

предотвратяване струпването на излишни материални ценности в границите 

на строителната площадка и евентуалното им увреждане при продължително 

съхранение на обекта. Основният склад разполага с необходимата площ  и 

покрита част, които в своята цялост позволяват правилно и безопасно 

съхранение на различните видове материали, необходими за изпълнението на 

всички видове СМР на обекта. От основния склад, в дните с предвидена 

доставка, ще бъдат експедирани до обекта нужните видове и количества 

материали, които ще се влагат в строежа през съответния ден.  Динамичният 

принцип ще бъде запазен и при доставката на материали, чиято 

характеристика задължава същите да бъдат вложени незабавно след 

производството им – например замазки, бетонови смеси, варо-циментови 

разтвори  и др. За тези материали е предвиден директен транспорт от 

собствена/ползвана производствена база на съответното количество, 

непосредствено преди влагането им.  

o Входящ контрол: входящ контрол е цялостния процес за осъществяване 

на проверка при заявка/доставка на материали, полуфабрикати, 

оборудване, изделия и др., преди влагането им. Контролът включва 

както физическа проверка, така и проверка на продуктовата 
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документация с изискванията на нормативната база и проектните 

изисквания. Той е пряко обвързан с организацията на доставките и е 

част от внедрената в дружеството интегрирана система за 

управление на качеството /ИСУК/. За осигуряване качеството на 

изпълнените СМР на обекта, всички материали и съоръжения, които 

ще се влагат в строежа задължително ще преминават двустепенен 

входящ контрол, който, видно от приложена схема, се състои от 

първоначален входящ контрол при постъпване на материалите в 

основен склад на изпълнителя /I-ви етап/ и последващ /директен входящ 

контрол на строителната/. Процесът на входящ контрол се 

осъществява, чрез:  еднозначно, точно и пълно заявяване на 

техническите изисквания към параметрите и показателите на 

материала или оборудването пред доставчика, в т.ч. когато е 

необходимо чертеж или друг документ, на който трябва да отговарят 

параметрите и показателите на продукта; подходящ избор на 

доставчик съгласно процедура по ИСУК; проверка при натоварване 

/физическа и документална/, правилно транспортиране; задължително 

извършване на предварителен входящ контрол /физическа и 

документална проверка/ на закупените материали и продукти, преди 

заскладяване в основен склад; правилно съхранение и обезопасяване; 

последващ входящ контрол /физическа и документална/ при доставка 

до обект; спазване технологичните правила и указания на 

производителя при влагането им. 

 На първия етап от процеса по входящ контрол за този обект, отдел 

„Технически” ще следи за съответствието на подлежащите за 

заявяване при одобрени доставчици материали с изискванията на 

инв.проект и техническите спецификации, както и за качеството на 

подлежащите за заявка материали по документи, предоставени от 

производителя/доставчика. След вземане на решение за закупуване, 

на етап натоварване и транспортиране,  контрол по време на 

транспортирането се извършва както от служители на отдел 

„Механизация и автотранспорт”. Инструкциите на производителя 

/спедитора ще бъдат спазвани по време на транспорта. 

Снабдителите от отдел „Снабдяване и доставки” следят за типа и 

количеството на продукта, целостта на опаковката, видими 

повреди и наличието на придружаваща доставката документация. 

Непосредствено след транспортирането на материалите до 

складовата база на изпълнителя, доставката подлежи на физически 

и документални проверки – част от входящия контрол осъществяван 

от специалист по качество и служители в отдел „Снабдяване и 

доставки” в складовата база на участника. Посочените лица 

извършват преглед и проверка на качеството и количеството на 

получените материали и следят за съответствието им с 

придружаващите документи.  При положителен резултат от тази 

проверка, материалите се завеждат документално, подреждат и 

обезопасяват на съответната  складова площ в базата. При 

отрицателен се задействат процедури от СУК за управление на 

несъотвестващ продукт. За извършените действия се водят 

документирани записи, част от процедурата от ИСУК. 

 На втория етап, след доставяне на заявените количества и видове 

материали до обекта, техническият ръководител и лицето, 

осъществяващо контрол по качеството на строежа, ще 

осъществяват непосредствен входящ контрол на доставените на 
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строителната площадка материали, който обхваща физически и 

документален преглед за съответствие и качество.  

Несъответстващи материали няма да се приемат за влагане и ще се 

инициира тяхната замяна от останалите складови наличности. 

Техническият ръководител и специалистът по качество ще водят 

пълна и надлежна документация, която се отразява в регистрите на 

ИСУК и която ще позволява постоянен мониторинг на качеството 

на материалите.  Документите за качество и експлоатационни 

показатели на всеки материал ще се съхранява от съответния 

технически ръководител в досието на обекта. Листът за 

безопасност или инструкциите за влагане на материал ще се се 

предоставят от техническия ръководител на координатор ЗБУТ и 

преките изпълнители за сведение и изпълнение.  

 Мерки за вътрешен контрол на влаганите материали и 

изпълнение на СМР: управителят на дружеството на 

участника ще определи със заповед оторизирани лица по 

проекта - служители от отдели „Технически” „Механизация 

и автотранспорт” и „Снабдяване и доставки”, на които 

възлага пряко организиране и координиране на изпълнението 

на конретния обект. Възлага на отдел „Технически” в чийто 

състав са включени и инженерно-експертния състав за 

обекта да извършат преглед и прецизиране на оферираната 

организация на изпълнение. Инженерният състав и 

Техническият ръководители (ТР), съгласувано с управителя 

подбират изпълнителски състав за обекта (необходимите 

изпълнители на отделни видове работа съгласно 

притежаваната от тях квалификация) и съвместно с отдел 

„Механизация и автотранспорт” определят необходимите 

техника, механизация и спомагателни съоръжения. 

Основният екип определя вида и количеството 

материали,оборудване и съоръжения, които следва да се 

заявят в първия етап на доставка до стр.площадка 

Разработват и конкретен дневен график за доставка във 

втория етап доставки до обекта. Същата се утвърждава от 

управителя и се предава на отдел „Снабдяване и доставки”.  

Необходимата работна документация се предава на 

техническия ръководител на обекта (ТР), който съвместно с 

ръководителя на проекта, специалиста по качество и 

Координатор ЗБУТ разработват/подбират необходимите 

работни инструкции, които предоставя на изпълнителския 

състав.  ТР и специалистът по Контрол на качеството 

правят проверка на наличните инструменти и при 

необходимост изискват ремонт или правят заявка за нови или 

дублиращи инструменти от отдел „Механизация и 

автотранспорт”. Контролът на строителните процеси 

/отделни СМР/ се извършва: чрез самоконтрол от 

изпълнителите съгласно работни инструкции, указания за 

правилно влагане на материали и правилата за добро 

изпълнение и приемане на съответните видове СМР; 

непосредствен ежедневен контрол от ТР и специалист 

Контрол по качество – чрез огледи и проверки на място; 

непосредствен ежедневен контрол от ръководния екип по 

проекта – огледи и проверки на място; периодичен контрол 
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от управителя; контрол от строителния и авторския надзор 

– планови и извънредни огледи на място; контрол от 

компетентни общински или държавни органи –иинцидентни 

проверки; контрол от Възложителя или негови упълномощени 

представители - планови и извънредни огледи на място; 

Отделните видове СМР се извършват съгласно конкретни 

технически инструкции и технологии, в които са посочени 

параметрите, редът на протичане, наблюдение, регулиране и 

контрол на процесите. Качеството им подлежи на 

непосредствен контрол по време и след изпълнението. 

Технологичните инструкции за изпълнение на всеки вид СМР 

ще бъдат налични на всяко работно място, достъпни за 

работниците, извършващи съответните операции. ТР на 

обекта и специалист по качеството извършват ежедневно 

контрол на предоставеното производствено оборудване (ПО), 

технологичната екипировка и на средства за наблюдение и 

измерване (СНИ) на обекта. Лица от отдел „Снабдяване и 

доставки” и отдел „Механизация и автотранспорт” 

поддържат в актуално състояние “Инвентарната книга на 

машините на обекта”, координират ремонтните дейности и 

извършват периодичен контрол на предоставеното 

оборудване, механизация и СНИ съгласно процедурите на 

ИСУК. В случай, че при контрола по време на 

строителството се установят отклонения и несъответствия 

в технологията на изпълнение и/или в характеристиките на 

готовия продукт, ТР на обекта спира работата в 

съответната част и разпорежда незабавно отстраняване на 

несъответствия – чрез замяна на материал и/или преработка 

на изпълненото СМР. Същите се отбелязват в “Дневника за 

несъответствията”, наличен на обекта. При необходимост 

се предприемат коригиращи и превантивни действия за 

последващите работи, като по този начин се антиципират 

евентуални неблагоприятни последици във връзка с 

качеството на изпълнение. Завършените видове работи се 

проверяват и изпитват според изискванията на техническата 

документация и съобразно вида им се предават на  

възложителя с актове  и  протоколи, съгласно  Наредба № 3 

/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

 Методи за осъществяване на комуникацията с възложителя – координация, 

организация и съгласуване. Срещи със заинтересовани страни. Комуникация 

ще се провежда основно на две нива: 1. На ръководно ниво /управител на 

участника и Кмет на Община Смолян респ. на с. Момчиловци/ и 2. На 

експертно ниво /инженерно-технически екип от  дружеството с 

упълномощени от Възложителя експерти/. Участникът е предпочел 

принципът на прекия диалог, чрез срещи, такива са: 

o Провеждане на встъпителна среща с Възложителя за 

представяне на екипа и организацията на работа по 

изпълнението на обществената поръчка. На нея ще бъдат 

определени и конкретизирани механизмите за комуникация с 

Възложителя и ще бъдат съгласувани дейностите по 

отделните етапи, сроковете и отговорните за това лица.  

o Провеждане на регулярни срещи между представители на 
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Изпълнителя и Възложителя- предимно на експертно ниво, 

провеждат се ежеседмично в първите и последните месеци на 

строителството. На срещите в оперативен порядък ще се 

обсъждат както възникнали затруднения, предложени или 

предприети действия, ще се координират съвместни 

действия най-вече касаещи отчетната документация, 

съгласувателни процедури и др. В рамките на тези срещи 

представител на участника ще води протокол. 

o Провеждане на извънредни срещи между представители на 

изпълнителя и възложителя- по въпроси, които не търпят 

отлагане и чието забавяне би компрометирало срочното и 

успешно изпълнение на договора.  

o Размяна на кореспонденция на хартиен носител и за 

електронна комуникация с Възложителя.  

 Заинтересовани страни по всяка една отделна операция са: 

доставчици; изпълнители на СМР; участниците в стр.процес; 

възложител; контрагенти на дружеството; контролни органи; 

живущи в района. Ще се определят лица от екипа на изпълнителя, 

които при необходимост да осъществяват работни срещи с 

посочените заинтересовани страни и които да действат проактивно в 

комуникацията с тях.   

 Мерки за намаляване на затрудненията на населението при реализация 

на обществената поръчка, в това число: мерки по време на 

подготвителния период; мерки по време на същинското изпълнение на 

СМР, включват: мерки относно достъп и безпрепятствано 

предвижване; мерки относно заобикалящата среда – управление на 

отпадъците, качество на въздуха/почвите/водите; мерки относно 

шума; мерки при спиране или прекъсване на битовото водоснабдяване; 

мерки по време на изпълнението на изпитванията на водопроводите; 

мерки за осигуряване на ЗБУТ и противопожарна безопасност. 

 Приложение: Линеен график за изпълнение на поръчката; Диаграма на 

работната ръка; Диаграма на механизацията. 

 Стратегия за управление на риска: 

В стратегия се анализират дефинираните от Възложителя рискове, определят се 

проявните им форми, които могат да възникнат в процеса на изпълнение, оценят и се 

анализират вероятността от възникване и степента на влияние на определените 

рискове в рамките на проекта. Стратегията има за цел да идентифицира, за всяка една 

форма на проявление на съответния риск, подходящи мерки за предотвратяване на 

настъпването, мерки за елиминиране/ минимизирането на последиците при настъпване, 

мерки за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на договора и 

дейности/мерки за контрол върху изпълнението на тези мерки. Предвид линейния 

характер на обекта и изпълнението му едновременно на няколко работни фронта, 

рисковата експозиция на настоящата поръчка е по-голяма, поради което в неговото 

управление /изготвяне на мерки, мониторинг и контрол над изпълнението им/ е 

възложено не само на един единствен специалист, а на целия инженерингов екип. Всички 

те са натоварени с осъществяване на мониторинга и контрола, както и имат 

задължение да информират ръководството в случай на констатирано рисково 

проявление или тенденция. 

В настоящата стратегия са разгледани единствено конкретни рискове, които се 

отнасят за обект : „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА 

МРЕЖА НА С. МОМЧИЛОВЦИ, ОБЩИНА СМОЛЯН – I ЕТАП“, идентифицирани са от 

Възложителя и тяхното настъпване зависи от дружеството-участник „Дюлгер” ООД. 

Анализ  на дефинираните от Възложителя рискове, форми на проявление, оценка на 
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вероятността на възникване и степен на влияние върху изпълнение на дейностите по 

проекта. Мерки за управление на рисковете. 

В своята същност управлението на риска е възможността да се предвидят заплахите 

за пълното, точно и навременно осъществяване на проекта и да се минимизират 

техните  неблагоприятни последици. Процесът по управление на риска е итеративен 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 протича  процес на наблюдение и регулярно връщане към процеса на 

анализ. За управление на риска в настоящата поръчка е  избран модела PDCA / 

планиране, изпълнение, проверка, анализ/.  PDCA е непрекъснат процес базиран на 

събиране и анализ на данни чрез обратна връзка, чиято цел е да се планират действия за 

осъществяване на процесите, в резултат на което се решават възникнали и/или се 

предотвратява възникването на проблеми и рискове. 

За да се анализират посочените от Възложителя рискове респ. да се оцени степента на 

влиянието им, трябва първо да се определи вероятността от настъпване на риска и  

второ да се предвиди каква може да бъде тежестта на вредата, която той би могъл 

да породи и ето защо, за всяка идентифицирана опасност се определят елементите на 

риска – вероятност от възникване, експозиция и последици.  

МЕТОДИКА: Възприет е цифров израз на степенуване на вероятността, 

експозицията и тежестта на вредата и система за относителна оценка на риска (Р), 

съставена от произведението на трите параметъра – вероятност от възникване (В), 

степен на влияние (Е) и  последици (вреда) (П). 

Р = В х Е х П 

Цифров израз и градация на параметрите: 

 

Вероятността за възникване се преценява с оглед  спецификата на 

изпълняваните дейности, характера на работната среда/мястото на възникване, 

техническите възможности за избягване на вредата; човешките възможности за 

избягване или ограничаване на вредата (квалификация, опит, практически знания и 

умения, взаимодействие между хората, психологически, социални и ергономични 

аспекти и др.);  

Степента на влияние се градира по следния начин: 

Степен на влияние (Е) 

0.5 Минимална   

1.0 Много ниска  

2.0 Ниска  

3.0 Средна (до 1/6 от времетраенето на  проекта)  

6.0 Относително  висока (до 1/2 от времетраенето на  

проекта)  

10.0 Много висока - непрекъснато, през цялото работно време  
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Последиците /вредите  се преценявт съобразно: вида на обектите, засегнати 

от въздействието (хора, имущество, работна и околна среда); тежестта на 

възможните последици върху поетите задължения; обхвата на вредата спрямо целения 

резултат. При преценката се взема предвид и отчетената ефикасност на 

предприетите мерки.  

 

На базата на горните параметри и посочената формула се прави класация на оценка на 

риска и неговото отражение върху изпълнение на дейностите. 

 
Оценката на риска е краен резултат, който установява допустимостта на риска и 

необходимостта от прилагане на мерки за неговото предотвратяване или намаляване и 

ограничаване.  

Мерките, които следва да се вземат: 

В рамките на този етап трябва да бъдат предвидени адекватни мерки, които трябва 

да се предприемат с оглед предотвратяване, отстраняване / ограничаване, мониторинг 

и контрол на степента на влияние. Тази фаза от оценката има за цел да осигури 

превенция и преодоляване на влиянието. За да се реализира това следва да се предложат 

ефективни и ефикасни мерки, намиращи се възможно най-високо в йерархията на 

действията. 
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Оценката завършва с определяне на приоритетите и разработване на програма за 

изпълнение на необходимите мерки. 

 

I. Идентифицирани рискове (дефинирани от Възложителя): 

 

1.1 Времеви рискове 

  Закъснение в началото на започване на работите;  

  Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;  

 Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на 

обекта;  

1.2  Рискове свързани с качеството на изпълнението:  

 Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или изделия, 

които не съответстват на изискванията на възложителя;  

 Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни 

работи. 

От така зададените рискове, са анализирани и определени следните форми на 

проявление, изхождайки от предходния си опит при реализацията на сходни проекти, 

най-често проявими и обуславящи рисковото събитие.  

II. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ФОРМИТЕ НА ПРОЯВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ 

Съгласно изискването на Възложителя, в настоящата стратегия за управление на 

риска, са разгледани рискове, чието настъпване зависи от участника и които са 

конкретно посочени от Възложителя като потенциално възможни. 

1. Времеви рискове /дефинирани от Възложителя/ 

Времевите рискове са напълно допустими по време на изпълнение на проекти в 

строителството и тяхното управление е сравнително трудно, тъй като не всяка 

проявна форма може да бъде своевременно предвидена. Още повече, че работите по 

изпълнение ще се реализират на различни работни участъци, едновременно, поради 

което възникването на риска е твърде възможно, макар и изолирано в единични работни 

участъци. 

1.1) Дефинирано от Възложителя рисково събитие: Закъснение в началото на 

започване на работите: 

Това рисково събитие дава своето отражение в забавяне на всички по-нататъшни 

строителни процеси но предвид началния период на евентуално възникване, не може да 

доведе до мащабни негативни последици върху изпълнението в срок, предвид 

достатъчния оставащ времеви резерв. Въпреки това възникването му ще е съпроводено 

от  допълнителни разходи по отстраняване на възникналите последици с цел наваксване 

на първоначалната забава. Изпълнителя ще положи усилия да обезпечи нормален 

комуникационен и работен процес с останалите участници в инвестиционния процес и 

доставчици на материали за да се осигури нормално и своевременно започване на 

строителството. Основна задача пред дружеството на този етап е  ранното 

установяване на всички обстоятелства, които могат да дадат отражение върху 

законосъобразното и планирано започване на дейностите по проекта в т.ч проучване на 

предоставената проектна документация, явяване на негов представител при откриване 

на стр. площадка, първоначална доставка на основни материали,съоръжения и 

конструкции за временното и основно строителство, осигуряване на необходимите 

човешки и технически ресурси и др. Поради това и с оглед ранния етап на възможното 

възникване, общо този тип риск е оценен с обща оценка „ниска”, отчитайки  ниската 

вероятност за възникване, временното възпрепятстване на изпълнението като 

последица и средната степен на влияние върху проекта. За всяка отделна проявна 

форма на рисковото събитие, е извършена и отделна комплексна оценка.  



                                       

366 

А) Възможни форми на проявление и мерки за управлението им:   

1. Затруднения в комуникацията и координацията в работата между 

дружеството и останалите участници в строителството – Възложител, 

проектант, стр.надзор и др., които се отразяват негативно на започването на 

строителния процес и са по вина на изпълнителя.:  

Вероятност за възникване: минимална; 

Степен на влияние: средна; 

Последици: значителни; 

Оценка: минимална; 

 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в технически спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. В три дневен срок от възлагане на поръчката, въз основа на заповед на управителя,  

ще се разработи конкретна комуникационна стратегия и ще се определят 

конкретни лица от дружеството, които ще бъдат оторизирани да осъществяват 

комуникация/координация между останалите заинтересовани страни в проекта. 

Ще се информират останалите лица за правомощията на определените за 

комуникация служители на дружеството чрез изпращане на уведомителни писма. 

2. След подписване на договора ще се насрочи среща и ще се осъществи 

предварително запознаване/осъществяване на личен контакт с останалите лица-

участници в строителния процес, които могат да имат отношение относно 

започване изпълнението на дейностите: Възложител, Проектант, Строителен 

надзор, лице упражняващо авторски надзор, технически лица и администрация 

непосредствено след възлагане на поръчката; От страна на дружеството, на 

срещата ще присъстват – управител, ръководителят проект, техн. ръководител, 

геодезистът и ВиК инженерът. 

3. Ръководителят проект, техн.ръководител, геодезистът и ВиК експертът 

съвместно ще извършат предварителна проверка и разучаване на предоставените 

документи в т.ч разрешението за строеж, строителни книжа, запознаване и 

спазване на нормативната уредба, правилата и процедурите относно 

законосъобразното започване на строежа. Предварително ще проучат евентуални 

предстоящи изменения в нормативната база имаща отношение към започване на 

строителния процес и неговото отчитане. В тази връзка управителят ще 

подготви предоставянето на  правни консултантски услуги при необходимост, 

актуализиране на правно-информационната система АПИС, проследяване на 

форумите за обществени обсъждания и др., които да бъдат активирани при 

необходимост. 

4. Ръководителят на проекта своевременно ще отправи писмено искане за 

необходимата информация към всички участници относно административно-

правната подготовка и етапа на готовност обезпечаващи стартирането на 

строителството и ще предостави такава информация от страна на 

дружеството;  

5. Инженерният екип ще анализира наличната информация, ще състави чек лист с 

описание на необходимите документи и срокове за набавяне или подписването им и 

ще подготви съгласно графика за изпълнение на проекта уведомителни писма – 

покани към заинтересованите страни да присъстват на съставянето и 
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подписването на необходимите протоколи/актове и документи. Релевантната 

информация ще се сведе до лицата, имащи задължение за нейното изпълнение и 

съхранение. 

6. Ще се създаде електронно досие за обекта където, в цифров вид, ще се съхранява 

цялата документация и кореспонденция относно строежа. Достъп до него ще 

имат оторизираните лица от ръководно инженерния състав, ангажиран при 

изпълнението на настоящия проект.При необходимост достъп ще бъде осигурен и 

на останалите участници в процеса. 

7. Своевременно насрочване / присъствие на представител на дружеството на срещи 

в т.ч за съставяне на протоколи по Наредба № 3 отнасящи се до стартиране на 

строителството. Лицата, които ще присъстват на ключовите срещи за оформяне 

на документите ще бъдат известени за това един ден преди провеждането на 

срещата. При невъзможност от явяване ще се определи заместващо лице с 

еквивалентни правомощия. 

8. Транспортът до обекта/оказаното място за среща ще бъде организиран и 

предоставен от дружеството. По този начин ще се обезпечи навременното 

явяване на съответните лица на изпълнителя съгл. уговореното.  

 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Пряка намеса от страна на ръководството на дружеството в информационния 

обмен с останалите участници и/или замяна/допълване на екипа за комуникация с 

тях с подходящи фирмени специалисти. 

2. Незабавно запознаване на останалите страни за констатираното събитие – чрез 

телефонна връзка/имейли/писма и съвместно преорганизаиране на процесите; 

3. Предоставяне  на информацията от създаденото електронно досие на обекта за 

извършване на сверки, корекции и уточняване на недоразумението. 

4. Привличане на медиатор в отношенията с останалите заинтересовани страни с 

цел решаване на евентуален конфликт и обезпечаване безпроблемното изпълнение на 

предстоящите строителни работи. 

 

      Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 

договора 

1. Изготвяне и проверка на ежедневен отчет/рекапитулация за изпълнение на 

поставените дневни задачи на ангажирания персонал от времевия график и 

взетите решения от проведените срещи. Отговорник: Ръководител проект; 

2. Регулярна проверка на отчетите на дневните задачи и проведените контакти и 

срещи с останалите участници. Отговорник: Управител и ръководител проект; 

3. Анализ на изходяща и входяща кореспонденция по проекта, извеждане на 

конкретни задачи от тях и съпоставка на изпълнението с разработения времеви 

график за обекта. Отговорник: Ръководител проект в съвместна работа с ВиК 

инженер. 

4. Наблюдение от страна на ръководителя на проекта и управителя на 

дружеството върху работната среда и работните взаимоотношения между 

участниците в стр.процес – непосредствен мониторинг чрез пряк контакт и 

допитване до другите страни в процеса. 
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      Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

1. Изискване на обратна връзка пряко от останалите участници в комуникационния 

обмен с информация дали предприетата мярка е довела до целения ефект;  

Отговорник: Ръководител проект и управител; 

2. Проверка на резултата въз основа на съставените отчетни документи; 

Отговорник: Експертен екип на обекта; 

3. Извършване на съпоставка на резултата с планираните времеви параметри и 

преизчисляване на времето на отделните задачи. Експертен екип на обекта; 

4. Преки разговори на ръководството със съответните експерти, натоварени със 

задачите на изпълнение и проверка;Отговорник: Ръководител проект и 

управител; 

2. Неправилно  разчитане на проектната документация; Грешно отлагане на 

трасето и /или изчезване или разместване на колче или на временен репер на вече 

отложен терен. 

- Вероятност за възникване: малко възможна; 

- Последици: сериозни; 

- Степен на влияние: средна; 

- Оценка: ниска; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен 

в определените в технически спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Ангажиране на висококвалифициран инженерно-технически състав още на 

етап разработване на офертата, който да се запознае с работните проекти 

в детайли. 

2. След възлагане ще се извърши обстойна последваща документална проверка 

на предоставената проектна информация от инженерно-техническия екип, 

която цели, във възможно най-ранен етап, да се открият /предотвратят 

евентуални забави./ 

3. В тридневен срок от подписване на договора ще се насрочи и проведе 

първоначална среща с проектантския екип за предварително уточняване и 

съгласуване на планираната организация и начин на изпълнение, така, че да се 

гарантира съответствие между проект и изпълнение. 

4.  Провеждане на оглед и проучвания на терен преди откриване на 

строителната площадка и сравняване с наличната документация с цел 

установяване на евентуални неточности, които биха довели до закъснение 

при започването на строителството; 

5. Съгласуване между Техническия ръководител и лица от експертно-

инженерния състав лице – геодезист и ВиК инженер от дружеството на 

изпълнението на всеки отделен вид СМР да не се допусне грешка в 

разчитането на проектите; Техническият ръководител информира и 

разяснява на изпълнителския състав отделните стъпки за изпълнение, така  

че проектното решение да бъде правилно изпълнено. 

6. Ежедневна оперативка с техническия ръководител и изпълнителски състава 

за уточняване изпълнението на дневните задачи; 

7. Геодезическото отлагане ще се извърши от квалифициран персонал –

геодезист съобразно проектните показатели. Ще се поставят трайни 
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маркери по отложените трасета, които да не могат да бъдат унищожени 

по небрежност.  

8. Специалистът по качество следи за провеждането на входящ контрол и 

съответствие на влаганите материали с техническите спецификации. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да 

бъде завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. След установяване на възникването на събитието следва незабавна покана за 

среща, на която ще се обсъдят, с Възложителя, Проектанта, Стр.надзор или 

други компетентни лица, мерки за решаване на проблема и своевременно 

изпълнение на взетите решения; 

2. Започване на работа на друг участък от работната площадка или изпълнение 

на друг вид СМР, който не е засегнат от риска. 

3. В случай на унищожен или разместен маркер (колче), същият ще се 

възстанови незабавно от геодезиста; При съмнение за разместен репер – 

възстановява се от геодезиста по сигурен репер. 

4. Привличане на допълнителни експерти, които да следят за правилното 

изпълнение на проекта занапред. 

5. Преструктуриране на създадената организация на планираните ресурси с цел 

създаване на времеви резерв за наваксване на евентуалното закъснение на по-

късен от строителството. 

6. Активиране доставка на материали съответстващи на техническите 

спецификации от проектната документация. 

      Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на 

изпълнение на договора 

1. Ръководител проект следи ежедневно за съответствие на изпълнението с инв. 

проект, като съпоставя изпълнението на готовия участък с проектната 

документация за него. Сътпоставя отразените в протоколите по Наредба № 

3 данни с действителното изпълнение. 

2. Проследяване изпълнението за съответствие с правилната технологична 

последователност. Съпоставка на утвърдената поредност и изпълнение на 

отделните стъпки за нейната реализация. Отговорник: Технически 

ръководители, Геодезист, ВиК инженер, Специалист по качество и 

Ръководител  проект; 

3. Допитване до стр.надзор и проектанти относно техни констатации за 

евентуално разминаване в изпълнението с проектната документация. 

Отговорник:Ръководител  проект 

4. Геодезистът ще проверява повторно трасето за съответствие с проекта 

на всеки трасиран участък преди започване на строителните работи по 

него и след тяхното изпълнение. 

5.  В края на работния ден, ръководителят на проекта извършва оглед и 

измерване на изпълнението. Отговорник:Ръководител  проект 

6. Наблюдение от страна на специалиста по качество относно изпълнението 

на проекта и проверка на водената документация.  

      Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

1.  Непосредствена проверка от страна на ръководител проект за изпълнението на 

възложената задача. Свикване на работна среща на екипа по изпълнение за 
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отчитане на възложеното. 

2. Регулярна проверка на постъпилите забележки/мнения/становища от стр.назор, 

проектантски екип, РДНСК, специалист по качество и др. и проверка на реално 

изпълненото съгласно дадени от тях указания. Отговорник:Ръководител  проект 

3. Специалистът по качество извършва опис на документитите за съответствие 

на вложените материали и при констатирана липса изисква тяхното незабавно 

представяне. Изпълнява процедурите по контрол съгласно интегрираната 

система за управление на качеството /ИСУК/. 

4. Извършване на документален контрол и непосредствен оглед от страна на 

управителя. 

 

3. Забава в доставката на основни, първоначално необходими материали или 

технологично оборудване/предварително изготвени елементи от строежа, 

необходими за започването на СМР и която е по вина на дружеството. 

Вероятност за възникване: средна; 

Степен на влияние: средна; 

Последици: сериозни; 

Оценка: средна; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен 

в определените в технически спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 
1. След сключване на договора, преди подписване на протокола за откриване на 

стр.площадка, материалите/оборудването ще се предоставят за оглед и 

становище от страна на проектант/стр.надзор и възложител. По този 

начин ще се предотврати евентуална забава в стартирането при 

неодобрение от страна на посочените лица. 

2. Предварително изготвяне на график на доставките съобразно общия времеви 

график с оглед стиковане на първоначалните доставки с очакваната датата 

на откриване на строителната площадка; Предоставяне и съгласуване на 

графика със снабдителния отдел и ръководния екип. 

3. Основните строителни материали, които ще бъдат вложени при 

изпълнението на поръчката ще бъдат договорени с предварително одобрен 

доставчик преди стартирането на поръчката.  

4. Предварително ще се проучат алтернативни доставчици съгласно 

фирмените процедури на интегрираната система за управление на 

качеството в дружеството. 

5. Ще се проучат възможности за ползване на местни или близко разположени 

доставчици на одобрени материали.  

6. Предоставяне и съгласуване на графика на доставки до знанието на 

доставчиците/контрагентите. 

7. По време на реално изпълнение, ще се поддържа постоянен контакт с 

доставчика и проследяване дали изпълнението на поръчката се движи 

съгласно заложените времеви рамки. „Дюлгер” ООД разполага с отлично 

разработена мрежа от партньори-доставчици, има стабилна финансова 

репутация и осигурено оборотно финансиране, благодарение на които се 

намалява риска от забавяне на доставки поради ненавременни плащания към 

доставчици, забавяния на плащания към работниците, различни такси, които 
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също могат да се отразят върху срока за доставка респ. върху навременното 

започване на строителството. 

8. Инструктиране на техническия ръководител за своевременно 

(предварително) подаване на заявки с посочване на количество и вид от 

необходимия материал. 

9. Техническият ръководител и контрольора по качество ще извършат проверка 

за наличност и съответствие на материалите преди първоначалната 

експедиция до обекта. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Активиране на доставки от алтернативни /предварително избрани/ 

източници  и/или от материалния резерв в основната складова база на 

дружеството. 

2. Активиране на териториално по-близко разположени доставчици с цел 

спестяване на време за транспорт; 

3. Използване на куриерски услуги за доставка в следващия ден; 

4. Финансово стимулиране на доставчиците /чрез авансово плащане, отказ от 

търговски отстъпки и др./ с цел предсрочно изпълнение на подадените към 

тях заявки . Няма да се допуска материалите да  бъдат подменяни с други, 

невключени в списъка с одобрени материали, без изричното съгласие на 

Възложителя/Стр. надзор. 

5. Увеличаване на интензитета на извършване на доставки до основната и до 

приобектовата складова база.   

6. Преработване на времевия график, като се преместват за предсрочно 

изпълнение етапи от проекта, които са незасегнати от рисковото събитие; 

     Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 

договора 

1. Ръководител проект следи дали е подадена заявка за съответните 

количества и видове доставки и я съпоставя постъпилата информация с 

графика на доставките.; Прави предварително допитване до доставчика за 

готовността му за експедиция преди започване на изпълнението. 

2. Той изисква и проверява информацията за доставените материали съгласно 

одобрения график. Следи за складови наличности в основаната складова база 

и за количествата и видовете в приобектовата такава. 

3. Техническият ръководител прави предварителна проверка за доставените на 

обекта материали преди деня на започване респ. преди тяхното влагане респ. 

проверява готовността на доставчика за уговорената  доставка. 

4. Специалистът прави проверка на предварително изисканите от доставчика 

документи за качество за да не се допусне доставка на несъответстващ 

продукт; 

      Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

      1. Ръководител проект изисква от общата администрация информация 

относно извършените доставки – дали има избран/ одобрен доставчик, има 

ли подготвен алтернативен такъв, дали заявки са своевременно платени, 
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дали има организиран транспорт съгласно утвърден график и т.н 

     2.    Той проверява дали подадените от Техническия ръководител заявки 

относно пълнота, точност и правилен адресат, като ги съпоставя с 

необходимите такива съгласно проект и организация на изпълнение; 

     3.     Изисква информация за складови наличности и необходимото време за 

доставка до обект преди започването на изпълнение; 

 

1.2) Дефинирано от Възложителя събитие: Изоставане от графика при 

текущото изпълнение на дейностите;  

Що се отнася до текущото изпълнение на работата, „Дюлгер” ООД има за задача да 

поддържа необходимите технически и човешки ресурси за осъществяването на 

дейностите и да обезпечава тяхната ефективност и безопасност на работа, съгласно 

предвиденото в офертата. На следващото място от решаващо значение е спазването 

на проектната документация и своевременното създаване на актове и протоколи по 

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Текущите строителни работи следва да са съобразени и със задължителните указания 

на проектанта, възложителя и строителния надзор дадени по време на изпълнение. С 

оглед на характеристиките на терена – преобладаващи скални маси в изкопа, 

сравнително тесните и стръмни улици на селото, непосредствената близост на обекта 

до жилищни сгради и причиненото неудобство на живущите следва да се предвиди 

риска от изоставане от графика породено от действия на изпълнителя, които са 

причина за обществено недоволство. Тъй като този риск оказва влияние върху 

заложените междинни срокове и евентуалното натрупване може да доведе до 

цялостно закъснение в изпълнението, последиците се определят като опасни, 

степента на влияние като относително висока и се допуска ниска вероятност за 

настъпването му, поради което общата оценка на този тип риск е  „интензивна”. 

За всяка отделна проявна форма на рисковото събитие, е извършена и отделна 

комплексна оценка. 

А) Възможни форми на проявление и мерки за управлението им:   

1. Недостатъчен и/или неефективен работен състав  - в т.ч стачка, текучество  и др.; 

Констатиране на сериозни нарушения на работодателя  по Наредба № 2 от 22.03.2004 

год. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР, които могат да 

доведат до трудови злополуки и от там до времево закъснение ; 

Вероятност за възникване: средна; 

Степен на влияние: относително висока; 

Последици: сериозни; 

Оценка: интензивна 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в технически спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Предварителен подбор/сформиране на вече проверени работни звена в 

изпълнителския състав. Определяне на ръководен екип, доказал своя авторитет и 

квалификация сред изпълнителския персонал.  

2. Всички работници са назначени на трудов договор и имат групова застраховка. 

3. След възлагане на поръчката и направения подбор ще проведем разяснително-

информационна кампания сред работниците, която цели да обясни параметрите и 

организация на изпълнение. Съвместно с тях ще се уточни  планираното работно 

време, заплащане на труда, разпределение на раб.ръка и конкретните задачи за да се 

избегнат непредвидени обстоятелства от трудово-правен характер. Ще бъдат 
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предоставени съответните технологични карти съдържащи конкретни стъпки, 

които трябва да се извършат при осъществяване на отделните видове СМР. 

Преобладаващата част от предвидените работници имат дългогодишен трудов 

стаж в дружеството ни и са вземали участие при реализирането на сходни обекти, 

което минимизира степента на несигурност и елиминира възможността от стачка 

и текучество 

4. Подготовка на резервни работни звена и/или технически експерти. Подготовка на 

финансов и организационен ресурс за наемане на допълнителна работна ръка или 

експертен персонал при необходимост; 

5. По време на изпълнението техническият ръководител ще събира мнения, данни и 

становища от персонала и ще анализира постъпили мнения и оплаквания от тях и 

свеждането им до знанието на управителя.  Техническият ръководител ще осъществява 

и анализ на трудовите показатели на изпълнителския състав – чрез съпоставка с 

времевия график и технологичните изисквания, с цел ранно установяване на проблеми в 

работата на персонала. 

6. Набавяне и предоставяне на лични предпазни средства поименно, по списък.  

Ежедневно информиране и инструктиране на работещите на обекта относно 

правилата на безопасно изпълнение на предстоящите СМР. 

7. Няма да се допускат лица да изпълняват СМР без необходимата медицинска 

годност, без необходимата квалификация и без предварителен инструктаж по БХТПБ, 

документирано със съответния документ. 

8. Незабавно ще се прекратява работата при наличието на токсични, взриво-, 

пожароопасни и други подобни условия, явно опасни за здравето на работниците. 

9. Ще се поддържат в изправност всички стр. машини, механизми, инструменти, 

инвентарни скелета и др.  

10.  Ще се поддържа ред и чистотата на стр. площадка, проходите, подходите и 

работните места. 

11.  Правилно ще се  складират и съхраняват строителните материали, заготовки и 

полуфабрикати. 

12.  Ще се осигури и поддържа в изправност противопожарно табло и 

пожарогасители, аптечка с медикаменти, превързочни материали и средства за 

оказване на първа помощ. Незабавно ще се осигурява първа помощ на пострадали, като 

се запази непроменена обстановката на работното място. 

13. Периодично проиграване на  тренировки с възможни извънредни ситуации на 

обекта. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Предприемане на материално-финансово стимулиране на персонала за 

(пред)срочно изпълнение.   

2. Включване на допълнителни човешки ресурси или пренасочване на налични такива 

към етапи, където биха могли да спомогнат за наваксване на закъснението; 

3. Незабавно отстраняване на нередовностите по Наредбата по ЗБУТ/др. и 

възобновяване на строителството. 

4. При необходимост ще се въведе  удължено работно време или въвеждане на 

двусменен работен режим, при реда и условията на Кодекса на труда за 

наваксване на евентуалното закъснение. 

       Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 

договора 

1. Ръководителят на проекта следи и отчита ефективността на човешките 
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ресурси съгл. планираните норма и време на изпълнение, като извършва 

съпоставка с графика. 

2. Техническият ръководител следи за отношенията в работната среда в 

изпълнителския състав. Подава сигнал до ръководителя на проекта при 

възникнало напрежение между работниците. 

3. Ръководителят на проекта анализира цялостния процес по организация на труда, 

следи за спазване на работното време/почивките и разделението на задачите 

съгл. квалификация и годност за изпълнение, следи и отчита данни за 

заплащането на труда. 

4. Наблюдение на работната среда и работните взаимоотношения между лицата – 

непосредствен мониторинг чрез пряк контакт. Отговорник: Експертен екип; 

5. Изготвяне на ежедневен отчет/рекапитулация за изпълнение на поставените 

дневни задачи на времевия график от страна на ангажирания 

персонал.Отговорник: Технически ръководители и Ръководител проект; 

6. Следене на броя/производителността на  реално заетите машини. Постоянна 

проверка на заложените за изпълнение нормативи. Отговорник: Технически 

ръководители и Ръководител проект; 

7. Техническият ръководител и Координатор по ЗБУТ ежедневно следят за 

използването на ЛПС, за изпълнението на предписанията на ПБЗ, вътрешните 

мерки по ЗБУТ, инструктажите, плановете за аварии, инструкциите за 

изпълнение на СМР, работа със строителни машини и др. 

 

      Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

      1. Ръководител проект изисква обратна връзка от общата администрация относно 

въведените мерки по въведеното финансово стимулиране на работниците, извършено 

преназначаване, за активираните допълнителни ресурси и др. 

      2. Той / или управителят провежда разговор с лицата, които са в основата на 

възникналото събитие и изисква обратна връзка за резулатата от проведите корекции/ 

мерки; 

3.  Ръководител проект проверява работата и ефективността на допълнително 

включените ресурси – хора и техника; 

     4. При осъществяване на високорискови работи и/или такива в опасна близост до 

съоръжения, процесът ще се следи и ръководи от техническите ръководители на 

обекта и Координатор ЗБУТ. 

     5. Анализиране на  резултати от извършените от контролни органи проверки на 

работната среда и условията по ЗБУТ и ги съпоставя с насрочените за управление на 

този аспект мерки. Отговорник: Координатор ЗБУТ и Ръководител проект; 

      

2. Закъснение в строителството поради забавяне изготвянето на актове и 

документи съгласно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството от страна на изпълнителя. 

Вероятност за възникване: ниска; 

Степен на влияние: ниска; 

Последици: сериозни; 

Оценка: ниска; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен 

в определените в технически спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Ръководител проект предварително съставя чек-лист с необходимите протоколи 
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съгласно наредбата и препоръчителни срокове на съставяне съобразно 

заложения времеви график на изпълнение. Този чек-лист се предоставя на 

техническия ръководител за изпълнение. 

2. Ръководителят на проекта определя на срокове за съставяне и подписването им 

и подготвя съгласно уведомителни писма – покани към заинтересованите страни 

да присъстват на съставянето и подписването на протоколите по Наредба 3. 

3. Всички протоколи по Наредба 3 е планирано да бъдат изготвяни паралелно с 

изпълнението на отделните дейности за които е необходимо да бъдат съставени 

и подписани протоколи.  

4. Предварителна проверка и съугласуване със строителния надзор на данните /по 

подробни количествени ведомости за всеки участък/клон/етап/, които имат 

значение относно съдържанието и обхвата на протоколите с цел да се избегнат 

противоречия при подписването им. 

5. Систематизирано събиране и съхранение на стр.книжа, данни и документи  за 

оценка на съответствието на влаганите материали в досието на обекта, което 

ще позволи навременното им предоставяне за целите на съставяните протоколи.  

6. Предварително съгласуване на всички дейности и материали за изпълнение на 

строителството с останалите участници в стр.процес, които участват в 

отчитането и приемането на изпълнените СМР, така, че да се избегне 

евентуално тяхно несъгласие с действията на изпълнителя, което да даде 

отражение върху отчитането/приемането на етапите/обекта в цялост. 

7. Оказване на пълно съдействие и предоставяне на изискуемата информация и 

възможност за контрол от дружеството към всички компетентни органи и 

лица. Дружеството ще предоставя  достъп до документи/досиета и др. с цел 

проследяване изпълнението и обезпечаване на  предстоящото отчитане. Ще се 

подпомагат страните  в изготвянето/промяната на протоколи, становища, 

доклади и отчети на обекта с цел недопускане на забава в изпълнението на 

обекта. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Незабавен отговор на отправени запитвания/ покани за съставяне, проверка 

и подписване на съответните актове и протоколи и изпълнение на дадени 

от тях указания. 

2.  При изпратена покана към някоя от страните и неосигуряване на 

представител за подписване на Протокол или непредоставяне на мотиви за 

отказ от подписване на Протокол, се уведомява Възложителя и се 

предприемат действия съобразно указания на останалите участници в т.ч 

Възложителя или съобразно правомощията, разписани в ЗУТ. 

3. Ръководителят на проекта регулярно проверява за отразената 

стр.документация в електронното досие на обекта и при констатирани 

липси незабавно изисква необходимата документация от съответното 

ангажирано лице – Технически ръководители, ВиК инженер, геодезист, 

специалист по контрол на качеството. 

4. Привличане на допълнителен административно-технически кадър, който да 

подпомага предварително сформирания екип при подготовката, 
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съставянето и отчитането на строителството. 

5. Ръководителят на проект отправя незабавно искане към съответните 

участници в строителния процес за своевременно предоставяне на 

необходимата на дружеството информация и/или явяване за решаване на 

възникналото проблемно събитие.  

6. Временно отразяване и отчитане на данните под друга форма, позволяваща 

проследяване и проверка, след съгласуване с възложител и стр. надзор. 

7. Продължаване на изпълнението по останалите етапи, където това е 

възможно. 

 

      Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 

договора 

1. Ръководител проект своевременно изисква от техническия ръководител/др.лица 

от ръководния екип информацията, подлежаща на отчитане преди сроковете в 

които следва да бъдат изготвени протоколи и актове. Контролира 

съдържанието им чрез съпоставка с изискванията. 

2. Той предварително проверява експерта от дружеството, подписващ актовете, 

относно готовността му за явяване и подписване на същите съгласно уговорена 

процедура с останалите участници. 

3. Допитване до лицето, осъществяващо инвеститорския контрол, строителен или 

авторски надзор, относно евентуално забележки по съставянето на 

съответните актове. Отговорник: Технически ръководители и Ръководител 

проект; 

4. Ръководител проект проверява съставените документи за пълнота и 

коректност преди да ги предложи на останалите участници в процеса за 

окончателно подписване, като следи дали в тях са отразени постъпилите 

забележки от третите страни. Следи за пълна окомплектова на документите за 

качество и изпитване на материалите/СМР към съответните актове. 

      Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

1. Непосредствена проверка дали дадените от останалите участници указания по 

актовете от Наредба № 3 са удовлетворени и дали са спазени определените 

срокове за тяхното изпълнение; Отговорник: Технически ръководители и 

Ръководител проект; 

2. Регулярна проверка и преглед на представените документи относно това дали 

отговарят на формулярите/реквизитите на актовете по Наредба № 3, дали са 

приложени съпътстващите документи /декларации за съответствие, пробни 

изпитвания и др./  Проверка за наличност и пълнотата на изходните данни, 

необходими за съставяне на актовете в оказаните срокове. Отговорник: 

Технически ръководители и Ръководител проект; 

3. Ръководителят на проекта лично извършва съпоставка на съставените актове с 

нормативната база и реалното изпълнените СМР. 

     4.   Проверка на окомплектовката непосредствено преди предоставянето им на 

останалите  

          участници. Отговорник: Ръководител проект; 

      5.  Контролни разговори и искане на обратна връзка с фирмения специалист и/или             

стр.надзор/проектант за проверка на резулата. Отговорник:  Ръководител проект; 

3. Забава в срока за изпълнение на обекта, поради обществено недоволство 
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породено от действия/бездействия на дружеството-изпълнител; 

Вероятност за възникване: относително висока; 

Степен на влияние: относително висока; 

Последици: сериозни; 

Оценка: интензивна; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен 

в определените в технически спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. След сключване на договора ще се проведе първоначална среща с 

живущите в с.Момчиловци с цел запознаване с организацията и 

протичането на изпълнение. Събиране и анализ на информация относно 

техните очаквания и притеснения свързани с реализацията на обекта.  

2. Определяне на контактно лице от екипа на изпълнителя за връзка с 

жителите на селото, които могат да бъдат засегнати в хода на 

изпълнение; Поставяне на видно и достъпно място информация за 

възможностите за контакт с него и дружеството-изпълнител. 

3. Проактивно информиране на населението и поддържане на прозрачност 

относно възможните неудобства, които могат да произтекат за тях по 

време на строителството – чрез поставяне на графици на работа, 

информационни листове, табели и разяснения;  

4. Своевременно поставяне на указателни или предупредителни табели в 

случаите когато се предвижда преустановяване достъпа до ел.енергия, 

вода или до конкретен имот. 

5. Прилагане на интегрирана маркетингова стратегия за привличане  на 

местни социални партньори, създаване на прозрачност в изпълнението на 

проекта, която да отговори на социалния интерес към него.  

6. Спазване на правилата на безопасност  на строителство и придвижване, 

поддържане на чистота около работните участъци и засегнатите от 

строителството терени; 

7. Предоставяне на временно водозахранване на обитаемите сгради, там 

където това е възможно. Ангажиране на водоноска и предоставяне на 

бутилирана вода в случаите на пълно преустановяване на 

водоснабдяването. 

8. Провеждане на предварителни срещи с представители на 

експлоатационните дружества, които предоставят комунални услуги в 

с.Момчиловци. Набелязване на организация и мерки за съвместяване на 

строителството с тях. 

9. Оказване на съдействие на живущите при осъществяване на ежедневните 

им ангажименти, които могат да бъдат засегнати от строителството – 

при товаро-разтоварни дейности от личните автомобили, при 

сметосъбирането и др. 

10. Оказване на съдействие на майки с деца, възрастни хора или хора с 

увреждания за безопасното им предвижване в границите на 

стр.площадка. 

11. Избягване ненужното струпване на хора и техника, които могат да 

създадат ненужно неудобство на живущите в района. Спазване часовете 
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за отдих и почивка; Избягване на дейности, които създават ненужно 

високи нива на шум, запрашеност на въздуха или замърсяване на околната 

среда или осъщестяването им в подходящи часове от денонощието. 

12. С цел недопускане на затруднения и излишно неудобство на населението и 

гостите на населеното място, се предвижда извършването на СМР да се 

осъществява на определени последователни участъци по клона и при 

спазване на предварително обявения график.  

13. Периодично допитване до населението относно степента им на 

задоволство, оплаквания и/или препоръки от действията на 

изпълнителя/отделни лица от екипите, ангажирани в изпълнението му. 

Анализ на постъпилата информация и отразяване на въз 

14. Периодично уведомяване на кмета на с.Момчиловци/представители на 

обществеността за напредъка по изпълнение и предстоящи действия на 

изпълнителя. Оказване на съдействие и предоставяне на информация на 

местните органи/ сдружения за самоуправление. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Търсене на незабавно съдействие от местната администрация и власт 

при необходимост от посредничество и консултиране с обществеността 

на селото. 

2. Активиране на рекламна кампания сред населението чрез визуализация на 

проекта на големи пана, поставени на публични места. Разпространение 

на информация чрез средствата за масово осведомяване относно ползите 

от проекта за населението; 

3. Незабавно отстраняване на членове от екипа на изпълнителя, които са 

причина за създаденото недоволство; 

4. Преразглеждане и промяна на организация на изпълнение по начин който 

да отговори максимално пълно на обществените нагласи. 

5. Когато е по възможностите на изпълнителя и има отношение към 

изпълнявания проект, ще се предприеме незабавно изпълнение на 

постъпилите от населението препоръки. 

       Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 

договора 

1. Пряко допитване до живущите/преминаващите/ кмета на селото относно 

евентуални техни забележки по организацията и осъществяването на 

строителството. Отговорник: Технически ръководители и Ръководител проект; 

2. Анализ на постъпила кореспонденция/ събрани данни за индикации за евентуално 

недоволство, причинено от строителя по време на изпълнението; Отговорник: 

Технически ръководители и Ръководител проект; 

3. Наблюдение върху хигиената и складирането на материали около раб. участъци; 

Отговорник: Технически ръководители и Ръководител проект; 

4. Проверка за спазване на трудовата дисциплина по работни места. Отговорник: 

Технически ръководители, Координатор ЗБУТ и Ръководител проект; 

       Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

      1.  Проверка на резултата от предписана мярка на конкретното работно 
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място/участък; Отговорник: Ръководител проект или управител; 

      2. Искане на обратна връзка от потърпевшото лице/обществени организации 

относно резултата; Отговорник: Технически ръководители и Ръководител проект; 

      3. Контрол върху работната среда и поведение на ангажираните в строителството 

лица относно спазване на дадените указания; Отговорник: Експертен екип; 

      4. Анализ на констатации, извършени от компетентни органи – МВР, РЗИ и др. 

имащи отношение по предприетите мерки за управление на общественото 

недоволство. Отговорник: Експертен екип; 

1.3 Дефинирано от Възложителя събитие: Забава при завършване на 

предвидените строителни работи и предаване на обекта 

По отношение на приключване и предаване на изпълненото строителство, 

спазване още по-стриктно предвидения план-график на изпълнение предвид 

намаляващото време в което да се буферира евентуалното закъснение. Много важно 

място има спазването на приложимото законодателство, определящо обхвата на 

необходимите документи за отчитане и предаване на обекта на възложителя.  От 

съществено влияние са действията на изпълнителя по изготвянето и предоставянето 

на отчетна и екзекутивна документация, която да обезпечи приемането на работата и 

разплащането на проекта. Забавата при окончателно приключване на СМР  и предаване 

на обекта се характеризира с най-висока опасност от забавата в изпълнението на 

строителството, тъй като това забавяне най-трудно може да бъде компенсирано  с 

мерки  на по-късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно време, 

ангажиране на допълнителен персонал и др., поради което вероятността за 

настъпване се оценя като малко възможна, степента на влияние като относителна 

висока, а последиците опасни. Обща оценка на типа риск: интензивна.  

За всяка отделна проявна форма на рисковото събитие, е извършена и отделна 

комплексна оценка. 

А) Възможни форми на проявление и мерки за управлението им:   

1. Закъснение от предвидения график на късен етап от проектния цикъл по 

причини от страна на изпълнителя; 

Вероятност за възникване: ниска; 

Степен на влияние: относително висока; 

Последици: опасни; 

Оценка: интензивна; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде 

завършен в определените в техически спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Планираният времеви график е с предварително заложен времеви резерв, 

който да позволи трансфериране и наваксване на евентуално закъснение; 

2. Проучване и съобразяване с условията на финансиране и изискванията за 

отчитане на изпълнението и обезпечаване тяхното изпълнение. 

3. Законосъобразно изпълнение на видовете дейности на обекта, 

административна изрядност на документацията /основна и съпътстваща/, с 

цел да се избегне спирането на строителството от компетентен орган 

поради нарушаване на приложимото право. 

4. Още при ранни индикации за изоставане от графика се активизират 

допълнителни ресурси /хора и техника/ с цел компенсиране на изоставането и 

превенция на натрупване в закъснението. 

5. В процеса на изпълнение ще се определят критични моменти в изпълнението, 
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при които закъснението ще даде тежко отражение в окончателното 

времетраене на изпълнение  и освобождаване на допълнителен времеви резерв 

за тяхното изпълнение; Тяхното изпълнение се проследява и управлява с 

повишено внимание за срочност; 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да 

бъде завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 
1. Включване на допълнителни ресурси – човешки и технически и/или въвеждане на 

удължено работно време/двусменен режим на работа при реда и условията на 

Кодекса на труда с цел да се навакса закъснението. 

2. Преструктуриране на организацията така, че да се осигури (пред)срочно 

изпълнение на СМР, които не са засегнати от риска и това да освободи ресурси, 

които ще се пренасочат в изпълнението на критичните задачи. 

3. Преразпределяне на роли, отговорности и компетенции във фирмения екип за да 

се оптимизира процеса на работа.; 

4. Търсене на съдействие от страна на възложител, строителен надзор и 

проектант за изготвяне на съвместна стратегия за обезпечаване навременното 

издаване на обекта; 

5. При допускане на закъснение при предаването на обекта, преодоляването на 

риска е невъзможно. В такъв случай ще организираме работните процеси така, 

че да се приключи работата на обекта във възможно най-кратък срок и да се 

сведат до минимум вредите от този риск 

Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 

договора 

1. Ежедневно ще се проследява и анализира изпълнението и ще се извършва 

съпоставка със заложеното във времевия график с цел избягване натрупването на 

закъснения. Отговорник: Ръководител проект; 

2. Планирането на доставките също ще се сверява  за съответствие с реално 

необходимите видове и количества материали; Отговорник: Технически 

ръководители и Ръководител проект; 

3. Наблюдение на ефективността на организацията и разпределение на ресурсите. 

Ежедневно измерване на резултатите и съпоставка с плануваното. Отговорник: 

Технически ръководители и Ръководител проект; 

4. Анализ на складови наличности, доствки на материали, ресурсна обезпеченост по 

вид СМР и работен участък; Отговорник: Технически ръководители и 

Ръководител проект; 

5. Събиране на обратна информация от другите участници – стр. надзор, 

Възложител и проектант относно изпълнението. Отговорник: Ръководител 

проект; 

Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

1.  Проверка на резулата от предписана мярка на конкретното работно 

място/участък; 

Отговорник: Технически ръководители и Ръководител проект; 

2.  Искане на обратна връзка от фирмения специалист, отговарящ за 

съответната мярка и извършване на съпоставка с информацията от другите 

участници в стр.процес относно постигнатия резултат. Отговорник: Технически 
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ръководители и Ръководител проект; 

3. Наблюдение на допълнително активираните ресурси, преизчисляване на 

напредъка  по изпълнение и проверка на плана за изпълнение. Отговорник: 

Ръководител проект; 

4. Проверка на готовността на документацията за предстояща отчетност. 

Отговорник: Ръководител проект; 

5. Проследяване на времевия резерв и контрол за неговото използване. 

Отговорник: Ръководител проект; 

2.  Неизпълнение на дейност в обхвата на проекта, което забавя или прави 

невъзможно издаването на обекта; 

Вероятност за възникване: ниска; 

Степен на влияние: относително висока; 

Последици: катастрофални 

Оценка: много висока; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде 

завършен в определените в техически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя; 

1. Регулярно проследяване на реалното изпълнение съобразно договорните, 

проектните и нормативни изисквания;  

2. Проверката за степента и обема на изпълнение на СМР ще е двустепенна – от 

една страна тя ще се изпълнява от техническия ръководител на обекта, а от 

друга ще бъде извършван и контрол /сверяване със заложеното в договора, 

графика и КС от страна на ръководителя на проекта.По този начин 

вероятността от проспуск или неточност при изпълнението е минимализирана. 

3. Незабавно уведомяване на възложителя и надзора при установяване на 

отклонения от обхвата на поръчката. 

4. Периодично провеждане на съвместни работни срещи със стр.надзор, 

възложител и проектант и представяне на отчет по изпълнението; 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да бъде 

завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Незабавно преустановяване на работата по изпълнение на този вид СМР, при 

които е установено отклонение от инвестиционния проект или КС . 

2. При необходимост ще се сформира работна група съвместно с възложител, 

проектанти и строителен надзор за подготовка за спиране на обекта с протокол 

обр.10. до окончателното изясняване и решаване на проблема. 

3. При отстраним пропуск в изпълнението ще бъдат включени допълнителни 

ресурси за реализирането на съответния вид СМР. При пропуски в отчитането 

ще се включи допълнителен административен персонал за наваксване на 

закъснението. 

4. Предприемане на предписаните/указаните действия за обезпечаване издаването 

на обекта в т.ч преработка на вече изпълнени СМР. 

Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 
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договора 

1. Ежедневно ще се проследява и анализира изпълнението на СМР като ще се 

извършва съпоставка с изискванията на проекта/КСС с цел избягване на пропуски в 

обхвата на изпълнение. Отговорник: ВиК инженер, Технически ръководители и 

Ръководител проект; 

2. Своевременно съставяне и/или предоставяне на отчетна документация за 

реалното  изпъление на управителя, както и  на строителен надзор, възложител, 

проектант и др. компетентни лица; Отговорник: Технически ръководители и 

Ръководител проект; 

3. Изпълнението ще се наблюдава и сверява паралелно от трима специалисти на 

дружеството – Технически ръководители, ВиК инженер и Ръководител проект. Ще 

се провеждат съвместни обсъждания на направените от тях констатации. 

4. Събиране на обратна информация от другите участници – стр. надзор, 

Възложител и проектант относно изпълнението. Отговорник: Ръководител 

проект; 

 Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

 1.  Проверка на резултата от предписана мярка на конкретното работно 

място/участък; Отговорник: Технически ръководители и Ръководител проект; 

 2. Искане на обратна връзка от фирмения специалист, отговарящ за съответната 

мярка и извършване на съпоставка с информацията от другите участници в 

стр.процес относно постигнатия резултат. Отговорник: управител и Ръководител 

проект; 

3. Ръководителят на проекта разучава КСС/проект и осъществява лично измерване 

и проверка на изпълнението за съответствие; 

4.  Насрочване и провеждане на огледи от съвместна комисия – представител на 

изпълнител/ възложител/ проектант и стр.надзор. Отговорник: Ръководител 

проект; 

3. Забава в изготвянето и предоставянето на екзекутивна и/или отчетна 

документация по вина на Изпълнителя. 

Вероятност за възникване: малко възможна; 

Степен на влияние: средна; 

Последици: опасни; 

Оценка: ниска; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде 

завършен в определените в техически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя: 

1. Своевременна подготовка и съгласуване на документацията – техническа и 

сметно-отчетна, чието съставяне ще следва етапите на строителството; 

2.  Върху работните чертежи биват отразявани всички изменения към момента на 

настъпването им. Изпълнените количества се докладват и подготвят за 

актуване. 
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3. Съставяне на график за предаване, одобрение и съгласуване на документацията 

по части, като за спазването на този график следи ръководителят на проекта. 

При завършването на съответния етап от строителството се предвижда 

изпращане на покани/уведомления за  подписване от съответните страни. 

4. Ръководителят на проекта и техническият ръководител контролират 

съставянето на екзекутивната документация, коригират и съгласуват 

нанасянето на евентуални промени, следят за сроковете на приключване по 

отделните етапи и за своевременното окомплектоване на документацията. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да 

бъде завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя: 

1. При допуснато забавяне се предвижда в изготвянето, одобрението и 

окомплектоването на екзекутивната и отчетна документация да се включат 

допълнителни екипи в т.ч външни експерти-консултанти.  

2. Търси се съдействие от страна на общинска администрация, стр.надзор, 

проектант и Възложител за предоставяне на данни, които да обезпечат по-

експедитивно съставяне на документите; 

3. Иницииране на незабавна работна среща на която да се отстранят неточности, 

довели до забава в изготвянето на съответната документация. 

4. При възможност се предоставя вече изготвена и одобрена  документация макар 

и за отделни СМР/подобекти. 

Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на      

договора 

1. Ръководител проект своевременно изисква от техническия ръководител/др.лица 

от ръководния екип информацията, подлежаща на отчитане преди сроковете в 

които следва да бъдат изготвени протоколи и актове. Контролира 

съдържанието им чрез съпоставка с изискванията. 

2. Той предварително проверява експерта от дружеството, подписващ актовете, 

относно готовността му за явяване и подписване на същите съгласно уговорена 

процедура с останалите участници. 

3. Допитване до лицето, осъществяващо инвеститорския контрол, строителен или 

авторски надзор, относно евентуално забележки по съставянето на 

съответните актове. Отговорник: Ръководител проект; 

4. Ръководител проект проверява съставените документи за пълнота и 

коректност преди да ги предложи на останалите участници в процеса за 

окончателно подписване, като следи дали в тях са отразени постъпилите 

забележки от третите страни. Следи за пълна окомплектова на документите за 

качество и изпитване на материалите/СМР към съответните актове. 

      Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

      1. Непосредствена проверка дали дадените от останалите участници указания по 

актовете от Наредба № 3 са удовлетворени и дали са спазени определените срокове 

за тяхното изпълнение; Отговорник: Ръководител проект; 
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     2. Регулярна проверка и преглед на представените документи относно това дали 

отговарят на формулярите/реквизитите на актовете по Наредба № 3, дали са 

приложени съпътстващите документи /декларации за съответствие, пробни 

изпитвания и др./  Проверка за наличност и пълнотата на изходните данни, 

необходими за съставяне на актовете в оказаните срокове. Отговорник: Технически 

ръководители и Ръководител проект; 

     3. Ръководителят на проекта лично извършва съпоставка на съставените 

актове/екзекутивната документация с нормативната база и реалното изпълнените 

СМР. 

     4.  Проверка на окомплектовката непосредствено преди предоставянето им на 

останалите участници. Отговорник: Ръководител проект; 

    5. Контролни разговори и искане на обратна връзка с фирмения специалист и/или 

стр.надзор/проектант за проверка на резултата. Отговорник: управител и 

Ръководител проект; 

 

2. Рискове, свързани с качеството на изпълнението /дефинирани от 

Възложителя/ 

Тези рискове могат да настъпят по вина на Изпълнителя, когато се влагат 

некачествени материали и/или не се установи своевременно дефекти в доставените 

материали, оборудване, артикули и  др. Изпълнителят също така е длъжен да се 

придържа към предписаната технология и правилата на добрата строителна практика 

за изпълнение на видовете СМР, както и да изпълни точно и пълно инвестиционния 

проект и изискванията на Възложителя. С оглед внедрената и поддържаната в 

дружеството Интегрирана система за управление на качеството, опитния и 

квалифициран персонал – експертен и изпълнителски, двустепенния входящ контрол на 

материалите, както и дългогодишния опит на използваните от дружеството 

доставчици и партньори вероятността този тип риск да настъпи е общо средна, 

последиците са опасни, а степента на влияние е общо средна, при което общата 

оценка на типа риск е интензивна, тъй като въпреки опасните последици, този вид 

рискове се поддават на своевременно управление и противодействие. За всяка отделна 

проявна форма на рисковото събитие, е извършена и отделна комплексна оценка. 

2.1 Дефинирано от Възложителя събитие: Влагане в строителството на 

материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на 

изискванията на възложителя 

А) Възможни форми на проявление и мерки за управлението им:   

1. Ненавременно констатиране на дефекти или отклонения на доставените 

материали, детайли, конструкции и/или изделия на обекта; 

Вероятност за възникване: средна; 

Степен на влияние: средна; 

Последици: опасни; 

Оценка: интензивна; 
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Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде 

завършен в определените в технически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя; 

1. На обекта ще се доставят предварително одобрени  материали според 

утвърдените стандарти и изисквания на възложителя, съпроводени с всички 

необходими декларации за съответствие и сертификати, които се изискват 

от доставчика още към момента на отправяне на заявката и подлежат на 

предварителна оценка за съответствие. 

2. Предвиден е двустепенен входящ контрол на доставките с цел да се избегне 

пропуск относно съответствието, качеството и годността на 

продуктите/изделията. 

3. Стриктно съблюдаване на процедурите и попълване на документацията от  

внедрената система за управление на качеството –ISO 9001 в т.ч 

упражняване на регистриране на несъответствията и управлението на 

несъответстващи продукти; 

4. Освен входящия контрол, специалистът по качество, ще осъществява и пряко 

наблюдение за качество при влагането на материалите и СМР. 

Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да 

бъде завършен в определените в тех.спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя; 

1. Отстраняване на дефектните или неподходящи материали и изделия от 

основната складова база/обекта  и незабавната замяната им с одобрени 

такива; 

2. Ангажиране на допълнителен експертен състав на дружеството за 

извършване на входящ контрол; 

3. Засилен контрол и наблюдение на изискванията на производителя/ 

доставчика за правилно съхранение на материалите в складовите площи 

на изпълнителя; 

4. Пренасочване на екипите в изпълнението на друг вид СМР за които са 

налични годни материали/съоръжения. 

          Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение 

на          договора 

1. Събиране и анализ на информация пряко от специалиста по качество и 

техническия ръководител относно годността и съответствието на влаганите 

материали/изделия с цел ранно установяване на евентуални отклонения; 

2. Огледи и проверки на условията на транспортиране/складиране и съхранение на 

материалите с цел запазване на оптималните качества и годност на 

материалите. Отговорник: Технически ръководители и специалист по качество; 

3. Анализ на отчетените документи по процедурите от проведения двустепенен 

входящ контрол. Отговорник: Специалист по качество и Ръководител проект; 

4. Специалист по качество извършва независима проверка на материалите и 
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тяхното влагане. 

      Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

      1. Провеждане на контролни изпитвания в акредитирани лаборатории на 

материалите, подлежащи за влагане /когато изпитванията са възможна/. 

Отговорник: Специалист по качество; 

     2. Искане на незабавна обратна връзка от специалиста по качество относно 

предприетите мерки и информация за спецификациите и съответствието на 

материалите след указаната промяна. Отговорник Ръководител проект; 

     3. Изпращане на покана до производител /доставчик за оглед на място на 

съхранение на материала. Отговорник: Ръководител проект; 

     4. Проверка дали некачествените/неподходящите материали са отстранени от 

обекта; Отговорник: Технически ръководители и Ръководител проект; 

2. Увреждане на складирани материали/изделия, техническо оборудване и 

конструкции по вина на изпълнителя. 

Вероятност за възникване: средна; 

Степен на влияние: средна; 

Последици: сериозни; 

Оценка: средна; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде 

завършен в определените в технически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя; 

1. Ограничаване на достъпа до материалите до тези, които имат право и 

компетенция за използването им. 

2. Съхраняване на материалите  и техническото оборудване съобразно указания 

на производител/доставчик и в съответствие с правилата за правилно  съхранение 

и транспортиране на материалите. Предвид на това, че основните материали за 

изпълнението на настоящия обект са PE тръби ведно с прилежаща арматура, ще 

се предвидят специални мерки при тяхното товарене, транспорт и съхранение: 

 Товаро-разтоварните работи на тръбите ще се извършват внимателно, така 

че да не позволяват удряне, прегъване, влачене и увреждане повърхността на 

тръбите.  

 При съхранение и транспорт тръбите/арматурата по тях трябва да се 

предпазват от контакт с агресивни вещества като моторни масла, разтворители 

и др. Тръбите няма да  поставят върху остри и твърди предмети и няма да се 

позволява движение на хора и машини по тях. В никакъв случай няма не се допуска 

търкаляне или влачене на тръбите по земята. 

 Складовата площадка, върху която се складират тръбите, ще е добре 

нивелирана и без неравности – камъни, скални късове и други остри предмети. 

Складират се на фигури (пирамидално подредени) с височина до 2,0м – за тръбите 

на пръти, така че да лежат по цялата си дължина и се осигуряват се срещу 

самоволно претъркаляне с дървени клинове. За тръби на рулони, положени 

хоризонтално, височината може да бъде над 2,0м. Предвид на това, че материала 



                                       

387 

на тръбите може да претърпи деформации от слънчевата светлите, 

складираните тръби ще бъдат покрити. 

 Фасонните парчета обикновено се доставят опаковани. Ако са доставени в 

насипно състояние ще се внимава да не се повредят от удари или да се 

деформират, вследствие на неправилно съхранение. Ако тръбите и фасонните 

парчета от РЕ се съхраняват дълго време без да бъдат монтирани, необходимо е 

те да бъдат складирани в закрити помещения със сравнително постоянна 

температура и защитени от преки слънчеви лъчи. 

 Няма да се допуска тръбите и фасонните парчета да престояват дълго време 

на обекта, изложени на атмосферните влияния и пряка слънчева светлина.По тази 

причина заявките за доставка се изпълняват непосредствено преди монтажа. 

3. Осигуряване на охраняеми помещения и места за съхранение на материалите и 

изготвяне на инструкции до персонала относно работата около тях, за да се 

избегне евентуално увреждане; 

4. Извършване на оглед от Специалиста контрол по качество и Технически 

ръководители на материалите/изделията непосредствено преди влагането им – 

следи се за годност, цялост на опаковката и изделието; 

       Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да 

бъде завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя; 

1. Отстраняване на увредените материали/елементи  и замяна с некомпроментирани 

такива; 

2. Продължаване изпълнението на друг участък при налични на подходящи 

материали с цел избягване на закъснение в целия обект. 

3. Включване на допълнителни човешки ресурси за наваксване на закъснението в 

раб.участък където подлежат за влагане увредените материали. 

4. Назначаване на допълнителен персонал, които да следи за правилното съхранение 

и охрана на материалите; 

         Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 

договора 

1. Надлежно отразяване на резултатите от извършения входящ контрол и оглед на 

материала и проследяване на условията за транспортиране и съхранение по 

веригата от производител/доставчик до получаване в приобектовата складова 

база. Отговорник: Технически ръководители и специалист по качество; 

2. Огледи и проверки на условията на транспортиране/складиране и съхранение на 

материалите с цел запазване на оптималните качества и годност на 

материалите. Отговорник: Технически ръководители и специалист по качество; 

3. Извършване на огледи по работните места относно съхранението и 

използването на материали/съоръжения и конструкции преди непосредственото 

им влагане. Отговорник: Технически ръководители, специалист по качество и 

Ръководител проект; 
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4. Проверка на системата по охрана на приобектовите складови площи. 

Отговорник: Ръководител проект; 

       Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

     1. Проверка на резултат – дали увредения материал/конструкция е отстранен респ. 

дали е преустановено влагането на съответния материал; Отговорник: Технически 

ръководители и Ръководител проект; 

     2. Искане на незабавна обратна връзка от специалиста по качество относно 

предприетите мерки и информация за действителното състояние на доставените 

ценности – материали, съоръжения, конструкции. Отговорник: Ръководител проект; 

     3. Личен оглед от страна на ръководителя на проекта по работни места и складови 

площи; 

 

     3. Неспазване инструкциите за влагане /използване на материали, конструкции 

и/или  

      изделия. 

Вероятност за възникване: малко възможна; 

Степен на влияние: относително висока; 

Последици: опасни; 

Оценка: интензивна; 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техически спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Изискване на указания/инструкции от производителя/доставчика в ранен етап 

и запознаване техническия ръководител и контрольора по качество с тях. 

2. Разработване/актуализиране на технологичните карти и работни инструкции 

при съобразяване на изискванията за влагане и запознаване изпълнителския 

персонал с тях; 

3. Участия на техническия ръководител и ВиК инженера  в информационни 

срещи / обучения, организирани от производител/доставчик с цел запознаване 

със спецификите на продукта; 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да 

бъде завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Провеждане на незабавна информационна среща с изпълнителския персонал 

допуснал отклонението и даване на допълнителни и задължителни 

разяснения относно  начина на използване; 

2. Въвеждане на правнодопустими дисциплинарни мерки спрямо работниците 

за обезпечаване на изпълнението. 

3.  Подмяна на изпълнителския състав с друг или привличане на допълнителен 

трудов ресурс.  

4. При необходимост, освен техническия ръководител и останалите лица от 
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ръководния състав на обекта ще бъдат натоварени с правомощия пряко да 

контролират изпълнението. 

 Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 

договора 

1. Надлежно и систематизирано съхранение на предоставените 

инструкции/указания на производител на обекта и периодична проверка за 

спазването им в работния процес; Отговорник: Ръководител проект; 

2. Регулярно допитване до изпълнителския персонал, боравещ с материала относно 

информираност относно влагането му; Отговорник: Технически ръководители и 

Ръководител проект; 

3. Наблюдение върху процеса по обработка и влагане; Отговорник: Технически 

ръководители, ВиК инженер, Специалист по качество и Ръководител проект; 

       Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

1.  Непрекъснато осъществяване на контрол при влагането/използването на 

материалите от страна на техническия ръководител и контрольора по 

качество. Отговорник: Технически ръководители, ВиК инженер, Специалист по 

качество и Ръководител проект; 

2. Проверка на крайния резултат – дали даден материал/конструкция е вложен при 

спазване на указанията на производител/доставчик; Технически ръководители, 

ВиК инженер, Специалист по качество и Ръководител проект; 

3.  Оглед по работни места от страна на ВиК инженера и Ръководителя на 

проект; 

4.  Проверка на място за квалификацията и уменията на ново включените 

строителни работници обработващи материала/конструкцията. Технически 

ръководители, ВиК инженер, Специалист по качество и Ръководител проект; 

1.2 Дефинирано от Възложителя събитие: Неспазване на технологията за 

изпълнение на отделни видове строителни работи. 

 А) Възможни форми на проявление и мерки за управлението им:   

1. Неспазване на предписаната технологична последователност на изпълнение 

на СМР 

Вероятност за възникване: малко възможна; 

Степен на влияние: относително висока; 

Последици: опасни; 

Оценка: интензивна; 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде 

завършен в определените в технически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя: 

1. Много добро проучване на предписаната технологична последователност и 

начин на изпълнение. Срещи с проектант на място за уточняване на 

спецификите. 

2. Запознаване на изпълнителския персонал с нея , както и с ПИПСМР и добрите 
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строителни практики преди започване на изпълнението. 

3. Разработване на времевия график за изпълнение в съответствие с 

технологична с участието на инженерно-експертния персонал и техническия 

ръководител на обекта. 

4. Актуализиране на времевия график по време на изпълнение съобразно 

технологичната последователност с нанасяне на евентуални промени в нея за 

да се избегне евентуално закъснение. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да 

бъде завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Изпълнение на други видове СМР, незасегнати от риска; 

2. Включване на допълнителни ресурси /хора и техника/ за преработка на 

технологично неправилно изпълнение видове СМР; 

3. Привличане на проектанта за разработване на стратегия за отстраняване 

на дефектите в предприетата строителна технология; 

4. Засилен контрол върху изпълнението на останалите СМР от страна на 

ръководния състав. 

       Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на        

        договора 

1. Ежедневно проследяване на изпълнението и съпоставка с утвърдената 

технологията и спазване на издадените нареждания; Отговорник: Технически 

ръководители, ВиК инженер и Ръководител проект; 

2. Начина на изпълнение се проследява от четирима специалисти – Техническия 

ръководител, ВиК инженера, Специалиста по качество и Ръководителя на 

проекта; 

3. Осигуряване на непрекъснат достъп на стр.надзор и проектантите до 

работните места за наблюдение на изпълнението и анализиране на подадената 

от тях информация относно спазване на технологията и добрите стр.практики 

за изпълнение на дадения вид СМР. Отговорник:  Ръководител проект; 

4. Оглед на крайния резултат; Отговорник: Технически ръководители, ВиК 

инженер, Специалист по качество и Ръководител проект; 

      Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

   1. Проверка на резултата от насрочената мярка – дали е преустановено 

изпълнението, дали е преорганизирано изпълнението по съответен начин и др. 

Отговорник: Технически ръководители и Ръководител проект; 

 2.  Проверка дали са дадени указания от проектант и стр. надзор имащи отношение по 

изпълнението и дали същите се изпълняват; Отговорник: Технически ръководители и 

Ръководител проект; 

3. Провеждане на съвместен оглед на място от комисия в състав – инженерния екип на 

изпълнителя, проектант, Възложителя и стр. надзор и искане на обратна връзка от 

участвалите лица с направените от тях констатации. 
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2. Допускане на изпълнение на СМР при неподходящи метеорологични условия, 

влияещи на качеството на изпълнение; 

Вероятност за възникване: минимална ; 

Степен на влияние: относително висока; 

Последици: опасни; 

Оценка: ниска; 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде 

завършен в определените в технически спецификации обем, качество, срок и 

съгласно изискванията на Възложителя: 

1. Стриктно спазване на правилата за изпълнение на СМР при съблюдаване на 

изискванията към метеорологичните условия за изпълнение; Предварително 

събиране на метеорологични данни и прогнози, които се отразяват в 

планираните дневни задачи. 

2. Извършване на регулярни изпитвания на качествата на изпълнените СМР с 

цел отчитане на евентуални бъдещи изменения в тях вследствие на 

атмосферното влияние; 

3. Привличане на проектанта в качеството на консултант при съмнение за 

отрицателни прояви на материалите/технологията вследствие на 

метеорологичните условия. 

4. Поддържане на добра комуникация с доставчика на материали, оборудване 

и/или конструкция с цел предварително подготвяне условията за влагането на 

добавки/продукти, които да противодействат на отрицателни климатични 

влияния. 

5. Инструктиране на техническия ръководител за съобразяване раб.процес на 

площадката с климатичните условия за деня. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да 

бъде завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя: 

1. Преустановяване изпълнението на тези видове СМР, които се влияят 

отрицателно от конкретната метеорологична ситуация и изпълнение на 

други, спрямо които риска не е проявен. 

2. Когато това е възможно ще се използват предпазни средства /респ. на 

добавки към материалите, които обезпечават влагането им при влошени 

климатични условия без това да води до отклонение от проекта; 

3. При необходимост ще се използват помощни материали за 

затопляне/осушаване на работните участъци, по начин които да обезпечи 

влагането/монтажа на материала/изделието; 

4. Преработка на СМР, които поради изпълнението им в неподходящи условия 

не показват необходимото качество. 

5. Привличане на допълнителен ресурс за преработката/наваксване на забавата. 

Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 
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договора 

1. Задължително наблюдение, събиране и анализ на данни за синоптичната 

прогноза по следните показатели: – температура, валежи, слънчеви часове и 

скорост на вятъра. Проверка на степента на готовност на персонал, техника и 

оборудване. Определяне на дежурства за наблюдение на обекта по време на 

възникване на кризисна ситуация и изискване на обратна връзка от 

дежурството. Отговорник: Ръководител проект; 

2. Съпоставка на подлежащите за изпълнение СМР с актуалните метеорологични 

условия – проверка на указания на производител на материали относно условията 

за влагането/употребата им, наличие на оборудване за изпълнение на видовете 

СМР при конкретните условия на времето, необходимост от предприемане на 

допълнителни грижи върху изпълнените работи и др. Отговорник: Технически 

ръководители и Ръководител проект; 

3. Анализ на резултатите от проведени изпитвания на съответния материал 

относно използването му в неблагоприятно време и наблюдение на неговите 

качества/изменение непосредствено на работния участък. Отговорник: 

Технически ръководители, Специалист по качество и Ръководител проект; 

4. Оглед на крайния резулатат; Отговорник: Технически ръководители, Специалист 

по качество, ВиК инженер и Ръководител проект; 

Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

   1. Проверка на резултата от насрочената мярка – дали е преустановено 

изпълнението, дали са използвани допълнителни добавки към материалите, 

противодействащи на атмосферните условия, дали са предприети грижи при 

използването му в лоши атмосферни условия, дали са използвани предоставените 

доп.помощни средства за осушаване, затопляне, охлаждане и др. Отговорник: 

Технически ръководители и Ръководител проект; 

 2.  Проверка дали са включени допълнителни ресурси за наваксване на забавата респ. 

за преработка на увредените СМР. Отговорник: Ръководител проект; 

     3. Провеждане на изпитвания на крайния резултат за наличие на необходимите   

      качествени параметри; Отговорник: Технически ръководители, Специалист по 

качество,  

     ВиК инженер и Ръководител проект; 

3. Некачествено изпълнение на СМР 

 

Вероятност за възникване: малко възможна; 

Степен на влияние: относително висока; 

Последици: опасни; 

Оценка: интензивна; 

 

Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът да бъде завършен в 

определените в техически спецификации обем, качество, срок и съгласно 
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изискванията на Възложителя; 

1. Подбор на квалифицирани изпълнителски кадри с опит при изпълнението на 

конкретен вид СМР; 

2. Разработване на технологични карти за начина и стъпките на изпълнение на 

всеки отделен вид СМР. Запознаване персонала с тях. Предоставяне достъп до 

тях на самата стр.площадка. 

3. ВиК инежерът ще указва методически разяснения на работниците. 

4. Влагане на материали и използването на технология съобразно проекта; 

5. Извършване на регулярни изпитвания и ежедневен контрол на изпълнението; 

6. Провеждане на периодични огледи на изпълненото строителство съвместно с 

проектант и строителен надзор. Предоставяне на пълна информация на тези 

лица относно планираното изпълнение и/или за вече изпълнени участъци. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране при настъпване така, че договорът да 

бъде завършен в определените в техн.спецификации обем, качество, срок и съгласно 

изискванията на Възложителя; 

1. Незабавно започване на дейности по преработка или отстраняване на дефекти; 

2. Активизиране на допълнителен ресурс техника, изпълнители и инженерно-

експертни кадри за наваксване на забавата; Репланиране на ресурсите, което ще 

позволи пренасочване или замяна на персонал, техника и оборудване за 

предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР; 

3. Осигуряване постоянното присъствие на контрольор по качеството на 

работните участъци в които се работи; Актуализиране на работните 

инструкции и технологични карти. 

4. Финансово мотивиране на изпълнителския състав за подобряване на качеството 

и срочността на изпълнение. 

 Мерки за мониторинг на проявната форма на риска по време на изпълнение на 

договора 

1. Спазването на качеството на влаганите материали се следи от една страна 

преди заявка /чрез предварително проучване и одобрение на показателите, 

сертифицирането на производителя, приложимите стандарти за качество,  а 

от друга ще се извършва двустепенен входящ контрол - при доставката в 

складовата база в гр. Смолян и при доставка на самия обект. Материалите също 

така ще  се съгласуват предварително със  Стр.надзор/Възложител и при 

необходимост с проектанта.  Във всеки работен участък ще се наблюдава 

изпълнението като ще се следи за спазване на технологията и добрите практики 

при изпълнението на всеки вид СМР. Отговорник: Технически ръководители, 

Специалист по качество, ВиК инженер и Ръководител проект; 

2. Ще се проверява крайния резултат за качество и съответствие с проектните 

изисквания, като ще се използват и резултатите от проведени изпитвания. 

Отговорник: Технически ръководители, Специалист по качество, ВиК инженер и 

Ръководител проект; 
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3. Осигуряване на достъп на проектанта и лицата, упражняващи строителен и 

авторски надзор за извършване на проверка на изпълнението. Директни разговори 

с тях  относно качеството на изпълнение и постигнатите резултати 

Отговорник: Ръководител проект; 

4. Регулярна проверка за спазване процедурите и попълване на документацията 

съгласно Интегрирана система за управление на качеството.Отговорник: 

Технически ръководители, Специалист по качество и Ръководител проект; 

5. Ангажиране на ВиК специалисти от експлоатационното дружестви – ВиК 

Смолян ЕООД които да проведат оглед, изпитвания и да дадат констатации за 

качеството на изпълнение. Отговорник: Ръководител проект; 

     Мерки за контрол върху изпълнението на  предложените мерки 

 1. Проверка на резултата от насрочената мярка – дали  е извършена 

преработка/отстраняване на некачествената работа, дали са въведени 

стимулиращи/санкциониращи мерки сред изпълнителския и експертния персонала, дали 

изпълнението се наблюдава и проверява регулярно и т.н. Отговорник: Ръководител 

проект; 

2.  Техническият и проектов ръководител следят за отклонения от целеното качество и 

уведомяват своевременно ръководството на дружеството за възникнала необходимост 

от набавяне/включване на допълнителни ресурси. Контролират непосредствено 

приложените мерки; Анализират  постъпилата информация от другите участници в 

процеса и следят дали техните указания се спазват. 

3. Провеждане на изпитвания на крайния резултат за наличие на необходимите 

качествени параметри; Отговорник: Специалист по качество и Ръководител проект; 

4. Проверка за извършени предварителни, текущи и контролни замервания, чрез 

проследяването на съставените документални записи; Проверка на преработката на 

място относно възстановяване на допуснатите грешки/неточности; Отговорник: 

Специалист по качество и Ръководител проект; 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него е валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Участникът предвижда изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и 

спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно 

изпълнение на поръчката. Предложената организация за изпълнение на поръчката е в 

съответствие с нейния обхват и заложените цели и резултати. Организацията за 

изпълнение отговаря на изискванията на възложителя, посочени в техническата 

документация и спецификации, на действащото законодателство, на съществуващите 

технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на възлагане. Участникът е 

изложил предвижданията си за организиране на работата на строителния екип, 

включително как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и 

срочно изпълнение на възложената поръчка. Представен е организационен план, в който 

са изложени задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът обхваща 
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целия период на изпълнение на поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и 

технология за изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се 

съдържа подробно описание и на организационните и строителните дейности, 

обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и 

монтажни работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка и 

тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, 

като конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни 

видове строителни дейности, покриваща всички аспекти на изпълнението с отчитане на 

реалната производителност на предложените работна сила и оборудване. Участникът 

предлага подход за изпълнение на поръчката, основан на: Декомпозиране на всички 

дейности на съставни операции, с ясно дефинирани продължителност, начало и край, 

посочени в линейния график; Обосноваване на предложеният срок за изпълнение чрез 

дефиниране на ресурсите, с които се разполага и които са необходими за обезпечаване на 

качеството на крайния продукт; Ефективни и адекватни мерки за управление на срока, 

качеството, опазване на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. 

Етапите за изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в пълния й обхват, 

отчетена е необходимостта от подготвителни дейности и в необходимата 

последователност на изпълнение са описани, както следва:  

Изпълнението на поръчката, условно е разделено на  дванадесет етапа и  два 

подетапа, както следва: 

Изпълнението на поръчката, условно е разделено на  дванадесет етапа и  два 

подетапа, както следва: Подготвителен етап (Подготвителни работи, разполагане на 

техника и фургони, Устройване на складови площи), Етапи на строителство (включващо 

десет етапа и два подетапа) и Заключителен етап (Окончателно изпитване,  промивка и 

дезинфекция по цялото трасе на водопровода. Демобилизация на ресурсите. Подготовка 

за предаване обекта на Възложителя и подписване на Акт обр.15). 

Етапи на строителство (включващо десет етапа и два подетапа): 

o Eтaп 1, включва:  

   Гл.клон 1-Строителни работи  

   Гл.клон 1 - Монтажни работи  

   Гл.клон 1-Строителни работи СВО  

   Гл.клон 1-Монтажни работи СВО  

   Гл.клон 1-Строителни работи за ПХ 70/80  

   Гл.клон 1-монтажни работи ПХ 70/80  

   Клон 2-Строителни работи       

   Клон 2-Монтажни работи       

   Клон 2-Строителни работи СВО  

   Клон 2-Монтажни работи СВО  

   Клон 2 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 2 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 22 - Строителни работи       

   Клон 22 - Монтажни работи      

   Клон 22 - Строителни работи СВО  

   Клон 22 - Монтажни работи СВО  

   Клон 22 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 22 - Монтажни работи за ПХ 70/80                      

o Етап 2, включва; 

   Клон 9 - Строителни работи     

   Клон 9 - Монтажни работи       

   Клон 9 - Строителни работи СВО     

   Клон 9 - Монтажни работи СВО  

   Клон 9 - Строителни работи за ПХ 70/80  
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   Клон 9 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 27 - Строителни работи       

   Клон 27 - Монтажни работи       

   Клон 27 - Строителни работи СВО     

   Клон 27 - Монтажни работи СВО     

   Клон 27 - Строителни работи за ПХ 70/80       

   Клон 27 - Монтажни работи за ПХ 70/80    

   Клон 99 - Строителни работи        

   Клон 99 - Монтажни работи     

   Клон 99 - Строителни работи СВО    

   Клон 99 - Монтажни работи СВО  

   Клон 99 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 99 - монтажни работи за ПХ 70/80 

o  Етап 3, включва: 

   Клон 1-Строителни работи    

   Клон 1 - Монтажни работи       

   Клон 1-Строителни работи СВО  

   Клон 1-Монтажни работи СВО  

   Клон 12 - Строителни работи      

   Клон 12 - Монтажни работи      

   Клон 12 - Строителни работи СВО  

   Клон 12 - Монтажни работи СВО  

   Клон 12 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 12 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 92 - Строителни работи       

   Клон 92 - Монтажни работи   

   Клон 92 - Строителни работи СВО  

   Клон 92 - Монтажни работи СВО  

   Клон 92 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 92 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   ЕТАП 3.1: 

   Гл.клон 1-Строителни работи за регулатор на налягане 

- PRV 883 

   Гл.клон 1-Монтажни работи за регулатор на налягане - 

PRV 883  

o ЕТАП 4, включва: 

   Клон 10 - Строителни работи     

   Клон 10 - Монтажни работи работи       

   Клон 10 - Строителни работи СВО  

   Клон 10 - Монтажни работи работи СВО  

   Клон 28 - Строителни работи 9      

   Клон 28 - Монтажни работи 3      

   Клон 28 - Строителни работи СВО  

   Клон 28 - Монтажни работи СВО  

   Клон 28 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 28 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 94 - Строителни работи       

   Клон 94 - Монтажни работи     

   Клон 94 - Строителни работи СВО  

   Клон 94 - Монтажни работи СВО 

     ЕТАП 4.1включва: 

   Клон 2 - Строителни работи за Шахта изпускател при 

т.831   
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   Клон 2 - Монтажни работи за Шахта изпускател при 

т.831     

o   ЕТАП 5, включва: 

   Клон 7 - Строителни работи       

   Клон 7 - Монтажни работи       

   Клон 7 - Строителни работи СВО  

   Клон 7 - Монтажни работи СВО  

   Клон 7 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 7 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 8 - Строителни работи     

   Клон 8 - Монтажни работи       

   Клон 8 - Строителни работи СВО  

   Клон 8 - Монтажни работи СВО  

   Клон 8 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 8 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 93 - Строителни работи    

   Клон 93 - Монтажни работи    

   Клон 93 - Строителни работи СВО       

   Клон 93 - Монтажни работи СВО       

   Клон 93 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 93 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

o  ЕТАП 6, включва: 

   Клон 4 - Строителни работи       

   Клон 4 - Монтажни работи       

   Клон 4-Строителни работи СВО  

   Клон 4 - Монтажни работи СВО  

   Клон 26 - Строителни работи  

   Клон 26 - Монтажни работи       

   Клон 26 - Строителни работи СВО     

   Клон 26 - Монтажни работи СВО  

   Клон 65 - Строителни работи      

   Клон 65 - Монтажни работи     

o   ЕТАП 7, включва: 

   Клон 5 - Строителни работи       

   Клон 5 - Монтажни работи      

   Клон 25 - Строителни работи    

   Клон 25 - Монтажни работи    

   Клон 80 - Строителни работи      

   Клон 80 - Монтажни работи     

o    ЕТАП 8, включва: 

   Клон 6 - Строителни работи       

   Клон 6 - Монтажни работи     

   Клон 82 - Строителни работи     

   Клон 82 - Монтажни работи      

   Клон 82 - Строителни работи  

   Клон 82 - Монтажни работи  

   Клон 82 - Строителни работи за ПХ 70/80     

   Клон 82 - Монтажни работи за ПХ 70/80   

   Клон 87 - Строителни работи       

   Клон 87 - Монтажни работи       

o  ЕТАП 9, включва: 

   Клон 3 - Строителни работи       

   Клон 3 - Монтажни работи      
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   Клон 3-Строителни работи СВО  

   Клон 3-Монтажни работи СВО  

   Клон 3-Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 3-Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 95 - Строителни работи       

   Клон 95 - Монтажни работи     

   Клон 95 - Строителни работи СВО  

   Клон 95 - Монтажни работи СВО  

   Клон 95 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 95 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

   Клон 86 - Строителни работи       

   Клон 86 - Монтажни работи      

   Клон 86 - Строителни работи СВО    

   Клон 86 - Монтажни работи СВО    

   Клон 86 - Строителни работи за ПХ 70/80  

   Клон 86 - Монтажни работи за ПХ 70/80  

o ЕТАП 10, включва: 

   Клон 59 - Строителни работи       

   Клон 59 - Монтажни работи       

   Клон 59 - Строителни работи СВО  

   Клон 59 - Монтажни работи СВО  

   Клон 59-Строителни работи регулатор на налягане -    

PRV 11  

Клон 59 - Монтажни работи регулатор на налягане - PRV 

11  

Същинското изпълнение на строителството се предвижда да протече в десет условно 

разделени етапа  /с два подетапа при етап 3 и 4 /с обем и времетраене отразен в приложен 

линеен график. Всеки етап от 1-9 времево обхваща паралелното изпълнение на по три 

клона ведно със СВО и ПХ по тях /съобразно предвиденото  в инвестиционния проект/. 

Последно, в етап 10,  се предвижда да се изпълни единствено клон 59 ведно със СМР на 

регулатор на налягане  PRV 11 към него, поради  самостоятелност и изолираност на 

клона. Обособени са подетапи 3.1 и 4.1, в които ще се изпълнят  СМР по регулатор на 

налягане - PRV 883 /по Гл.клон 1 в етап 3.1/ и на шахта изпускател при т. 831 на клон 2 /в 

етап  4.1/. Работата по всеки клон от съответния етап ще започва в една и съща дата и ще 

се изпълнява от различни работни звена. След цялостното приключване на дейностите от 

съответния етап, бригадите ще се преместват за изпълнението на клонове от следващия 

по ред етап.  

Видно от този начин на изпълнение участникът правилно е декомпозирал всички видове 

и количества строителни работи от Количествената сметка по клонове съгласно 

одобрения инвестиционен проект, като е отчел спецификата им и е отразил правилно 

изпълнението на СВО, ПХ, регулатори на налягането и шахта изпускател, попадащи в 

обхвата на поръчката. Например:  Участникът правилно е отбелязал местата на 

изпълнение на двата регулатора – 1 бр. /DN 100/ по Гл. Клон 1 и 1 бр. / DN 65/  по клон 59 

с всички прилежащи съответни елементи от КС; Шахта изпускател при т. 831 към клон 2, 

отчел е спецификата, че ПХ не са предвидени по клонове 5, 25, 65, 80 и тн, а СВО не са 

предвидени по клонове 5, 25, 80, 87 и др.  Клоновете от всеки етап са групирани при 

съобразяване на правилата за последователното изграждане и включване на отделните 

клонове един към друг, в цялостен водопровод, спецификата на терена и обема СМР в 

тях. На база на описаните методи и техники на работа е предложено ниво на изпълнение 

в съответствие с изискванията на възложителя; 

В рамките на представената от участника етапност при изпълнението са изложени 
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съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В 

рамките на представената от участника последователност е описан процесът, 

методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на 

последователността на операциите съгласно техническите спецификации и 

количествената сметка:  

1. Подготвителни работи: В подготвителния етап, след подписване на протокол обр. 2 от 

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /, в т.ч. 

заверка на заповедната книга/, ще стартират подготвителните работи, които включват 

устройване и организиране на мястото за базов лагер, на който се разполагат фургоните 

за работници и технически персонал, временна складова база и др. Участникът е включил 

и описал в този етап и въвеждането на мерки по ВОДБ и геодезическо отлагане на 

трасето.  

2. Същинското строителство: Участникът е предвидил псоледователни и технология на 

изпълнение, обващаща следните стъпки 

1. Рязане и разваляне на съществуващи настилки /асфалти, тротоари и бордюри където 

това е предвидено/ 

2. Изкопни работи, в т.ч. натоварване и извозване на иззети маси; 

3. Направа на пясъчна подложка под тръби; 

4. Полагане на водопровода, СВО и ПХ; 

5. Полагане на детекторна лента над теме тръба; 

6. Частично засипване с пясък над теме тръба; 

7. Провеждане на предварително изпитване на готовите участъци; 

8. Дозасипване на тръби и оставените връзки с пясък до 30 см теме тръба; 

9. Предварителна дезинфекция на готовите и изпитани участъци; 

10. Натоварване и транспорт на баластра, обратно засипване с нестандартна баластра, 

полагане на сигнална лента и уплътняване на пластове; 

11. Възстановяване на асфалтова настилка /където това е предвидено/ 

12. Възстановяване на тротоарна настилка и бордюри; 

13. Окончателно изпитване, промиване и дезинфекция преди предаване; 

Всяка от дейностите е декомпозирана на поддейности, а те от своя страна - на отделни 

операции и действия по изпълнението. В предложението на участника е налице и 

адекватно разпределение на дейностите, задачите и операциите по изпълнението им 

спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническите спецификации, като 

същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни 

дейности, задачи и операции по изпълнението отразява коректно технологичната 

последователност според правилата,  правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи, като е налице представяне на 

последователността на изпълнението на операциите за всеки вид дейност. По този начин 

участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички видове строителни 

работи, като е отразена коректно технологичната последователност според правилата, 

правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. 

Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката предвид 

неговите характеристики и особености, а предвижданията за организация и изпълнение 

покриват всички аспекти на извършваните дейности съгласно техническите 

спецификации. 

Например: Спазена е технологията за провеждане на изпитването, като съгласно 

Техническите спецификации, участникът е оставил открити връзките за целите на 

изпитването, като е предвидил тяхното дозасипване след извършеното предварително 

изпитване. Участникът е спазил поредността на полагане на двете ленти – детекторна и 

сигнална, като е съобразил детайла съгласно „ Типов напречен профил” от проекта. 

3. Заключителен етап: Предвидено е окончателно изпитване, промиване и дезинфекция 

преди предаване на Възложителя респ. преди включването на водопровода в 

експлоатация. Демобилизация на ресурсите и предаване обекта на Възложителя с Акт. 15. 
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В описателната част участникът е представил и описание на видовете и спецификациите 

на материалите, като видно от предложените материали, технологии за изпълнение и 

методи и техники на работа е предложено ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя: 
 МАТЕРИАЛИ ОПИСАНИЕ 

 
 

 

Тръби DN20-140 PEHD,  
РЕ 100 RC, PN 10 (SDR 17)  
 
 
 
 
 
 
 

Тръби от полиетилен висока плътност ПЕВП 100/предназначени за 
изграждане на извънсградни водопроводни мрежи за питейна 
вода. 
Същите ще са трислойни и ще отговарят на следните стандарти 
или техен еквивалент: БДС EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014.  
Всички тръби от РЕ 100 RC ще отговарят на следните изисквания:  
-Производителят ще притежава сертификат PAS1075;  
-Тръбите ще притежават сертификат за съответствие на тръби от 
РЕ 100 RC за приложение в България от лицензиран орган;  
-Сертифицирани от DIN CERTRO или аналогичен за съответствие с 
PAS1075 

  
Фасонните части за 
водопровода – тройници, 
кръстачи, намалители, колена, 
дъги, фланшови накрайници - 
PEHD,  
РЕ 100 RC, PN 10 (SDR 17)  
 
 
 
 
 

Инжекционно ляти фасонни части, предназначени за изграждане 

на извънсградни мрежи за питейно водоснабдяване. 

Същите ще са трислойни и ще отговарят на следните стандарти 
или техен еквивалент: БДС EN 12201-2:2011+A1:2013/NA:2014.  
Всички фасонни части от РЕ 100 RC ще отговарят на следните 
изисквания:  
-Производителят ще притежава сертификат PAS1075;  
-Фасонните части ще притежават сертификат за съответствие на 
фасонни части от РЕ 100 RC за приложение в България от 
лицензиран орган;  
-Сертифицирани от DIN CERTRO или аналогичен за съответствие 

с PAS1075 

 Детекторна  лента  

 
 

Полиетиленова детекторна обозначителна лента за трасета с 

медни проводници с надпис "Внимание водопровод"; 
POLYPROPILENE 30MY; Неръждаеми проводници AISI 304 SP 

0.40 MM 

Отговаря на техническо одобрение и нормативни актове DIN 
53445:53370:54841-3: ISO 846:1872-1 

 Сигнална лента Полиетиленова обозначителна лента за трасета с надпис 

"Внимание водопровод" 

 
 

 

Дезинфекция на водопровод 
 

 

 

Дезинфектантен биоцид, използван за масова и професионална 
употреба с цел опазване здравето на населението, дезинфекциране 

на питейно води 

Флашхлор гранулат 65 

Разрешение за пускане на пазара 

№0204/-2/11.03.2003 

 
 

 

Опорни блокове/Опорни плочи 
 

Предварително произведени елементи от бетон по проект.  
Отговаря на: 

БДС EN 206-1:2002, БДС EN 206-1:2002/A1:2006, БДС EN 206-

1:2002/A2:2006, БДС EN 206-1:2002/НА:2008 

 

 
 

Свободни фланци 
 

Свързващи части, принадлежности и аксесоари от въглеродна 
стомана, предназначени за обслужване като съединителни 

елементи на водопреносни системи. Отговарят на ISO 7005-

1:2007; БДС EN 1092-1:2008 

 Глухи фланци 

 

 

Фланци от въглеродна стомана глухи, бордови, с номинално 

налягане  PN 10 с номинални размери от DN 10 до DN 

600.Свързващи части, принадлежности и аксесоари от въглеродна 
стомана, предназначени за обслужване като съединителни 

елементи на водопреносни системи. Отговарят на  ISO 7005-

1:2007; 
БДС EN 1092-1:2008 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Фланшови спирателни кранове 

 

 

 
 

 

 
 

 

Фланшови шибърни спирателни кранове с гумиран клин със 

задвижване от ръкохватка, редуктор или ел/пневматична 

задвижка, от сферографитен чугун с епоксидно покритие, 

предназначени за влагане при изграждане на мрежи за питейно-

битова вода. Отговарят на директива на ЕС на строителни 

продукти 89/106/ЕС – (CPD), - БДС EN 1074-2:2004/А1:2006 
„Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за 

ползване по предназначение и подходящи изпитвания и 

проверки.“ Част 2: „Спирателна арматура”: - БДС EN 1171:2016 - 
Промишлена арматура. Шибърни кранове от чугун; - БДС EN 681-

1+A1+A2+AС+A3:2006 - Еластомерни уплътнители. Изисквания 
за материалите на уплътнители за свързване на тръби за 

водопровод и канализация.  Част 1: „Вулканизиран каучук“  

- EN 19:2002 – Промишлена арматура- маркировка на метална 
промишлена арматура;  
- ISO 7259:1988 – Чугунени шибри за подземен 
монтаж,преимуществено задействани с ключ.  
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- Присъединителни размери по EN 558-1 / 14, ISO 5752/14.  
- Спирателни кранове (СК) ф200,ф150, ф125, ф100, ф80, ф65 

шибърни с гумиран клин, с късо тяло за налягане PN 1.0MPa (10 

атм). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Водовземна скоба за СВО 

DN25. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Корпус от чугун с епоксидно прахово покритие.Епоксидното 

прахово покритие в съответствие с разпоредбите за качество и 
контрол на дебелината на слоя min 250 микрометра. Гумено 

уплътнение от еластомер, годен за питейна вода. Уплътнението 

покрива цялата вътрешна повърхност на скобата за по-добро 
сцепление с полиетиленовата тръба. Концентрични маншетни 

уплътнения около отворите за свързване. Болтове и шайби от 

неръждаема стомана. Скобите за пробиване под налягане да имат 
вграден адаптер за пробиване до 2”. Адаптерът е чугунен, с 

антикорозионно прахово покритие. И О-уплътнение от еластомер, 

подходящ за питейна вода.Отговарят на: 

- Директива на ЕС за строителните продукти 89/106/ЕС - (CPD)  
- БДС EN 545:2010 – Тръби, фитинги, аксесоари от сферографитен 
чугун и техните съединения за водоснабдителни тръбопроводи. 
Изисквания и методи за изпитване;  
- ЕN 545, ISO 2531 - Тръби, фитинги и аксесоари и техните 
присъединявания от сферографитен чугун. Изисквания и методи 
за изпитване.  
- БДС EN 12842:2012 - Фитинги от ковък чугун за тръбопроводни 
системи от PVC-U или PE. Изисквания и методи за изпитване.  
-БДС EN 12201-5:2011 - Пластмасови тръбопроводни системи за 
водоснабдяване.  
- Полиетилен (РЕ).  
Част 5: „Пригодност за използване по предназначение на 
системата“.  
- БДС EN 1453-1:2017 - Пластмасови тръбопроводни системи с 
многослойни стени на  
тръбите за канализация (ниска и висока температура) в сгради. 

Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U); 

 

 

 

 
Коляно 90°, Ø25 на БМВ 

Фасонни части за бърз механичен монтаж/бърза връзка/ от 

полиетилен висока плътност ПЕВП ПЕ100/, предназначени за 
изграждане на извънсградни водопроводни мрежи за питейно-

битово водоснабдяване с размери DN от ф25 до DN ф315 PN16 

БДС EN 12201-3:2011 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тротоарни спирателни кранове 

ТСК 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тротоарни спирателни кранове /шибърни/, с охранителна 
гарнитура, с номинално налягане PN 10 и PN 16, с условен размер 
от ½˝ до 2½˝ (от DN 15 до DN 65), с резбово присъединяване 
(вътрешна цолова резба) или с присъединяване чрез муфи тип 
push fit към тръби от PE/ PVC/ PPR 
Отговарят на: 
директива на ЕС на строителни продукти 89/106/ЕС – (CPD), БДС 
EN 1074-2:2004/А1:2006 „Арматура за водоснабдяване. 
Изисквания за пригодност за ползване по предназначение и 
подходящи изпитвания и проверки.“  
Част 2: „Спирателна арматура”  
- БДС EN 1171:2016 - Промишлена арматура. Шибърни кранове от 
чугун;  
- БДС EN 681-1+A1+A2+AС+A3:2006 - Еластомерни уплътнители. 
Изисквания за материалите на уплътнители за свързване на тръби 
за водопровод и канализация.  
Част 1: „Вулканизиран каучук“  
- EN 19:2002 – Промишлена арматура- маркировка на метална 
промишлена арматура;  
- ISO 7259:1988 – Чугунени шибри за подземен 
монтаж,преимуществено задействани с ключ.  
- Присъединителни размери по EN 558-1 / 14, ISO 5752/14;  
- ISO 5208:2008 – Водопроводна арматура. Тестване под налягане 
на водопроводна арматура;  
- БДС EN 12266-1:2012 – Промишлена тръбна арматура. 
Изпитване на тръбната арматура; 

 

 
 

 

 
 

 

 

Водомерна шахта DN25-32 

 
 

 

 
 

Телескопична конструция позволяваща монтаж на дълбочини от 
550 до 900мм. 
Защитена от замръзване посредсвом пено-изолация. Шахтата 
издържа на температури до -15о C (температура на почвата) 
Доставя се със заключващ се капак, предотвратяващ нежелан 
достъп. 
Капакът е изработен от композитен материал, издържащ 
натоварване от 5 тона. 
Шахтата е ходроизолирана, което я прави приложима в зони с 
високи подпочвени води. 
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Фабрично окомплектована с Push Fit фитинги за присъединяване 
на HDPE тръби с диметри Ф25 или Ф32мм. 
Шахтата е окомплектована с колекторна стойка за 1 1/2” 
коаксиален водомер, спирателен кран и обратен клапан. 
Улеснено пломбиране на водомера. 
Улеснено отчитане показанията на водомера. 
Водомерна шахта съгласно: НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005г., Чл.29, 
(т.1, 2, 3, 4 и 5) 
Водомерната шахта ще бъде с одобрението на инспекционните 
дружества експлоатиращи  
водопреносните мрежи в страната и отговаря на всички 
изисквания за инспекция, експлоатация и  поддръжка. 

 Надземен пожарен хидрант 

DN70/80, PN16 

 
 

 

Предназначени за гасене на пожари, продухване и промиване на 
тръбопроводни мрежи, аварийно водоснабдяване, 
освобождаване на налягането в тръбопроводни мрежи 
Отговарят на: 
- директива на ЕС на строителни продукти 89/106/ЕС – (CPD),  
- БДС EN 1074-2:2004/А1:2006 „Арматура за водоснабдяване. 
Изисквания за пригодност за ползване по предназначение и 
подходящи изпитвания и проверки.“  
Част 6: „Хидранти (водопроводни кранове)“ - БДС EN 14384:2005 – 
Надземни хидранти 14  
С тяло от сив или сферографитен чугун, с епоксидно покритие и 

външна тръба от неръждаема стомана DN 80, 2хВ, PN 16 bar, RD 
1000-1500 mm. Фланци на входа – Съгласно БДС EN 1092-2:1997. 

Изделието се монтира вертикално с горно разположение на 

изходите за прикачване. 

 

 

 
 

 

Филтър с фланци  

 

 

Филтър за пасивни течности до +120 °C, извънсградни 

водоснабдителни мрежи.. Корпус и капак от чугун GG25, сито от 

неръждаема стомана, уплътнение без съдържание на азбест. 
Фланци по DIN 2501 PN 16 и BS 4504 PN 16. Широчина на 

клетките 1,5 мм. 

Материал: Чугун kvs: 225 
Номинален размер: DN 32- DN 300 

макс. работно налягане: 16 bar 

макс.работна температура: 120 °C 

 
 

 

 
 

 
 

 

РШ DN1500мм с височина до 
H=3m, вкл. чугунен капак и 

чугунени стъпала 

 

Стоманобетонни и бетонни елементи за сглобяеми ревизионни 
шахти - пръстени. Стоманобетонния/Бетонният елемент е 

предназначен за изграждане на ревизионни шахти с дълбочина до 

6 m за зелени площи, улици и пътища.Прилагането на елементите 
за сглобяеми ревизионни шахти на всеки конкретен строеж се 

извършва в съответствие с разработен и утвърден инвестиционен 

проект при спазване на техническите строителни норми и 

действащите хармонизирани европейски и български стандарти 

БДС EN 1917 

Чугунен капак за РШ ф 600 мм съгласно БДС 1660-70 
Чугунено стъпало за ревизионни шахти БДС EN 13101 

 

 

Регулатори на налягане  

 
 

Вентил за регулиране на дебит и изходно налягане, използва се за 
редуциране на входно налягане към постоянно изходно налягане 
и осигуряване на постоянен дебит независимо от промените във 
входното налягане и/или дебита;  
Отговарят на: 
- Директива на ЕС за строителните продукти 89/106/ЕС - (СРD);  
- Директива на ЕС за съоръженията под налягане 97/23/ЕС - (PЕD);  
- ЕN 1074-5: Арматура за водоснабдяване. Изисквания за 
пригодност по предназначение и подходящи изпитания за 
проверка.  
Част 5: Регулиращи вентили.  
- ЕN 1074-1: Арматура за водоснабдяване. Изисквания за 
пригодност по предназначение и подходящи изпитания за 
проверка.  
Част 1: Общи изисквания.  
- ISO 9635: Арматура с хидравлично задействане;  
- ISO 5781:Арматура с хидравлично задействане: Редуцир вентили. 
Инсталационни повръхности.  
- Присъединителни размери по EN 558-1/ 1,8 ; ISO 5752/ 1,8.  
- Присъединителни фланци по EN 1092-2, ISO 7005-2.  
- Присъединителна резба по EN 10226-1, ISO 228-1. 

 

 

 
 

 

 

 

Охранителни гърнета за ТСК и  
СК 

 

Предпазващ елемент към инсталация на  ТСК и ПХ.Отговарят на 
Директива на ЕС за строителните продукти 89/106/ЕС- ( CPD) 
БДС EN 1074-2:2004/А1:2006  “Арматура за водоснабдяване. 
Изисквания за пригодност за използване по предназначение и 
подходящи изпитвания и проверки. Част 2: Спирателна арматура 
и аксесоари” 
БДС EN 1610:2003 - Изграждане и изпитване на канализационни 
системи 
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БДС EN 476:2003 - Общи изисквания за елементи‚ използвани в 
тръбопроводи за гравитационни канализационни системи 
БДС EN 752:2008 - Канализационни системи извън сгради 
БДС 1858- Гърнета улични за предпазна гарнитура на спирателни 
кранове 

 Шишове за дистанционно 
задвижване при подземен 

монтаж на  ТСК/ПХ 

 
 

Елемент към инсталация на  ТСК и ПХ.Отговарят на: Директива 
на ЕС за строителните продукти 89/106/ЕС- ( CPD) 
БДС EN 1074-2:2004/А1:2006  “Арматура за водоснабдяване. 
Изисквания за пригодност за използване по предназначение и 
подходящи изпитвания и проверки. Част 2: Спирателна 
арматура и аксесоари” 
DIN 69871- Шишове за дистанционно задвижване на подземно 
монтирана арматура 

 Гайки  с метрична резба 
 

 

 

Предназначени за трайно фиксирано  сглобяване на 
конструкции или присъединяване на елементи или уреди към 
конструкции като крепежни елементи / 
напр.фланци/Отговарят на Директива на ЕС за строителните 
продукти 89/106/ЕС- ( CPD) 
БДС EN ISO 2081:2009 - Метални и други неорганични 
покрития. Електроотложени покрития от цинк с допълнителни 
обработки върху чугун или стомана (ISO 2081:2008) 
БДС EN ISO 225:2010 - Свързващи елементи. Болтове, винтове, 
шпилки и гайки. Означения и описания на размерите 
БДС EN ISO 4032:2003 -  Гайки шестостенни. Изпълнение 1. 
Класове на точност А и В.  
БДС EN ISO 4034:2003 -  Гайки шестостенни. Клас на точност С  
БДС EN 1515-1:2004 - Фланци и техните съединения. Свързване 
с болтове и гайки. Част 1: Избор на болтове и гайки 
БДС EN ISO 2320:2009 - Гайки шестостенни самозаконтрящи се 
стоманени. Механични и експлоатационни характеристики (ISO 
2320:2008) 
БДС EN ISO 3506-2:2010 - Механични свойства на свързващи 
елементи от корозионноустойчива стомана. Част 2: Гайки (ISO 
3506-2:2009) 
Присъединителнa метрична резба по EN ISO  4753  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Болтове с метрична резба 
 

Предназначени за трайно фиксирано  сглобяване на 
конструкции или присъединяване на елементи или уреди към 
конструкции като крепежни елементи / 
напр.фланци/Отговарят на: Директива на ЕС за строителните 
продукти 89/106/ЕС- ( CPD) 
БДС EN ISO 2081:2009 - Метални и други неорганични 
покрития. Електроотложени покрития от цинк с допълнителни 
обработки върху чугун или стомана (ISO 2081:2008) 
БДС EN ISO 225:2010 - Свързващи елементи. Болтове, винтове, 
шпилки и гайки. Означения и описания на размерите 
БДС EN ISO 4014:2011 -  Болтове с шестостенна глава. Класове 
на точност A и B (ISO 4014:2011) 
БДС EN ISO 4016:2003 -  Болтове с шестостенна глава. Клас на 
точност C 
БДС EN 1515-1:2004 - Фланци и техните съединения. Свързване 
с болтове и гайки. Част 1: Избор на болтове и гайки 
БДС EN 1515-2:2004 - Фланци и техните съединения. Свързване 
с болтове и гайки. Част 2:Класификация на материалите за 
болтове за стоманени фланци, означенис PN 
БДС EN ISO 898-1:2009 - Механични свойства на свързващи 
елементи от въглеродна и легирана стомана. Част 1: Болтове, 
винтове и шпилки с определени класове на якост. Едра резба и 
ситна резба (ISO 898-1:2009) 
БДС EN ISO 3506-1:2010 - Механични свойства на свързващи 
елементи от корозионноустойчива стомана. Част 1: Болтове, 
винтове и шпилки (ISO 3506-1:2009) 
БДС EN ISO 4759-1:2003 - Допустими отклонения за свързващи 
елементи. Част 1: Болтове, винтове, шпилки и гайки. Класове 
на точност А, В и С (ISO 4759-1:2000) 
Присъединителнa метрична резба по EN ISO  4753  

 АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА 

СМЕС                             

Асфалтобетон АС 12,5 ИЗН. А50/70 за пътища и други натоварени 

от трафик площи. БДС EN 13108-1:2006; БДС EN 13108-
1:2006/NA:2009 БДС EN 13108-1/NA:2009 - Изменение 1:2011 

 

 

АСФАЛТОБЕТОН 

НЕПЛЪТНА СМЕС 

Асфалтобетон АС 12,5 БИНДЕР 50/70 за пътища и други 

натоварени от трафик площи. БДС EN 13108-1:2006; БДС EN 
13108-1:2006/NA:2009 БДС EN 13108-1/NA:2009 - Изменение 

1:2011 

 
 

ТРОШЕН КАМЪК Добавъчен материал, предназначен за пътно легло.  
Скални материали за несвързани и хидравлично свързани 

материали за използване в строителни съоръжения и пътно 

http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=54944
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=50263
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=53061
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=54944
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=53060
http://www.bds-bg.org/standard/info.php?standard_id=24330
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строителство; БДС EN 13043; БДС EN 13242 

 

 

БИТУМ Разреден нефтен битум, марка Fm2B3 / 30.07.2013 г.; Катионна 

битумна емулсия за разлив за връзка, тип C60B5-RV/01.07.2014 г.; 

БДС EN 15322:2010; БДС EN 13808:2006 

 
 

 

 

 
Бордюри  

 

 
 

 

Новите бетонови бордюри трябва да бъдат произведени във 
вибропресоващи инсталации за бетонови изделия и да отговарят 
на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС EN 1340:2005/АС:2006 
или следните минимални изисквания:  
- Сиви вибропресовани бордюри с размери 18/35/50;  
- Клас по абсорбция на вода 2, маркировка В;  
- Клас по устойчивост на размразяване с противообледяващи соли 
3, маркировка D;  
- Клас по устойчивост на изтриване 4, маркировка I;  
- Клас по якост на огъване 2, маркировка Т;  
- Устойчивост на плъзгане/приплъзване – задоволителна;  

 

 
 

 

 

 
Тротоарни плочи 

 

Тротоарни плочи от  вибропресован бетон със следните 
минимални характеристики по БДС EN 1338, БДС EN 1339:2006 или 
еквивалент:  
- Клас по якост на разцепване и огъване 3, маркировка U;  
- Клас по абсорбция на вода 2, маркировка В;  
- Клас по устойчивост на размразяване с противообледяващи соли 
3, маркировка D;  
- Клас по устойчивост на изтриване 4, маркировка I;  

 

 

Пясък за подложна под и над 

тръби 

 
 

Добавъчен материал фракция 0-4 мм 

Добавъчен материал получен, чрез обработка на речна баластра 

предназначен за влагане в производство на бетон за сгради, 
пътища и други съоръжения. Има приложение на уплътняващ 

материал. 

EN 12620 : 2002+А1:2008 
БДС EN 12620:2002 +А1:2008/НА 

 

 
 

 

Баластра за обратно засипване 

 
 

 

Баластрата, която ще се влага е добита от концесионни площи, 

собственост  на дружеството ни. Ще бъде доставена до обекта от 
собствени товарни автомобили при спазване изискванията за 

натоварване и транспортиране. Тя е добита законосъобразно, 

чиста от замърсители, което повишава нейното качество. 
Проследим произход и щадяща  околната среда технология по 

добиване.  

Предвидени са мерки за осигуряване на сроковете и качеството. 

Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от 

възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.  

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на 

поръчката съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, необходими за 

изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за 

изпълнението й работници и продължителност в човеко часове, начало и край. При 

изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него 

технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за 

изчакване между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на 

правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид работи и тяхната 

последователност на изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи 

от правилната технология), така и организационните (свързани с организацията и 

необходимите ресурси) зависимости между работите на конкретния обект – предмет на 

поръчката. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията.  

В представеният от участника график за изпълнение на поръчката са описани и 

визуализирани (в графичен и  табличен вид) всички видове и количества работи по 

количествената сметка /КС/ за обекта, декомпозирани по клонове – времетраенето, 

технологичната последователност, технологичното време за изчакване между отделните 

видове работи; разпределението на човешки ресурси и механизация по отделните видове 

СМР, респ. дни. В него е отразено изпълнението на всеки вид строителна работа съгласно 

Количествената сметка по клонове съгласно етапността, описана по-горе. Също така е 
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визуализирано разпределение на човешките ресурси /по вид и брой/, изпълняващи 

отделните видове и количества СМР: Общ  работник; Изкопчия; Работник пътни 

настилки; Бригада ВиК монтажници. В него е показано и разпределението на 

ангажираната техника, механизация и оборудване, с посочване на конкретен брой за 

изпълнение на отделните видове СМР. Видно от графика, предложеният срок за 

изпълнение е обоснован и корекно представен. Предложеният график отразява 

времетраенето по клонове на всички видове работи от количествената сметка, тяхната 

технологичната последователност, взаимозависимост, технологичното време за изчакване 

между отделните видове работи. При изследването на линейния график комисията счита, 

че визуализираните в него технологичната последователност, взаимозависимост и 

технологичното време за изчакване между отделните видове работи са напълно коректни 

и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на всеки вид 

работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 

(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния обект – предмет на поръчката. 

Отделно участникът е приложил надлежно изготвени диаграма на работната ръка и 

диаграма на механизацията, по дни. 

Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото 

техническо оборудване и разпределението му по всички видове строителни работи е 

представено в Линейния график и Диаграма на механизацията. При анализ на 

представената информация, като част от организация на ресурсите, комисията счита, че: 

предвиденото оборудване като вид дава възможност за изпълнение всяка от работите, 

включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество съгласно 

изискванията на възложителя; предвиденото оборудване за изпълнение на всяка от 

работите като количество е съобразено с очаквания обем и планирания срок за 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение 

на строителството, а именно: 

 
Направеното разпределение обхваща всички видове дейности съгласно КС, като нагледно 

и ясно е представено по коя позиция от КС ще работи всяко отделно техническо 

оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя постигането на 

техническата обезпеченост. 

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с 

представяне на ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са конкретните 

права, задължения и отговорности както на ръководните лица, така и на изпълнителския 

състав. Представено е  разпределението на задълженията им за всеки вид строителна 

дейност, както и разпределение на работната ръка съгласно Количествената сметка - за 
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всяка една операция в рамките на конкретните дейности по изпълнението са показани 

норма време за изпълнение и разпределението, броят и квалификацията на необходимите 

строителни лица с ясно представяне на  задачите и отговорностите им по видовете 

дейности. Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно 

обезпечено с необходимите човешки ресурси (строителен екип, включващ ръководни и 

технически лица и работници), като освен в описателния документ e представено 

разпределението им и в Линейния график и Диаграмата на работната ръка на задачите 

(направена е забележката, че ръководният състав, състоящ се от шест лица, ще присъства 

ежедневно на обекта, ще организира, координира и контролира различните процеси по 

всеки вид дейност). Направено е описание и разпределение на задачи и отговорностите не 

само на ръководния инженерно-технически състав, но и на изпълнителския екип, а 

именно: ръководен инженерно-техничски състав - Ръководител проек, Технически 

ръководител, Инженер „ВиК”, Геодезист, Координатор по здравословни и безопасни 

условия на труд и Специалист по качеството; и изпълнителски състав - Общ  работник 

(задължения и отговорности, придружаващо оборудване, основни задачи), Изкопчия 

(задължения и отговорности, придружаващо оборудване, основни задачи), Работник 

пътни настилки (задължения и отговорности, придружаващо оборудване, основни 

задачи), Бригада ВиК монтажници (задължения и отговорности, придружаващо 

оборудване, основни задачи). При анализ на представената информация, като част от 

организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира 

действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, 

включени в предмета на поръчката, съобразно правилната технология на изпълнение на 

съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството; предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, по правилната технология с качество 

съгласно изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания 

срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното 

изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща всички видове 

дейности съгласно КС, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от КС ще 

работи всяко отделно лице, предвидено за изпълнението на поръчката, като е видно в 

какво ще се състои дейността му, което определя постигането на техническата 

обезпеченост. 

В освен изброените задължителни части, в Програмата за изпълнение, участникът 

подробно е описал още и: Мерки за вътрешен контрол на влаганите материали и 

изпълнение на СМР; Методите за осъществяване на комуникацията с възложителя – 

координация, организация и съгласуване; Мерки за намаляване на затрудненията на 

населението при реализация на обществената поръчка; Мерки относно заобикалящата 

среда – управление на отпадъците, качество на въздуха/почвите/водите; Мерки за 

осигуряване на ЗБУТ и противопожарна безопасност; Мерки при спиране или прекъсване 

на битовото водоснабдяване; Мерки относно шума. 

При анализ и сверяване на представената информация във всички аспекти комисията 

установи, че е налице пълно съответствие и липса на противоречия между отделните 

части на представените подход и програма за изпълнение на поръчката – описателен 

документ, представящ организацията и изпълнението на строителните работи, линеен 

график за изпълнение на поръчката, диаграма на работната ръка, диаграма на 

механизацията. Предвижданията между всички отделни части са непротиворечиви и 

съгласувани, като липсва разлика в предвижданията за изпълнение. 

Стратегия за управление на риска: 

Стратегията за управление на риска се състои от встъпителна теоретична част с 

цел изясняване на понятието „управление на риска“. Представени са конкретни 

предвиждания за участниците в процеса на управление на риска. В управлението на риска 

като процес са включени: идентифициране на възможните рискове, анализ на рисковете и 

планиране на управлението им, наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ. 
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Представена е методиката, по която е извършен анализа на проектните рискове. Възприет 

е цифров израз на степенуване на вероятността, експозицията и тежестта на вредата и 

система за относителна оценка на риска (Р), съставена от произведението на трите 

параметъра – вероятност от възникване (В), степен на влияние (Е) и последици (вреда) 

(П), изчислени по формулата  - Р = В х Е х П. За посочените параметри е представен 

Цифров израз и градация, както следва: За Вероятността от възникване (В) са предвидени 

7 нива. Степента на влияние (Е) градира на 6 нива, а Последици (вреди) (П) са на 5 нива. 

На базата на горните параметри и посочената формула е направена класация на оценка на 

риска и неговото отражение върху изпълнение на дейностите (Р), която е 5 степенна. 

Представена е и Йерархия на действията, относно мерките, които следва да се вземат. На 

база предложената методика участникът е направил анализ на всеки един от 

дефинираните от възложителя рискове. По същество, указаните от Възложителя в 

документацията за участие рискове са идентифицирани, като спрямо всеки от рисковете е 

налице изложение, съдържащо анализ в следния обхват: дейности, които ще бъдат 

засегнати от настъпване на риска, обща оценка на риска, форми на проявление, 

вероятност за възникване, степен на влияние и последици, За всяка отделна проявна 

форма на рисковото събитие, е извършен анализ включително: - комплексна оценка, 

вероятност за възникване, степен на влияние, последици, мерки за предотвратяване на 

настъпването, мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на 

риска, мониторинг на риска, контрол върху изпълнението на предложените мерки. 

Участникът е анализирал всеки от идентифицираните от  Възложителят основни рискове: 

1. Времеви рискове: Закъснение началото на започване на работите; Изоставане от 

графика при текущото изпълнение на дейностите; Забава при завършване на 

предвидените строителни работи и предаване на обекта; 2. Рискове, свързани с 

качеството на изпълнението: Влагане в строителството на материали, детайли, 

конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя; - 

Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи. 

Анализът, които е направен по отношение на всеки от гореизброените рискове, съдържа 

формите на проявление на всеки риск, вероятността от възникване и степента на влияние, 

като за всяка форма на проявление са идентифицирани подходящи мерки както за 

предотвратяване на настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците 

при настъпване, така че договорът да бъде завършен в определените в техническите 

спецификации обем, качество, срок и съгласно изискванията на възложителя. Участникът 

е описал  предвижданията си за мониторинг на всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и за контрол върху изпълнението на предложените мерки.  

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му. На база на направените предложения и при преглед на 

цялостния подход и организация за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на 

изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на договор, 

комисията формира заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с 

изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на 

ефективност на дейностите и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка 

на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за 

оценка. 

 

 3. При разглеждането на техническите оферти не се установи необходимост от искане 

на разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 
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 3.1. След като беше определено съответствието на представените оферти, както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценка на единствената 

допусната оферта на участник - „ДЮЛГЕР“ ООД, съгласно утвърдената от възложителя 

методика за оценка на офертите: 

Резултатите от прилагането на формулите и критериите за оценка по 

показателите Срок за изпълнение на поръчката (О2) и Управление на риска (О3) са 

закрепени таблично, както следва: 
 

Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О2) 

 

20 точки 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложение на единствения допуснат участник, описано в 

настоящия протокол. 
 

Оценка по показател: 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

(О3 

 

50 точки 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена на база на действително съдържание на стратегията на 

участника за управление на риска, която е обстойно и детайлно описана в настоящия 

протокол. 

Техническото предложение на участника в частта му „Стратегия за управление на 

риска” се състои от встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятието 

„управление на риска“. Участието в процеса на управление на риска /изготвяне на 

мерки, мониторинг и контрол над изпълнението им/ е възложено не само на един 

специалист, а на целия инженерингов екип. В управлението на риска като процес са 

включени: идентифициране на възможните рискове, анализ на рисковете и планиране на 

управлението им, наблюдение и регулярно връщане към процеса на анализ. Избран е 

модела PDCA / планиране, изпълнение, проверка, анализ/. Представена е методиката, по 

която е извършен анализа на проектните рискове. Възприет е цифров израз на 

степенуване на вероятността, експозицията и тежестта на вредата и система за 

относителна оценка на риска (Р), съставена от произведението на трите параметъра – 

вероятност от възникване (В), степен на влияние (Е) и  последици (вреда) (П) - Р = В х Е 

х П. За посочените параметри е представен Цифров израз и градация, както следва:  За 

Вероятността от възникване (В) са предвидени следните 7 нива – 0.1 - практически 

невъзможна; 0.2 – Минимална; 0.4 - Малко възможна; 0.6 – Ниска; 0.7 – Средна; 0.8 - 

Относително висока вероятност и 1.00 - Много висока. Степента на влияние (Е) градира 

по следния начин: 0.5 – Минимална;1.0 -  Много ниска; 2.0 – Ниска; 3.0 - Средна (до 1/6 

от времетраенето на  проекта); 6.0 - Относително  висока (до 1/2 от времетраенето на  

проекта) и 10.0 - Много висока - непрекъснато, през цялото работно време. За 

последици (вреда) (П) са предвидени следните 5 нива: - 1.0 – Малки; 7.0 – Значителни; 

10.0 – Сериозни; 15.0 – Опасни и 40.0 – Катастрофални. На базата на горните параметри 

и посочената формула е направена класация на оценка на риска и неговото отражение 

върху изпълнение на дейностите (Р), която е 5 степенна - До 10 - Твърде ограничена 

степен на влияние. Относителна градация: Минимална; От 11 до 20 - Допустима степен 

на влияние, необходимо е внимание и мониторинг. Превантивни действия са 

препоръчителни.  Относителна градация:  Ниска; От 21 до 30 - Необходимо е въвеждане 

на мерки за намаляване на влиянието и изпреварващи действия.  Относителна градация: 

Средна; От 31 до 60 - Необходимо е незабавна интервенция с активни действия.  

Относителна градация: Интензивна и > 61 - Прекратяване на дейността до отстраняване 

на риска. Намаляване и ограничаване настъпването от риска и степента на влияние.  

Относителна градация: Много висока. Представена е и Йерархия на действията, относно 
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мерките, които следва да се вземат. На база предложената методика участникът е 

направил анализ на всеки един от дефинираните от възложителя рискове. По същество, 

указаните от Възложителя в документацията за участие рискове са идентифицирани, 

като спрямо всеки от рисковете е налице изложение, съдържащо анализ в следния 

обхват: дейности, които ще бъдат засегнати от настъпване на риска, обща оценка на 

риска, форми на проявление, вероятност за възникване, степен на влияние и последици. 

За всяка отделна проявна форма на рисковото събитие е извършен анализ включително: 

- комплексна оценка, вероятност за възникване, степен на влияние, последици, мерки за 

предотвратяване на настъпването, мерки за минимизиране/елиминиране на последиците 

при настъпване на риска, мониторинг на риска, контрол върху изпълнението на 

предложените мерки. Така например по отношение на времевия риск - „Закъснение 

началото на започване на работите“ участникът е разгледал следните форми на 

проявление на риска: - Рискове, произтичащи от затруднения в комуникацията и 

координацията в работата между дружеството и останалите участници в строителството 

– Възложител, проектант, стр.надзор и др., които се отразяват негативно на започването 

на строителния процес; Рискове, произтичащи от неправилно  разчитане на проектната 

документация; Грешно отлагане на трасето и /или изчезване или разместване на колче 

или на временен репер на вече отложен терен; Рискове, произтичащи от Забава в 

доставката на основни, първоначално необходими материали или технологично 

оборудване/предварително изготвени елементи от строежа, необходими за започването 

на СМР. За всяка една проявна форма е налице подробно изложение в горепосочения 

обхват, като например за първата форма на проявление е определена минимална 

Вероятност за възникване, средна степен на влияние, последици – значителни, а 

оценката на риска, като отражение върху изпълнението на дейностите – минимална.  

Участникът е разгледал повече от изискуемите от възложителя (три) Мерки за 

предотвратяване на настъпването: - разработване на  конкретна комуникационна 

стратегия и определяне конкретни лица от дружеството, които ще бъдат оторизирани да 

осъществяват комуникация/координация между останалите заинтересованите страни в 

проекта; информиране останалите лица за правомощията на определените за 

комуникация служители на дружеството чрез изпращане на уведомителни писма; 

насрочване на среща за предварително запознаване/осъществяване на личен контакт с 

останалите лица-участници в строителния процес, които могат да имат отношение 

относно започване изпълнението на дейностите: Възложител, Проектант, Строителен 

надзор, лице упражняващо авторски надзор, технически лица и администрация 

непосредствено след възлагане на поръчката, като от страна на дружеството, на срещата 

ще присъстват – управител, ръководителят проект, техн. ръководител, геодезистът и 

ВиК инженерът; Ръководителят проект, техн.ръководител, геодезистът и ВиК експертът 

съвместно ще извършат предварителна проверка и разучаване на предоставените 

документи в т.ч разрешението за строеж, строителни книжа, запознаване и спазване на 

нормативната уредба, правилата и процедурите относно законосъобразното започване 

на строежа; предварително ще се проучат евентуални предстоящи изменения в 

нормативната база имаща отношение към започване на строителния процес и неговото 

отчитане. В тази връзка управителят ще подготви предоставянето на правни 

консултантски услуги при необходимост, актуализиране на правно-информационната 

система АПИС, проследяване на форумите за обществени обсъждания и др., които да 

бъдат активирани при необходимост; Ръководителят на проекта своевременно ще 

отправи писмено искане за необходимата информация към всички участници относно 

административно-правната подготовка и етапа на готовност обезпечаващи стартирането 

на строителството и ще предостави такава информация от страна на дружеството; 

Инженерният екип ще анализира наличната информация, ще състави чек лист с 

описание на необходимите документи и срокове за набавяне или подписването им и ще 

подготви съгласно графика за изпълнение на проекта уведомителни писма – покани към 

заинтересованите страни да присъстват на съставянето и подписването на необходимите 
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протоколи/актове и документи. Релевантната информация ще се сведе до лицата, имащи 

задължение за нейното изпълнение и съхранение; Ще се създаде електронно досие за 

обекта където, в цифров вид, ще се съхранява цялата документация и кореспонденция 

относно строежа. Достъп до него ще имат оторизираните лица от ръководно 

инженерния състав, ангажиран при изпълнението на настоящия проект. При 

необходимост достъп ще бъде осигурен и на останалите участници в процеса; 

Своевременно насрочване / присъствие на представител на дружеството на срещи в т.ч 

за съставяне на протоколи по Наредба № 3 отнасящи се до стартиране на 

строителството. Лицата, които ще присъстват на ключовите срещи за оформяне на 

документите ще бъдат известени за това един ден преди провеждането на срещата. При 

невъзможност от явяване ще се определи заместващо лице с еквивалентни правомощия. 

Транспортът до обекта/оказаното място за среща ще бъде организиран и предоставен от 

дружеството. По този начин ще се обезпечи навременното явяване на съответните лица 

на изпълнителя съгл. уговореното. Също така участникът е предложил повече от 3 

различни мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на всяка 

една проявна форма за всеки един от рисковете. Така например по отношение на  

проявната форма - Забава в доставката на основни, първоначално необходими 

материали или технологично оборудване/предварително изготвени елементи от 

строежа, необходими за започването на СМР  на времевия риск „Закъснение началото 

на започване на работите“, участникът посочва като последващи дейности: 

Активиране на доставки от алтернативни /предварително избрани/ източници  и/или от 

материалния резерв в основната складова база на дружеството; Активиране на 

териториално по-близко разположени доставчици с цел спестяване на време за 

транспорт; Използване на куриерски услуги за доставка в следващия ден; Финансово 

стимулиране на доставчиците /чрез авансово плащане, отказ от търговски отстъпки и 

др./ с цел предсрочно изпълнение на подадените към тях заявки; Увеличаване на 

интензитета на извършване на доставки до основната и до приобектовата складова база; 

Преработване на времевия график, като се преместват за предсрочно изпълнение етапи 

от проекта, които са незасегнати от рисковото събитие. Аналогично на изложеното 

дотук и спазвайки същата последователност и взаимовръзки участникът разписва 

минимум 4 различни мерки както за предотвратяване, така и за елиминиране за всеки 

един от рисковете, идентифицирани от възложителя, включително и за формите на 

проявлението им, като извършва всестранен анализ на рисковете в обхвата, посочен от 

възложителя. Като цяло, участникът правилно е разграничил превантивните от 

последващите дейности за всеки един от дефинираните от Възложителя рискове, което 

обстоятелство е предпоставка за ефективност на предложената от участника Стратегия 

за управление на риска. Ангажираните мерки са логически последователни, обусловени 

една от друга, обосновани и строго систематизирани. Прави впечатление, конкретното 

описание на всички мерки, които са адекватни и кореспондиращи със съответния 

идентифициран риск, както и конкретните предвиждания за средствата, с които ще се 

постигне изпълнението на съответната предложена мярка – техническа и ресурсна 

обезпеченост. Получената максимална оценка по този показател се мотивира и от 

обстоятелството, че участникът е предвидил ефективни и ефикасни дейности за 

мониторинг на всяка проявна форма за всеки риск по време на изпълнението на 

договора, както и ефективни и ефикасни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки, които са описани в настоящия протокол. В този смисъл например 

за качествения риск - Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции 

и/или изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя, участникът е 

разписал конкретни дейности за мониторинг за всяка форма на проявление, с посочване 

на отговорниците за изпълнението им. За първата форма на проявление на този риск са 

предвидени, следните дейности за Мониторинг - Събиране и анализ на информация 

пряко от специалиста по качество и техническия ръководител относно годността и 

съответствието на влаганите материали/изделия с цел ранно установяване на евентуални 
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отклонения; Огледи и проверки на условията на транспортиране/складиране и 

съхранение на материалите с цел запазване на оптималните качества и годност на 

материалите. Отговорник: Технически ръководители и специалист по качество; Анализ 

на отчетените документи по процедурите от проведения двустепенен входящ контрол. 

Отговорник: Специалист по качество и Ръководител проект; Специалист по качество 

извършва независима проверка на материалите и тяхното влагане. Като мерки за 

контрол върху изпълнението на  предложените мерки за тази проявна форма е 

предвидено: - Провеждане на контролни изпитвания в акредитирани лаборатории на 

материалите, подлежащи за влагане /когато изпитванията са възможни/. Отговорник: 

Специалист по качество; Искане на незабавна обратна връзка от специалиста по 

качество относно предприетите мерки и информация за спецификациите и 

съответствието на материалите след указаната промяна. Отговорник Ръководител 

проект; Изпращане на покана до производител /доставчик за оглед на място на 

съхранение на материала. Отговорник: Ръководител проект; Проверка дали 

некачествените/неподходящите материали са отстранени от обекта; Отговорник: 

Технически ръководители и Ръководител проект. При анализ на дейностите за 

мониторинг и контрол комисията счита, че същите при съпоставяне на действителните и 

очакваните резултати от изпълнението им способстват за постигане на целите по 

мониторинг и контрол и гарантират възможността за постигане на положителни 

резултати. По същия начин е извършен и цялостния анализ по отделни сегменти и на 

останалите рискове. 

Изобщо, техническото предложение на дружеството в тази му част на Стратегията за 

управление на риска е всеобхватно, в него е обърнато внимание на всеки един от 

възможните рискове, като по отношение на него е налице всяко едно от трите 

обстоятелства, посочени от Възложителя в одобрената от него методика за оценка на 

офертите, а именно:  

 Предвидени са 3 /три/ или повече различни мерки както за предотвратяване на 

настъпването, така и за минимизиране/елиминиране на последиците за всеки един от 

рисковете. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за мониторинг на риска по време на 

изпълнението на договора. 

 Предвидени са ефикасни и ефективни дейности за контрол на изпълнението на 

предложените мерки. 

Ето защо, участникът получава 50 точки по настоящия показател. 

 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно  
 

 

 

Р Е Ш И : 
 

 

І. На основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП и изложените в настоящия протокол 

мотиви,  комисията предлага за отстраняване  участниците:  

1. „ВДХ“ АД. 
2. „КОТА-2001“ ООД. 

3. „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД. 

4. ДЗЗД „ИНТЕГРИРАНИ ЕКОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ“. 

 

ІI. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска участника „ДЮЛГЕР“ ООД до 

отваряне на ценовото му предложение. 
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ІII. Ценовото предложение на допуснатия участник да бъде отворено на 18.06.2018 

г. от 15:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната 

сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за която дата и час 

участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в профила на 

купувача, съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 11.06.2018 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Станка Делирадева /подпис/* 

 

 

 

Членове 

Хамди Моллов  /подпис/* инж. Цвятко Каменов /подпис/* 

 Стефка Росенова /подпис/* Любомир Равелов /подпис/* 

 

/подпис и печат/* 

Дата: 06.07.2018  Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян  
 

* Забележка: Налице са положени от членовете на комисията и възложителя подписи 

и печат, заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД 


