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ПРОТОКОЛ № 3 
 

 

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:  „СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТ SML 3247 / SML 2248, 

СМИЛЯН – БУКАЦИТЕ / - ЛЮЛКА – СИВИНО – КМ. 6+940 – 8+889,68“, която 

обществена поръчка е открита с Решение № 14 от 12.10.2017 г. на възложителя, вписано 

заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на обществените поръчки при 

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2017-

0009 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за обществена поръчка и 

документация на интернет сайта на Община Смолян – профил на купувача: 

https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2127 . 

 

 

Днес, 27.04.2018 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 заповед № ОП- 56/ 14.11.2017г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 

следния състав: 
 

Комисия в състав: 

Председател:  

инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция  СИиОС  в община Смолян 

Членове: 

инж. Анастасия Василева Василева - мл. експерт в дирекция СИиОС в община Смолян 

Станка Василева Делирадева – ст.юрисконсулт в Дирекция ПНО в община Смолян 

Розета   Зефирова Буйкова - гл. специалист дирекция  СИиОС в община Смолян 

Стефка Желева Росенова- гл. специалист в Дирекция  СИиОС  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 офертата. 
  

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

2000” ЕООД, „АРТСТРОЙ“ ООД и „ГАРАНТ СТРОЙ“ ЕООД 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/
https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2127
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„ИСА 2000“ 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 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 следва: Линеен календарен план - график; Диаграма на работната ръка; Диаграма 

на необходимата механизация; 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 съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е 

представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 54 /словом петдесет и четири/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителство 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: 

 Описание на обекта на поръчката; 

 Съществуващо положение; 

 Проектно решение; 

 Етапи за изпълнението на поръчката: 

o  I ЕТАП - Въвеждане и поддържане на Интегрирана система за 

управление (ИСУ), включваща мерки за здравословни и безопасни условия на 

труд, опазване на околната среда и контрол на качеството: 

 Мерки за здравословни и безопасни условия на труд - участникът 

притежава внедрена система за здравословни и безопасни условия на 

труд - OHSAS 18001:2007. Някои от основните мерки, които ще се 

предприемат от участника: Организация на ръководството на обекта; 

Връзки и координация;  

 Преди започване на СМР включени в настоящия проект 

участникът ще извърши следното: 

- Въвеждане на изготвения работен проект по ПБЗ (План 

за безопасност и здраве), спазвайки изготвената оценка 

на риска и прилагайки програма за оценка на риска, чрез 

които се вземат превантивни мерки за предотвратяване 

на риска за живота и здравето на работещите във 

фирмата;  

- Изготвяне на списък на отговорните лица за провеждане 

на контрол и координиране дейностите на отделните 

изпълнителни звена за местата, в които има специфични 

рискове, както и за тяхната евакуация; 

- Изготвяне на списък на инсталациите, машините и 

съоръженията, подлежащи на контрол; 

- Извършване на оценка на риска за отделните видове 
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работи, преди започване на работа и до завършването на 

СМР. Оценката на риска обхваща всички етапи на 

договореното строителство, избора на работно 

оборудване и всички параметри на работната среда; 

- Назначаване на персонал, притежаващ необходимата 

професионална подготовка, квалификация и стаж, 

правоспособност (лиценз) за извършване на специфични 

дейности - управление на строителни, транспортно 

подемни и транспортни машини; 

- Предварително медицинско освидетелстване на 

назначения персонал; 

- провеждане на първоначален и ежедневен инструктаж на 

назначения персонал; 

- Снабдяване на персонала с работно облекло, лични 

предпазни средства и специално работно облекла; 

- Запознаване на персонала с изходите за аварийно 

напускане на участъците и определяне на безопасните 

места извън тях; 

- Организира изработването на планове за: 

Предотвратяване и ликвидиране на пожари и на аварии; 

 На всички етапи на изпълнение на поръчката, участникът  

предвижда да осигури безопасни условия на работа, хигиена на 

труда и пожарна безопасност в съответствие с действащата 

нормативна уредба. 

 Предвиждат се организационни и технологични мероприятия, 

които ще се предприемат от участника и ще се 

проконтролират от Координатора по безопасност и здраве;  

 План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, 

евакуация на работниците и намиращите се на обекта; 

 Правила на строителната площадка; 

 Мероприятия за подобряване условията на работа; 

 Защитна екипировка; 

 Мерки и изисквания за осигуряване на безпосност и здраве при 

извършване на СМР, включително за местата със специфични 

рискове, в този смисъл участникът посочва кои са специфичните 

рискове; 

 Участникът разглежда опасностите и превантивните мерки, с 

които ще осигури безопасност и здраве: като опасности са 

разгледани – опасност от засягане на подземни комуникации, 

работа в близост до машини, работа с оборудване под 

напрежение, опасност от пожар и други опасности. 

 Мерки и изисквания за строителните машини и устройства с 

оглед осигуряване на безопасност и здраве на работещите на  

строителната площадка. 

 Мерки за контрол на качестовото: участникът притежава 

внедрена система за контрол на качеството - ISO 9001:2008.  

 План за осигуряване на качеството ще съдържа най-малко 

следното: обхватът на приложение на плана за осигуряване на 

качеството; организация и отговорен персонал за действието на 

плана; срещи за уточняване на процедурата за качествен 

контрол организация на вътрешен и външен контрол; Контрол 

на документацията - възможност за проследяване; правилата за 

циркулацията на различните изработени документи методите 
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за управление на документите (разпределяне, класификация, 

архивиране); доставки, и пр.- списък с доставчиците, и пр.; 

Изпълнение и контрол на изпитването; списък на документите и 

процедурите написани с цел да определят начина на действие, 

източниците и последователността на различните дейности; 

методът на контрол на доставените продукти; методът на 

контрол и изпитване преди уговарянето на работата и 

предаването; методите за финален контрол и изпитване преди 

уговарянето на работата, комисията и предаването; методите 

на управление на контролните документи 

(разпределяне,класификация и архивиране). 

 Насоченост към клиента; 

 Участникът има разботена Политика по управление, с цел 

непрекъснато подобряване на вече постигнатите резултати; 

 Създаване на продукт; 

 Процеси, свързани с клиента; 

 Преглед на изискванията за продукта; 

 Обмен на информация с клиентите; 

 Закупуване; 

 Производство на строителни продукти и изпълнение на 

сторителни поръчки; 

 Предпазване на продукта; 

 Измерване, анализ, и подобряване; 

 Удовлетворяване на клиента; 

 Наблюдение и измерване на процеси; 

 Наблюдение и измерване на продукта; 

 Управление на насъответстващ продукт; 

 Подобряване; 

 Коригиращи действия; 

 Материали; 

 Мерки за опазване на околната среда- участникът притежава внедрена 

система за опазване на околната среда - ISO 14001:2004. Преди 

започването на строителството ще се изпълнят изискванията на 

Българското законодателство и на внедрената система за опазване на 

околната среда. Основните елементи на околната среда, които ще 

бъдат засегнати при реализирането на настоящия проект са: 

емитиране на замърсители в атмосферния въздух, повърхностните 

води и почите, промяна на акустичната среда; генериране на 

отпадъци; нарушаване на местообитания на растителни и 

животински видове; промени в ландшафта; местно население. 

Отпадъците ще се извозват и депонират на определени за целта 

места. Мерките, свързани с опазване на околната среда са насочени 

към: извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на 

въпросите по околната среда и въздействието върху нея при изпълнение 

на обекта, определяне, контрол и управление на аспектите на околната 

среда;  провеждане на комплекс от дейности по опазване на околната 

среда, които са насочени към предотвратяване деградацията на 

околната сред, към нейното възстановяване, запазване и подобряване; 

контрол върху използването на природните ресурси, необходими за 

изпълнение на СМР; управление на оценените аспекти на околната 

среда, свързани с въздуха, водата, почвата, растителния и животински 

свят, персонала и обществото - отпадъци (строителни, битови, 

опаковки, хигиенни материали), замърсяване (прах, шум, вибрации, 
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смазочни масла, разливи от зареждане с горива), ресурси (строителни 

материали, горива),  планирано и текущо провеждане на обучение за 

повишаване квалификацията на персонала за постоянни и измерими 

подобрения в работата, за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд и опазване на околната среда; прилагане на подходящи 

методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала за 

участие във всички процеси на подобрение; и др.ерозия на почвите.  

Участникът е предвидил допълнителни мерки за опазване на околната 

среда, част от които са: ограничване на дейностите в определени 

граници, осигуряване на поливане на всички строителни площадки, 

поддържане на площадките чисти и др.  

 Мерки съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците: 

Приоритети заложени в чл. 4 на ЗУО са йерархично подредени както 

следва: предотвратяване образуването на отпадъци; оползотворяване 

на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и/или извличане 

на вторични суровини и енергия; окончателно обезвреждане чрез 

депониране или изгаряне на онези от тях, които е невъзмовно да бъдат 

предотвратени, намалени и/или оползотворени. Участникът въвежда 

следната схема: Събиране - Транспортиране – Депониране. В тази 

връзка и съгласно чл. 29 от ЗУО е създадена и Програма за управление 

на дейностите по отпадъците- описани са от участника четири 

приципа за тази дейност. Като допълнение участникът гарантира 

извозването на отпадъците на указаните за това места от общината. 

Разгледал е апсекти и показатели за мониторинг, в табличен вид.  

o Етап II - Подготвителни дейности и мобилизация: 

 Строителна площадка се почиства и се подготвя за строителството. 

Парцела се загражда с временна ограда. Обзавеждането на 

строителната площадка се състои от: химическа тоалетна и чешма; 

ел. табло касета, за временно електрозахранване за обекта и подвижни 

гумирани кабели- 2бр.; Противопожарни табла и табели по ПАБ; 

Складови площи за строителни материали; Фургон за техническия 

ръководител;Фургон за съблекалня на работниците.  

 Мобилизация - Организация за мобилизиране на бригадите, които ще 

работят на обекта, ще се извърши съгласно вътрешни правилници за 

работа на участника. Организиране за изпълнение на стр.ситуационен 

план, включващ: 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. Завършване на мобилизация - всички определени за 

работа бригади имат достъп до обекта; оборудването и машините за 

изпълнение са изнесени на обекта - на отредените терени за временна 

строителна площадка. Монтиране на информационни табели на 

обекта. Изпълняват се всички мероприятия по временната организация 

на движението. Започващите строителни работи се съгласуват с 

всички заинтересувани организации, притежаващи подземни 

комуникации в засегнатия регион – БТК, ВиК, Енергоснабдяване и др. 

Подземните съоръжения се трасират и маркират. 

o III ЕТАП - Строително - монтажни работи- След завършването на 

подготвителните работи и изграждане на Интегрирана система за 

управление (ИСУ), включително и завършването на мобилизацията ще се 

пристъпи към изпълнението на същинските строително - монтажни 

дейности. В строежа участникът грантира влагането на строителни 

продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и 
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имащи 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. При изпълнение на отделните видове 

СМР участникът ще има предвид и спазва основни изисквания. Преди да 

започне строителството на обекта ще се извърши уточняване и отлагане 

на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в 

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

специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.).  

o IV ЕТАП - Предаване на възложителя- Приемането на извършеното 

строителство се извършва с Акт обр. 15, 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 3 от Закона за устройство 

на територията и условията на договора, и се описва 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, сертификати за съответствие на използваните 

строителни продукти, сметка за изплащане на строителни работи, 

подписана и одобрена от възложителя. 

o V ЕТАП- Гарнционно обслужване- гаранционните срокове са съгласно 

минимално определните в чл. 20, ал.4 от Наяредба 2 от 31.07.2003г.  

  Последователност на предижданите дейности, участникът е представил 

таблица за технологичната последователност на предижданите дейности: 

със съдържание по отношение на всяка от дейностите- за ед. мярка, 

количествто, календарни дни, начало-/условно/ и край /условно/, предижданите 

дейности са:  

o Въвеждане и поддържане на ИСУ система;  

o Подготвителни дейности и мобилизация, които включват мобилизация на 

ресурсите за строителство, подготовка площадка, ВОД, Подписване на 

протоколи за откриване на строителна площадка;  

o СМР, включват:  

- земни работи (за подоготвока за направата на основа за пътища, 

изкопи за пътища, направа на насип за пътища, натоварвана на 

разгърмяна скална маса, разкриване депо скални почви);  

- пътни работи- настилка от несортиран трошен камък; 

- асфалтови работи- асфалтобетон плътна смес; 

- вертикална сигнализация- доставка и монтаж на стойки за пътни 

знаци, светлооразителни пътни знаци; 

- стоманена предпазна ограда- доставка и монтаж  

- съоръжения- изкоп за пътни съоръжения в земни почви, изкоп за 

съоръжения скални почви, засипване изкопи с ограничена ширина, 

уплътняване земни почви, натоварване на разгърмяна скална маса, 

превоз на земни почви, разриване на земни почви, кофраж за стени 

със прави порвърхности, кофраж за шапка на подпорна стена, 

полагане на бетон Б15 в основи и стени, изработка и монтаж на 

армировка, трамбована глина, еднократно намазване с битум, 

ръчно нареден камък зад отток, облицовка от ломен камък, 
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барбакани Ф 110, тръбен водосток Ф500, фуга от стиропор, превоз 

на бетон, почистване на тръбни водостоци Ф 500, почистване на 

тръбни водостоци Ф 1000, почистване на плочести водостоци с 

отвор 1 м.; 

- предаване на обекта- документация за отчитане, констативен 

протокол за приемане на обекта, демобилизация на строителната 

площадка. 

 Технология на извършваните дейности: 

o Изкоп: 

 Изисквания за извършване на механизиран изкоп. Преди 

започване на изкопните работи се извършва: почистване и 

временно повърхностно отводняване на строителната 

площадка; монтиране на ограждащите и предпазните 

съоръжения; отстраняване на хумусния пласт; геодезическо 

трасиране на оси и контури на земните съоръжения; 

изграждане на временни пътища; подготовка и доставка на 

необходимите продукти и приспособления за извършване на 

земни работи (укрепителни елементи, стълби и др.). В зоните 

на подземни мрежи или съоръжения земните работи ще се 

извършват с писменото съгласие на собственика или на 

експлоатиращия проводите и/или съоръженията. 

 Изисквания за извършване на ръчни изкопи. 

 Изпълнение на изкопите за фундаменти. 

o Асфалтови работи: 

 Транспортиране на асфалтовите смеси;  

 Пробен участникък: Преди започването на полагането на 

асфалтовите смеси участникът изпълни пробни участъци за 

всеки вид асфалтова смес.  

 Подготовка на повърхността- Повърхностите на пътната 

основа, след проверка от Строителния надзор, ще се 

обработват с битумен разлив. Количеството и периода на 

втвърдяване ще се определят след пробния участък.  

 Полагане на сместа- с асфалто-полагач с автоматична 

система за изравняване. 

 Уплътняване; 

 Напречни фуги; 

 Съединяване на напречни фуги- Напречните фуги ще се 

отсичат вертикално и ще се пръскат с битумна емулсия. 

Надлъжни фуги ще бъдат уплътнени непосредствено след 

уплътняване на напречните фуги.  

 Съединяване на надлъжни фуги. 

 Външни ръбове. 

 Първоначално уплътняване. 

 Второ (основно) уплътняване. 

 Окончателно уплътняване ще бъде извършено с 

пневматичен валяк в зависимост от приетата схема на 

пробния участък. 

 Лабораторен контрол на качеството 

  Битумен разливи: 

 Изисквания при изпълнението; 

 Подготовка на повърхността; 

 Нанасяне на разредение битум; 

 Поддържане. 
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  Битумен разлив за връзка (втори разлив): 

 Изисквания при изпълнението; 

 Подготовка на повърхността; 

 Нанасяне на битумна емулсия; 

 Поддържане. 

 Доставка и полагане на материал за пътна основа, 

участникът е описал методите на работа. Уплътняване. 

Грижи за положения пласт. 

 Полагане на бетонови бордюри и бордюри от бетонови плочи- 

Технологията ще се използва за направата на нови бордюри. 

 Бетоново легло- за направата му ще се полагат на 

бетонови бордюри. Целият механизъм за направата е 

описан от участника.  

 Пътни знаци: 

 Общи положения- пътни знаци, указателни табели и 

фундаменти;  

 Носещи стълбове и основи за пътни знаци; 

 Материали за пътни знаци и табели - участникът 

гарантира, че ще отговарят на приложимата нормативна 

и ПЗНА уредба; 

 Производствени изисквания; 

 Условия за приемане; 

 Конструктивни изисквания;  

 Измерване. 

  Ограничителни системи. Ограничителни системи от 

стомана: 

 Общи изисквания; 

 Материали; 

 Защита срещу корозия; 

 Конструктивни изисквания; 

 Едностранни ограничителни системи в банкета или 

двустранни в разделителната ивица; 

 Ръчно разглобяеми ограничителни системи; 

 Зануляване за начало/край на ограничителни системи; 

 Допълнителни предпазни устройства; 

 Бетонови работи при изграждане на ограничителни 

системи. 

 Кофражни работи за подпорни стени- Кофражните работи ще 

осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и 

стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и 

втвърдяване на бетонната смес. Същите ще бъдат с неизменяеми 

размери, достатъчна якост и коравина. 

 Бетонови работи за подпорни стени - производството, 

транспортирането и полагането на бетонните смеси ще отговаря 

на изискванията на БДС ЕК 206-1. Производството на бетоновата 

смес ще се осъществи в сертифицирани бетонови възли, 

участникът няма да допуска бъркане на бетоновата смес на място 

на обекта.  

 Обмазване с горещ битум: след декофриране на стената всички 

бетонови повърхности, които се засипват, ще се измажат 

еднократно с горещ битум.  

 Обратен насип зад стената: Обратната засипка над 

фундаментите на стената ще се изпълни с пластове от 
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трамбована глина, върху които се прави дренаж от камъни и чакъл;  

 Водостоци, включват се  следните дейности: изкопни работи – 

изисквания при извършването им; основи; тръби; челни стени, 

крила и „казанче“; производство на елементи; материали; СМР; 

Почистване на тръбните водостоци- след завършване на 

строителството тръбата на водостока се почиства и промива с 

вода по цялата дължина за отстраняване на всякакви замърсявания 

и задръствания. 

 Разпределение на задачите и отговорностите: 

o Органиграма на комуникациите, която изобразява взаимодействието 

между експертите на участника и експертите на Възложителя, 

съобразявайки се със структурата за разпределение на работата, 

задачите, ресурсите и посочените зависимости. Примерното 

разпределение на работа е представено на фигура, където 

ръководителя на обекта разпределя ресурсите, техническия екип 

участва пряко в ръководството и изпълнението на специфичните 

видове СМР по отдлените части. 

o Методи за отчетност и контрол, управление на процесите и 

осъществяване на вътрешен контрол - вътрешния контрол, 

осъществяван от ръководството на участника.  Най - общо процесът 

на вътршен конторл е визуализиран на фигура, която съдържа 

необходим ресурс за постигане на задчите, нормативни задължения- 

контрол, ресурс, на изход е предвидено да се постигне очаквания 

резултат.  Участникът е внедрил методика за осъществяване на 

вътрешен конторл в управленския си подход, чрез послдователност на 

контролни мерки и проверки. Внедрената методика, прилагана от 

участника при изпълнение на ежедневните му задачи е представена на 

фигура. Процесите по управление на качеството включват всички 

дейности от цялостното управление, които определят политиката, 

целите и отговорностите по качеството и ги осъществяват чрез 

планиране, гарантиране, качествен контрол и подобряване на услугите 

в рамките на наложената системата за качество на участника. 

Постоянно за времето за изпълнение на договора и успоредно с 

останалите процеси ще се извършва и процес по планиране. В рамките 

на изпълнението на договора, участникът предижда да прилага и 

качествен контрол, който представлява проследяване изпълнение на 

заложените конкретни етапи и резултати и проверка за 

постигнатата ефективност. Всички тези действия и представен 

подход за прилагане на вътрешен контрол, формират контролна среда 

на участника.  Последователността от действия, с която участникът 

поддържа вътрешен контрол е представена на графика. 

o Управление на човешките ресурси- включва процесите, които 

осигуряват най- ефективното използване на експертния потенциал. 

o Управление на комуникационните процеси- Процесите по управление на 

комуникациите осигуряват навременното и адекватно генериране, 

събиране, разпространение, съхранение и унищожаване (при 

необходимост) на информация и данни.  

o Обща организация за изпълнението в договора може да се обособи на 

следните елементи: 

 Подход за управление и контрол: Контролът върху оперативното 

взаимодействие и работата по изпълнението на задачите ще се 

осъществява от Възложителя и от Ръководителя на обекта 

(вътрешен контрол), при спазване условията на техническата 
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спецификация и разпоредбите на договора, съгласно утвърдените 

срокове за реализация на дейностите; 

 Упълномощени представители; 

 Документиране на взаимодействието- на базата на официални 

документи, съгласно вътрешните правила на Възложителя; 

 Провеждане на работни срещи;  

 Организация на документацията; 

 Допълнителен контрол на изпълнението; 

o План за използване на материалите: 

 Инертни материали- Трошен камък - съгласно БДС EN или 

еквивалентно; 

 Асфалтови смеси- Плътен асфалтобетон - съгласно БДС EN 13108-

1:2006/КА:2017 или еквивалентно; 

 Бетонови смеси- Бетон С 12/15 - съгласно БДС ЕК 206-1 К/А или 

еквивалентно; 

 Готови елементи- Производство; 

 Пътни знаци - съгласно БДС ЕК 1517:2006 или еквивалентно. 

o    Изисквания към материалите- Влаганите 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. Материалите, които ще 

използва участникът ще отговарят на минималните изисквания за 

качество на БДС EN или еквивалентно. Прилагането на други 

стандарти и шифри е възможно, само ако гарантират същото или по-

високо качество от визираните. 

o  Използвана механизация: участникът е представил таблица за 

използваната и предвидена механизация, таблицата съдържа 

информация по отношение на всяка дейност, включена във всеки етап 

от изпълненеито на предмата на обществнеата поръчка, какъв вид 

техника ще се използва. Таблицата съдържа информация за 

наименование на вида дейност, мярка, количество, продължителност, 

вид на механизацията, разходна нормаи приет брой машини. Като вид 

механизацията е следната: багер, багер с чук, валяк, булдозер, грейдер, 

самосвал, асфалтополагач, сонетка за набиране на стълбчета, 

компресор, бензинова трамбовка, автокран, ел. агрегат, иглен 

вибратов, челен товарач, виброплоча, казан за топене на битум, 

бетоновоз. 

o Организация на човешките ресурси, участникът е описла за всеки от 

предижданите специалисти част от основния персонал за 

изпълнението на обществената порчъка- описнаие на съответната 

длъжност, задължения и отговорности, отговорности на 

длъжността- матераилни и финансови, задължения по безопасност на 

труда, персонал и трудови дейности: 

 Основен квалифициран персонал: Ръководител на обекта;  

Технически ръководител на обекта;  Координатор по здравословни 

и безопасни условия на труд; Специалист по контрол  на 

качеството; 

 Допълнителен квалифициран персонал: Експерт по количествата; 

Пътен инженер; Технически персонал за отчитане на проекта и 

изготвяне на документите по ЗУТ. 

o   Техническа обезпеченост на екипа- офис, оборудване и обзавеждане; 
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o  Технически средства за подсигуряване на ефективната работа на 

екипа - в това число компютри, принтери, факс-апарат, мобилни 

телефони и други.   

o Изпълнителски персонал- работна ръка: специализирани строителни 

работници, участникът отново изпозва табличния подход, за да 

представи изпълнителния персонал, които ще включи в предмета на 

изпълнението на поръчката, като за всяка от дейностите, включени в 

съответния етап е посочил по вид на работната ръка, които ще 

включи в съответната дейност. Таблицата е със следното 

съдържание; наименование на дейността, мярка, количество, 

продължителност, вид на работника, разходна норма в човекодни, 

необходим брой работна ръка, приет брой работна ръка.  

 Стратегия за управление на риска: 

 Програма за управление на риска: 

o Управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, 

анализиране и реагиране на рисковете по проекта. То включва 

максимизиране на вероятността и последствията от благоприятни 

събития и минимизиране на вероятността и последствията от 

нежелателни за проекта събития. Проектният риск участникът 

определя като несигурно събитие или състояние, което, ако се случи, 

има положително или отрицателно влияние върху целите на проекта. 

o Рискът е основен фактор в управлението на даден проект. Навременно 

информирани и наясно от появата на потенциални рискове и от всички 

възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети. 

o Планиране на управлението на риска - процесът на определяне на 

подхода и дейностите по управление на риска. Важно е, според 

участника  да се планират и последващите процеси по управление на 

риска, за да има съизмеримост между нивото, вида и прозрачността 

на управление на риска от една страна и самия  риск и важността на 

проекта за организацията от друга. 

o Идентификация на риска - определяне на рисковете, които могат да 

повлияят на проекта и документирането на техните характеристики. 

Участници в процеса на определяне на риска са: екипът по проекта, 

екипът по управление на риска, специалисти от други клонове на 

фирмата, клиенти, крайни потребители, други ръководители на 

проекти и външни експерти. Определянето на риска е итеративен 

процес. Първата итерация се осъществява от част от екипа по 

проекта или от екипа по управление на риска. Целият екип по проекта и 

основните заинтересовани лица могат да осъществят втората 

итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват и 

внедряват мерки за преодоляването му. 

o Качествен анализ на риска - оценка на влиянието и вероятността от 

даден риск. Този процес приоритизира рисковете според евентуалното 

им влияние върху целите на проекта. Качественият анализ на риска е 

един от начините за определяне важността на дадени рискове и 

насочване на усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да 

е критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството на 

наличната информация също спомага при преоценката на риска. 

Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и 

последствията, чрез установени методи и инструменти. 

o Количественият анализ на риска е цифровото изражение на 

вероятността от даден риск и последствията му върху целите на 

проекта. В този процес ще се използва техника, базирана на 
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опростяване на симулацията “Монте Карло” и анализ на решенията, с 

цел: Определяне на вероятността за постигане на дадена цел по 

проекта, изчисляване на вероятностите за излагане на проекта на риск 

и определяне на резервни разходи и график, откриване на рисковете, 

които изискват най-голямо внимание, чрез изчисляване на 

относителната им тежест за проекта, идентифициране на 

реалистични и постижими разходи, график или обхват. Планирането 

на реакции на риска е процесът на разработване на варианти и 

определяне на действия, които увеличават възможностите и 

намаляват заплахите за осъществяване целите на проекта. Той 

включва възлагане на отговорности на отделни лица или групи във 

връзка с действията при отделните рискове. Този процес гарантира  

реакции е пряко свързана с увеличаването или намаляването на 

рисковете по проекта. Наблюдението и контролът на риска е процесът 

по проследяване на идентифицираните рискове, наблюдаване на 

остатъчни рискове и отриване на нови рискове. Това е постоянен 

процес в хода на проекта. Контролът на риска може да включва избор 

на алтернативна стратегия, прибягване до резервен план, извършване 

на коригиращи действия или пре-планиране на проекта. Ръководителят 

на проекта и ръководителят на екипа за риска периодично получават 

информация на ефективността на плана и наличието на неочаквани 

влияния и взимат съответните мерки в хода на проекта. 

o Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които 

имат пряка или косвена зависимост с резултати от проекта; Следене 

за възникване на събития, свързани с: други проекти промени в 

законодателството отклонения от спецификациите предоставяне на 

информация необходима на продукт на проекта взимане на решения 

отделени ресурси и внимание от участниците в проекта  

техническата среда сигурност на информация. 

o Идентифицираните рискове от участника се въвеждат в Регистъра на 

рисковете (Risk register). Той съдържа детайли за всички рискове, 

тяхната оценка, собственици и статус. 

o Оценка на рисковете- прави се на база оценка на възможността да се 

случат, влияние, взаимна връзка между отделните рискове: 

Възможността е оценената вероятност да се появи риска. Влиянието 

е преценения ефект или резултат от появата на риска. Влиянието се 

оценява на база на: време, разход, качество, обхват, ползи, 

хора/ресурси. 

o Рамката за категоризиране на рисковете може да бъде високо, средно 

или слабо влияние. 

o Определяне на стратегии за управление на рисковете- Биват 5 типа: 

 Предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на 

действия, които го предотвратяват. 

  Ограничаване - предприемане на действия, които или намаляват 

вероятността за появата на риска, или намаляват неговото 

влияние върху проекта до приемливи нива. 

 Трансфериране - специална форма на ограничаване на риска, 

когато рискът се трансферира на трета страна, например чрез 

застраховане. 

 Приемане - допускане на риска поради най-вероятно 

невъзможността да се предприеме друго действие на приемлива 

цена. 

 Овладяване - действия, които са планирани и организирани да 



                                       

13 

бъдат предприети при случайно възникване на рисковата 

ситуация 

o Избор -след идентифицирането и оценката на рисковете ще  се 

изготви и план за управление на риска, в които са описани контролните 

действия. Всяко контролно действие е обвързано с асоцииран разход. 

Контролното действие е такова, че разходът за него трябва да е по-

приемлив от риска, който контролира. 

o Планиране и ресурсно обезпечение: 

 Планирането включва: определяне на количеството и типа 

ресурси, необходими за извършване на описаните дейности; 

разработване на подробен план за действие, потвърждение на 

желанието за извършване на дейностите, идентифицирани по 

време на оценка на рисковете, получаване на одобрение от 

ръководството, определяне и възлагане на задачи на ресурси за 

извършване на определените дейности 

 Управление на промените- отнася се за процедурите по контрол 

на промените за искания, които се считат за отклоняващи се от 

основните и съгласувани рамки на проекта, като тези процедури 

се прилагат за всички типове искания за промяна. При 

управлението на промените две становища се вземат предвид: 

Ако трябва да бъде въведена промяна в продукт, описанието на 

продукта трябва да бъде прегледано за промени. След като 

веднъж един продукт е утвърден, Ръководителят на проект не 

бива да позволява никаква дейност, която би променила продукта, 

без разрешението на ръководството. 

 Управление на риска- участникът е разработил система за 

управлението на риска, включваща - идентифициране, оценяване и 

контролиране на потенциални събития или ситуации, които 

могат да повлияят негативно върху постигане на целите на 

организацията. Целта на тази система е предоставяне на 

увереност, че целите ще бъдат постигнати. Рискът е основен 

фактор в управлението на инвестиционния строителен проект. 

Тази тема изисква специално внимание от заинтересованите 

страни през отделните инвестиционни фази и участникът счита 

че следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се 

удостовери, че участниците в проекта са навременно 

информирани и наясно с появата на потенциални рискове и всички 

възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са 

взети. Управлението на риска е задължителен елемент от 

процеса на цялостното управление на инвестиционния строителен 

проект. Степента на риск при проекта се проявява както в 

заплахата за реализацията на проекта, така и във 

възможностите за нейното подобряване. Управлението на риска 

в проектите е систематичен процес на идентифициране, 

анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на 

управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална 

степен на вероятността за положително въздействие върху 

проекта и намаляване до минимална степен на вероятността за 

отрицателно въздействие.система за управление на риска са 

качествения анализ и оценка на риска чрез създаване на риск 

регистър и матрица на рисковете. Тези инструменти се прилагат 

с цел да се идентифицират и оценят и двете възможности - 

положителните и отрицателните последствия от рисковото 
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събитие.  

 Процес на управление на риска - представлява изпълнението на 

точно описани процеси с цел да не се допусне промяна в негативно 

направление на основните планирани и одобрени параметри, 

свързани с реализацищ на инвестиционния проект (удължаване 

срока на проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение 

от обхвата и др.) Тези процеси са следните: 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 рамките на планираните 

времетраене и бюджет - тук оценката на риска се извършва от 

точка на управлението на инвестиционния проект; свързано c 

изчислената ефективност на проекта - конкретен количествен 

измерител нариска 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. 

 Методика за качествен анализ на риска- Качественият анализ на 

риска е оценка на влиянието и вероятността от даден риск, 

описан с лингвистични изрази. Този процес приоритизира 

рисковете според евентуалното им влияние върху целта на 

проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за 

определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията 

към справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен 

фактор при някои рискове. Оценката на качеството на наличната 

информация- също спомага при преоценката на риска. 

Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и 

последствията чрез съответни методи и инструменти. 

Методиката, предложена при изпълнение на настоящия проект, 

се състои от следните стъпки: Определяне на рисковете и 

категоризацията им (регистър на рисковете); Оценка на 

значимостта на риск;  Оценка на вероятността от настъпване 

на риска; Съставяне на матрица на рисковете; Определяне на 

рисковете и категоризацията им Първата стъпка при всеки 

анализ на риска е да се идентифицират всички свързани с проекта 

рискове, за да се състави списък (регистър на рисковете). 

Регистърът ще е основа за оценяването на рисковете в матрица 

на риска. При изготвянето на списък на рисковете по проекта ще 

се използва категоризация на рисковете, които ще бъдат свързани 

със структурата на проекта. Съответните категории рискове 

могат да бъдат: рискове на проектирането и планирането (напр. 

промяна на проекта, изискан от възложителя); рискове на 

строителството (напр. неправилна оценка на очакваните разходи 

и срокове); рискове на изпълнението (напр. наличност на активи, 

невъзможност да се покрият стандартите за изпълнение, ефекти 
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от законодателни и регулаторни промени); рискове за приходите; 

рискове от прекратяване (напр. прекратяване по вина на 

възложителя); технологични и амортизационни рискове (напр. 

ефект от технологична промяна) и т.н. 

 Оценка на значимостта на рисковете  - При оценка на влиянието 

на рисковете по проект е важно, поред участника да се определят 

количествено последиците от конкретния риск само веднъж и да 

е сигурно, че същият риск вече не е отчетен при формирането на 

основните разходи.категоризират рисковете в съответствие с 

важността им (като катастрофални, критични, сериозни, 

умерени, пренебрежими) и да се започне от концентрирането 

първо върху най-значимите. Освен оценката на влиянието от 

даден риск ще се проследи и времето на възможните последици от 

този риск. 

 Оценка на вероятността от настъпване на риска- Възможният 

ефект от даден риск ще бъде свързан с вероятността от 

възникването му. Както оценката на влиянието на рисковете, 

така и категоризацията на вероятността от настъпването им е 

полезен метод за залагане на приоритети в този процес (напр. 

често срещан, възможен, вероятен, отдалечен, невъзможен). 

Общата стойност на риска се получава, като се умножи 

потенциалното му влияние по вероятността от възникването му. 

Практически участникът предвижда, че може да се окаже 

необходимо да се допусне спектър от вероятности от възникване 

и ефекти от риска. 

 Матрица на риска - Изграждането на матрица на риска е процес, 

който може да се осъществи във всички фази от проекта. В 

матрицата на риска се отчита фактът, че един риск може да 

доведе до благоприятни или неблагоприятни последици. В 

зависимост от категоризацията на рисковете по отношение на 

вероятност за настъпване и значимост на риска и регистъра на 

рисковете се съставят диапазони, формулирани на няколко нива 

чрез индекс на риска. Възможно е да се приемат едни и същи 

индекси на риска при благоприятните и неблагоприятните 

рискове или за първите да се ранжират по- нисък клас индекси, 

защото те са по-малко вероятни и по-малко значими по принцип в 

сравнение с неблагоприятните рискове. На база създадената 

матрица на рисковете всеки участник в сформираната работна 

група дава оценка на съответния риск, след което се смята 

математически средната стойност за всеки риск и така се 

класират приоритетните рискове. За представяне на матрица на 

риска за настоящия строителен проект, съставена въз основа на 

база данни от регистър на рисковете може да бъде приложен 

вариант, при който благоприятните рискове са индексирани в 

диапазона 1-25, а неблагоприятните -1- 30, всеки от по трима 

участници и представени в табличен вид. Впоследствие, в отделни 

таблици  се описват съответно значимостта на рисковете и 

техните вероятностни нива. Последната фаза е класиране на 

рисковете според средната стойност на оценката на риска- 

участникът е представил пет броя таблици за описаване на 

георизборените процеси.  

 Допускания за успешно изпълнение: Наличие на добро 

сътрудничество и координация на действията между основните 
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организации и структури, участващи в проекта;  Коректност на 

изходната информация за проектиране и строителство. При 

идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да 

предприеме мерки по информиране на всички участници, с цел 

предприемане на адекватни и своевременни корективни мерки; 

Стриктно спазване на действащото законодателство в 

областта на проектирането и строителството (Закон за 

устройство на територията и свързаните с него подзаконови 

нормативни актове), законодателство в областта на околната 

среда, здравеопазването и др. Проследяване на всички изменения в 

приложимото законодателство и преценка за приложимостта им 

при изпълнението на обществената поръчка; спазване на 

изискванията за отчетност, прозрачност и контрол и свързаните 

с програмата документи; изпълнение на задачите, предвидени в 

рамките на техническата спецификация, в съответствие с 

времевия график и предвидените финансови средства; навременно 

получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на 

компетентните органи и други. 

 Рискове за успешно изпълнение, тези, които са свързани с 

финансовите параметри, например в случаите на прекратяване на 

финансирането и невъзможност за изплащане на дължими суми 

от Възложителя към изпълнителя, за вече изпълнени количества 

работа. Този специфичен риск е с малка вероятност, според 

участника, но може да бъде с много голямо въздействие, в 

зависмост от стойността си във финансово изражение.  

 Идентификация на възможните рискове и предпоставки за качествено и 

навременно изпълнение на предмета на поръчката: 

o Времеви рискове: 

1. Закъснение началото на започване на работите; 

   Форми на проявление на риска: Основна изходна точка при анализа 

на риска са конкретните строителни дейности и наличната 

информация, с която строителят разполага. Това предопределя 

необходимостта от ясно разделяне на СМР и тяхното 

хронологично подреждане. Що се отнася до началото на 

работата строителят има за задача да обезпечи необходимите 

технически и човешки ресурси за стартиране на дейностите. На 

следващо място от решаващо значение е запознаването с 

проектната документация и предоставянето на строителната 

площадка, както и подписването на заповедна книга. 

Проявленията на риска, произтичащи от климатични и др. крайно 

обективни обстоятелства.  

- Рискове, произтичащи от Изпълнителя на обществената 

поръчка (организация за набавяне на технически и човешки 

ресурси); 

- Рискове, произтичащи от Възложителя на обществената 

поръчка (получаване на разрешение за строеж, предоставяне 

на строителна площадка; например забавяне, подписване на 

заповедна книга); 

- Рискове, произтичащи от трети страни (забава на 

доставчици на строителни материали, необходими за 

изпълнението на СМР); 

- Рискове, произтичащи от климатични фактори 

(неподходящи климатични условия за започване на 
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строителните дейности). 

Методи за идентификация на конкретните форми на 

проявление на риска са: личен оглед на обекта, разговор с 

възложителя, наблюдение на процесите и контролни 

замервания. В процеса на оценка на риска е много важен 

контакта с възложителя и трети страни, имащи отношение 

към започване на строителството (проектанта изпълняващ 

авторския надзор). Като краен документ от този етап се 

разработват карти за оценка на риска. В тях се описват 

всички опасности (вредности), които са идентифицирани. 

   Оценка на риска се извършва чрез анализ на трите съставки на 

риска - вероятност от възникване, степен на влияние и последици 

при настъпването: 

 Вероятност за възникване на риска е „малко вероятен“. 

 Степен на влияние на риска- участникът характеризира с 

по-ниска тежест и ниво на риска от забавата в 

следващите етапи на строителството, тъй като може да 

бъде компенсирана с мерки на по-късен етап, каквито са 

въвеждане на удължено работно време, ангажиране на 

допълнителен персонал, съгласуване с Възложителя и 

консултанта, последващи изменения в линейния график за 

изпълнение на СМР и други. Степен на влияние на риска 

„умерена“. 

 Стойност на риска - въз основа на приетите и 

аргументирани стойности за вероятност за възникване и 

потенциалния ефект от настъпване на риска, стойността 

на разглежданата опасност се определя, както следва: 

Съгласно табл.2 риска е „умерен“ или отчита  Значимост 

на риска - „II“.Съгласно табл.З риска е „малко вероятен“ 

или отчита Вероятностно ниво - „В“. Ако бъде направена 

референция към табл.4, участникът заключва, че 

разглежданият риск се характеризира като риск със 

средна стойност 4, или като приемлив риск.  

 Сфера на влияние на риска- всички дейности, свързани с 

началния етап от започване на строителните работи, а 

именно - действията съпътстващи откриването на 

строителната площадка и подписването на Протокол 2а, 

както и извършената в тази връзка мобилизация на ресурси 

от страна на изпълнителя. 

 Мерки за предотвратяване на настъпването:   

- Предварително проучване на проектната документация; 

- Предварителна среща и консултация с Възложителя, 

Изпълнителя и проектанта; 

- Координация в действията на Възложител, Изпълнител 

и Проектант; 

- Предварителна вътрешна подготовка, която да 

обезпечи навременно и бърза мобилизация на технически 

и човешки ресурси; 

- Проследяване на дългосрочни климатични прогнози и 

съобразна подготовка; 

- Механизиране на ръчно изпълнявани строителни 

процеси; 

- Участникът без забавяне ще извърши всички необходими 
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дейности и стъпки свързани с издаване на актовете и 

протоколите съгласно Наредба № 3 от 31 юди 2003 към 

ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, регламентирани за започване на 

обекта в това число: подписване на обр.2а - Протокол за 

откриване на строителната площадка;  заверка на 

Заповедната книга за строежа; Правилно разпределяне 

на задълженията в екипа на Изпълнителя; Определяне на 

ръководителя на строителния обект; Строго спазване 

на Организационната схема за управление на проекта; 

Ясно определяне на задълженията на участниците в 

екипа; 

 Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване на риска: 

- Ангажиране на допълнителен човешки ресурс с 

необходимото образование и професионална 

квалификация за компенсиране на забават; 

- Въвеждане на допълнително работно време, съобразно с 

допустимите граници, съгласно Кодекса на труда; 

- Допълнителни стимулиращи възнаграждения за 

увеличаване на КПД на работниците; 

- Реструктуриране и оптимизация на 

последователността на изпълнението на работите в 

работния график с цел компенсиране на забавата. 

 Мониторинг на риска ще се извършва от подписването на 

договора до започването на строителните работи. Ще се 

следи за причини за възникване на риска - проблеми при 

подписването на протокол 2а, заповедна книга, проблеми с 

мобилизацията и проблеми с разпределението на персонала 

и неговите задължения. Мониторингът на различните 

аспекти на риска ще се извършва от различни служители 

на фирматана участника. Личният състав ще следи за 

възникващи проблеми със служителите предвидени за 

мобилизация и изпълнение на поръчката - напускане на 

служители, временна нетрудоспособност на служители 

текуща заетост на служителите. Ръководителят на 

отдел ПТО, ще следи за навременното осигуряване и 

подписване на всички необходими документи за започване 

на строителството, съгласно ЗУТ. Ръководителят 

Материално и техническо снабдяване ще следи за проблеми 

при мобилизацията на необходимите ресурси. 

 Контрол- Координацията в действията на Възложителя, 

Проектанта и Строителят ще се извършва от 

ръководителя на обекта. Контролът ще се извършва чрез 

седмични срещи между заинтересованите 

страни.Контролът върху организацията на фирмата по 

отношение на мобилизацията на ресурсите ще се 

осъществява от Ръководителя на материално техническо 

снъбдяване (МАТ). Негова е отговорността своевременно 

да организира мобилизацията на ресурсите.Ръководителят 

на на обекта, ще контролира за навременното осигуряване 

и подписване на всички необходими документи за започване 

на строителството, съгласно ЗУТ. 
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2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;  

   Форми на проявление на риска: значително по-сериозно влияние, 

според участника, оказват рисковете произтичащи от 

климатични и др. крайно обективни обстоятелства: 

- Рискове, произтичащи от Изпълнителя на 

обществената поръчка (организация и поддържане на 

технически и човешки ресурси ) 

- Рискове, произтичащи от трети страни (забавяне от 

проектанта на СМР ) 

- Рискове произтичащи от климатични фактори 

(неподходящо време за осъществяване на строителните 

работи ) 

   Вероятност за възникване на риска- „Вероятен, много вероятен“. 

   Степен на влияние на риска- се приема със стойност „сериозна“. 

   Стойност на риска- Съгласно табл.2 риска е „сериозен“ или 

отчита  Значимост на риска - „III“. Съгласно табл.З риска е 

„вероятен, много вероятен“ или отчита  Вероятностно ниво - 

„В“. Разглежданият риск се характеризира като риск със средна 

стойност 17, или като нежелан риск, изискващ решение. 

   Сфера на влияние на риска- Влошаване на координацията в 

действията на изпълнителните екипи; липса на планирана 

последователност и ред на постъпване на заложените за влагане 

в обекта ресурси съгласно графика; нарушена, технологичната 

последователност за изпълнение разстройва цялостната работа 

на изпълнителния екип и се създават предпоставки за реализиране 

на общо забавяне; 

   Мерки за предотвратяване на настъпването, включват следните 

организационни мерки и вътрешен подход, които да осигурят : 

- Съобразност на СМР с проектната документация; 

- Законосъобразност на СМР и влагане на 

висококачествени материали; 

- Съгласуваност и координация в действията между 

Възложителя и определения от него екип за управление 

на обекта, Изпълнител и Проектант, осъществяващ 

авторския надзор на проекта; 

- Проследяване на дългосрочни климатични прогнози и 

съобразна подготовка; 

-  Осигуряване на необходимия брой и състав на 

изпълнителните екипи за всички видове работи. 

- Осигуряване на необходимата по вид и бройки 

строителна механизация и автотранспорт за 

изпълнение на механизираните видове строително 

монтажни работи; 

- Прилагане на най-съвременните технологии за 

изпълнение на земните работи, както и на бетонните, 

гарантиращи тяхната водоплътност, 

мразоустойчивост и дълговечност, чрез употребата на 

високопроизводителна техника; 

- Поддържане на режим на работа - Работно време на 

обекта от 07:30 часа до 18:00 часа при непрекъсната 

работна седмица и осигурена почивка на персонала 

съгласно Кодекса на труда; 

- Непрекъснат контрол върху състоянието и- работата 
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на строителната механизация и автотранспорт; 

- Ежедневно отчитане на количествата на видовете 

работи и постигнатия напредък в дневната изработка 

на екипите; 

- Постоянен анализ на изпълнението спрямо графика и 

разместването на наличните ресурси по фронта за 

работа с оглед недопускане на забавяне; 

- За по-добро контролиране хода на изпълнението, на база 

общия график, ще се изготвят графици за доставка на 

материали и оборудване; 

- Механизиране на ръчно изпълнявани строителни процеси. 

От ключово значение ще бъде навременната доставка на 

строителните материали, като за тази цел ще бъде изготвен 

вътрешен график на доставките, който ще се изпълнява и 

контролира централизирано, като планирането ще бъде в срок 

от минимум 5 дни предварително. Доставката на материали 

собствено производство, ще се изпълнява по предварителни 

заявки до асфалтовата база и кариерата в срок от 2 дни 

предварително. 

   Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване на риска: 

- Увеличаване броя на работните екипи за изпълнението 

на даден вид СМП; 

- Преминаване на двусменен и трисменен режим на 

работа, съобразно; 

- допустимите граници, определени в Кодекса на труда; 

- Допълнителни стимулиращи възнаграждения за 

увеличаване на КПД на екипа; 

-  Реструктуриране и оптимизация на 

последователността на изпълнението на работите в 

работния график с цел компенсиране на забавата; 

-  Ще бъдат осигурени алтернативни доставчици, в 

случаи на невъзможност и/или ограничен капацитет на 

произодството на основния доставчик. 

   Мониторинг на риска- ще се извършва от подписването на 

договора до завършването на работите и издаването на обекта 

на Възложителя. Основния мониторинг на риска ще се извършва 

от Ръководителя на обекта, който ежедневно ще сравнява реално 

извършените работи с планираните такива съгласно Линейния 

график. При изоставане от графика, участникът ще информира 

Главния ръководител на обекта, за възникналия риск. 

   Контрол- ще се осъществява от Ръководителя на материално 

техническо снабдяване (МАТ). Негова е отговорността 

своевременно да организира мобилизацията на допълнителните 

ресурси. Контролът върху напредъка, и наваксването на 

закъснението ще се извършва от Ръководителя на обекта, който 

ежедневно ще сравнява реално извършените работи с 

планираните такива съгласно Линейния график. 

3. Забава при завършване на предвидените строителни работи и 

предаване на обекта; 

    Форми на проявление на риска: 

- Рискове, произтичащи от изпълнителя на 

обществената поръчка (поддържане на технически и 
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човешки ресурси, следване на проектната 

документация); 

- Рискове, произтичащи от Възложителя на 

обществената поръчка (приемане на предмета на 

договора в срок, съгласно разпоредбите на проекта по 

договор за обществена поръчка); 

- Рискове произтичащи от трети страни (забавяне от 

страна на инвеститорския контрол, забавяне в 

административните процедури по издаване на 

необходимите актове). 

   Вероятност за възникване на риска  е „малко вероятен“. 

   Стойност на риска: „критичен“- значимост на риска –IV, малко 

вероятен – вероятност ниво- В.  

   Степен на влияние на риска: „критичен“. 

   Сфера на влияние на риска- в случай на закъснение при 

окончателното приключване на СМР и предаване на обекта и при 

невъзможност за преодоляването им, ще се стигне до закъснение 

на планираното завършване на работите по целия проект. Това 

ще доведе до неустойки за Изпълнителя и загуби за Възложителя 

поради забавеното въвеждане на обекта в редовна експлоатация. 

 Мерки за предотвратяването на настъпването: 

- Съобразност на СМР с проектната документация; 

- Законосъобразност на СМР и влагането на 

висококачествени материали; 

- Контрол на качеството на СМР в процеса на 

изпълнение; 

- Предварителна проверка на изпълнението на работите 

съгласно линейния график; 

- Съгласуваност и координация в действията между 

Възложител, Изпълнител и Инвеститорски контрол; 

- Законосъобразност при предаването на обекта; 

- Контрол за спазване изискванията по безопасни условия 

на труд, както и вътрешни одити на Интегрираната 

система за управление; 

- Неосигуряването на достъп до части от 

строителната площадка ще доведе до спиране на 

работата в тези участъци, което налага промяна в 

графика на изпълнение и пренасочване на 

строителните екипи към други подобекти. За 

предотвратяване на този риск е необходимо 

предварително запознаване с обектите на изпълнение и 

заостряне на вниманието към проблемните участъци; 

- За недопускане спирането на работата от държавни 

или общински институции е необходимо спазването на 

изискванията на законодателството, нормативните 

документи, както и всички строителни норми, 

технически спецификации и технологии на изпълнение 

на строителните работи. За тази цел ще се извършва 

постоянен контрол върху работата на екипите, ще се 

провеждат необходимите лабораторни изпитвания и 

ще се извъ контрол на материалите.  

 Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване на риска: При допускане на закъснение при 
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предаването на обекта в експлоатация, преодоляването на риска 

е невъзможно. В такъв случай участникът предижда да 

организира работата така, че да приключи работата на обекта 

във възможно най-кратък срок и сведе до минимум щетите от 

този риск. Като стратегия за преодоляване и/или намаляване на 

последиците от настъпилия риск: 

- Ангажиране на допълнителен човешки ресурс и 

строителна механизация и автотранспорт за 

компенсиране на забавата; 

- Въвеждане на допълнително работно време, съобразно 

с допустимите граници, съгласно Кодекса на труда; 

- Допълнителни стимулиращи възнаграждения за 

увеличаване на КПД на екипите; 

- Реструктиране и оптимизация на последователността 

на изпълнението на работите в работния график с цел 

компенсиране на забавата; 

-  Контрол по качествено отстраняване на всички 

евентуално направени забележки от Приемателната 

комисия по изпълнените СМР при подписване на 

Протокол за приемане изпълнението на договора 

(съгласно Линейния график). 

 Мониторинг на риска- ще се извършва от подписването на 

договора до завършването на работите и издаването на обекта 

на Възложителя. Мониторинг на напредъка на работите и 

съответствието с Линейния график ще се извършва от 

Ръководителя на обекта, който ежедневно ще сравнява реално 

извършените работи с планираните такива съгласно Линейния 

график. Мониторингът върху подготовката на необходимите 

документи съгласно ЗУТ за предавенето на обекта, също ще се 

извършва от Ръководителя на обекта. Влагането на 

законосъобъразни и качествени материали ще се следи от 

Специалиста Контрол на качеството и Техническия ръководител. 

Съвместно Техническия ръководител и Ръководителя на обекта 

ще следят за наличието на несъответствия между проекта и 

съответствието с изпълняваните работи. 

 Контрол върху организацията на фирмата по отношение на 

мобилизацията на допълнителни ресурсите ще се осъществява от 

Ръководителя на материално техническо снъбдяване (МАТ). 

Негова е отговорността своевременно да организира 

мобилизацията на допълнителните ресурси. Контролът върху 

напредъка, и наваксването на закъснението ще се извършва от 

Ръководителя на ПТО, който ежедневно ще сравнява реално 

извършените работи с планираните такива съгласно Линейния 

график. 

o Рискове, свързани с качеството на изпълнението: 

1. Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя:  

 Форми на проявление на риска:  

-    Рискове, произтичащи от външни доставчици на 

материали (забава при производството, забава при 

доставката, липса на финансови средства за 

произовдство, некачествено произведени материали); 

-     Рискове, произтичащи от собственото производство 
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на материали (забава при производството, забава при 

доставката, липса на финансови средства за 

произовдство, некачествено произведени материали); 

- Рискове произтичащи от трети страни (неодобрение на 

материали от страна на Възложителя); 

 Вероятност за възникване на риска е „малко вероятен“. 

 Степен на влияние на риска - този риск според участника, би 

могъл да възникне в края на строителния процес преди издаването 

на обекта на Възложителя и да доведе до сериозни последствия. В 

тази връзка за втория анализиран параметър - „влияние” от 

настъпването на риска - реализацията на тази опасност е 

сериозна, тъй като е възможно да доведе до закъснение при 

издаването на целия обект. Възможният ефект от реализиране 

на опасността участникът приема със стойност „сериозни“. 

 Стойност на риска- Съгласно табл.2 риска е „сериозен“ или 

Значимост на риска - „III“. Съгласно табл.З риска е „малко 

вероятен“ или Вероятностно ниво - „В“. Разглежданият риск се 

характеризира като риск със средна стойност 9, или като 

приемлив риск, с контрол върху него. 

 Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска- 

в случай на влагане на некачествени материали, ще се наложи 

премахване и ново изпълнение на работите, или основно ще засегне 

количествата на изпълнявалите работи. В по-неблагоприятни 

случай, може да засегне окончателното издаване на проекта.  

 Мерки за предотвратяване на настъпването: 

- Материалите ще се произвеждат от фирми 

притежаващи система за контрол на качеството ISO 

9001:2008; 

- Ще се осъществява непрекъснат контрол от страна на 

Изпълнителя за произвежданите от него материали, 

чрез постоянно изпитване от независима лаборатория 

преди влагането им в обекта; 

- Материалите ще се произвеждат от фирми 

притежаващи сертификат за производствен контрол; 

- За произвежданите от външни доставчици материали 

ще се изискват задължително съпътстващите 

документи съгласно изискванията на „Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти“; 

- За произвежданите от външни доставчици материали 

ще се извършва визуален - контрол и при необходимост 

допълнителен лабораторен контрол преди влагането в 

обекта; 

- Назначаване на специализиран екип за контрол на 

качеството, ръководени от квалифициран Специалист 

по контрол на качеството; 

- Всички материали, които не се влагат веднага в 

строителството ще се съхраняват съгласно 

изискванията на производителя в покрити складове; 

- Инертните материали няма да се съхраняват на депа с 

ниска височина, с цел избягване на десортирането на 

материала. 

 Мерките за минимизиране/елиминиране на последиците при 
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настъпване на риска включват: 

-  Ангажиране на допълнителен човешки ресурс и 

строителна механизация и автотранспорт за 

компенсиране на необходимостта от увеличени СМР; 

-  Въвеждане на допълнително работно време, съобразно с 

допустимите граници, съгласно Кодекса на труда; 

-  Допълнителни стимулиращи възнаграждения за 

увеличаване на КПД на екипите; 

- Реструктуриране и оптимизация на 

последователността на изпълнението на работите в 

работния график с цел компенсиране на забавата 

причинена от заместването на несъответстващия 

продукт. 

 Мониторинг на риска- ще се извършва от датата на сключването 

на договора до датата на предаването на обекта на 

Възложителя. Мониторинга ще се извършва ежедневно от 

Специалиста по контрол на качеството. Той ще наблюдава избора 

на доставчици, и ще оценя възможността за възникване на риск 

от несъответстващ продукт. Мониторинг на риск от влагане на 

несъответстващ продукт ще се извършва и от строителната 

лаборатория. Те ще взимат проби от доставените и 

произведените материали и ще извършват проверка на 

качеството на материалите. При възникване на риск, Главния 

ръководител на обекта, ще оцени влиянието му върху 

строителството и ще предприеме описаните мерки за 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на 

риска. 

 Контрол върху изпълнението на предложените мерки- Влагането 

на несъответстващи материали попада в обхвата на внедрената 

Интегрирана система за управление (ИСУ). План за осигуряване 

на качеството, участникът е дефинирал съръжанието му. 

 Основни процедури, които ще залегнат в плана по качеството са: 

-  Закупуване: участникът има разрботени критерии за 

избор на доставчик, както и организация за 

осъществяване на входящ конторл на закупените 

суровини и материали, оинструменти и др.;  

- Производство на строителни продукти и изпълнение на 

строитлени проъчки. Управлението на производството 

има за цел да планира и осъществи, при условия на 

производствен контрол, всички процеси на разработване 

и предоставяне на строителни продукти, за да се 

гарантира съответствието на готовия продукт с 

утвърдените рецепти, съответните технически 

спецификации и декларираните експлоатационни 

качества и постигане на удовлетвореност на 

клиента.Контрола на описаната система ще се 

извършва от Специалиста по контрол на качеството. 

2. Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове 

строителни работи: 

 Форми на проявление на риска: 

-  Рискове, произтичащи от неспазване на технологичните 

процеси от страна на работниците (изпълнение на 

работи от работници с по ниска или неправилна 
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квалификация); 

- Рискове, произтичащи от промени в климатичните 

условия водещи до неспазване на технологията на 

работата ( промяна в климатичните условия изискваща 

промяна в технологията на изпълнение); 

 Вероятност за възникване на риска е „малко вероятен“. 

 Степен на влияние на риска- в случай на изпълнение на 

технологично неправилни процеси участникът предижда че ще се 

наложи разваляне на изпълнението СМР и новото им изпълнение, 

което от своя страна ще доведе до увеличаване необходимото 

количество за изпълнение на съответната работа и до закъснение 

при изпълнението на СМР и ще доведе до неустойки за 

Изпълнителя. Макар и малко вероятен, този риск би могъл да 

възникне в края на строителния процес, точни преди издаването 

на обекта на Възложителя и така да доведе до сериозни 

последния. В тази връзка за втория анализиран параметър - 

„влияние” от настъпването на риска - следва да се отбележи, че 

реализацията на тази опасност е сериозна, тъй като е възможно 

да доведе до закъснение при издаването на целия обект. С оглед на 

това възможният ефект от реализиране на опасността се 

приема със стойност „сериозни“. 

 Стойност на риска - Съгласно табл.2, приложена от участника  

риска е „сериозен“ или отчита  Значимост на риска - „III“. 

Съгласно табл.З риска е „малко вероятен“ или отчита  

Вероятностно ниво - „В“. 

 Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска- 

В случай на изпълнение на технологично неправилни процеси, ще се 

наложи премахване и ново изпълнение на работите, или основно 

ще засегне количествата на изпълняваните работи. В по-

неблагоприятни случаи, може да засегне окончателното издаване 

на проекта. 

 Мерки за предотвратяване на настъпването:  

- Ще бъдат изготвени технологични карти, описващи 

детайлно технологията на изпълнение на всяка една 

дейност, като всички работници ще бъдат запознати с 

тях; 

- СМР ще се изпълнява само от хора имащи нужната 

квалификация; 

- Назначаване на специализиран екип за контрол на 

качеството, ръководени от квалифициран Специалист 

по контрол на качеството, който непрекъснато ще 

следи за спазването на технологията на работа; 

- Назначаване на технически ръководител, с 

необходимата квалификация, чиято основна задача ще 

бъде ежедневен контрол на технологията на изпълнение. 

 Мерките за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване на риска включват: 

- Ангажиране на допълнителен човешки ресурс и 

строителна механизация и автотранспорт за 

компенсиране на необходимостта от увеличени СМР; 

- Въвеждане на допълнително работно време, съобразно с 

допустимите граници, съгласно Кодекса на труда; 

-  Допълнителни стимулиращи възнаграждения за 
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увеличаване на КПД на екипите; 

- Реструктуриране и оптимизация на 

последователността на изпълнението на работите в 

работния график с цел компенсиране на забавата 

причинена от заместването на несъответстващия 

продукт. 

 Мониторинг на риска извършва се от датата на сключването на 

договора до датата на предаването на обекта на Възложителя. 

Мониторингът ще се извършва ежедневно от Специалиста по 

контрол на качеството и Техническия ръководител. Те ще 

наблюдават технологията ни изпълнение на работите и при 

възникване на риск ще уведомяват ръководителя на обекта. След 

оценка влиянието му върху строителството ще се предприемат 

описаните мерки за минимизирани/елиминиране на последиците 

при настъпване на риска. 

 Контрол върху изпълнението на предложените мерки от 

Техническия ръководител и от ръководителя на обекта. 

Контролът върху технологичните карти ще се извършва от 

Специалиста по контрол на качеството и Техническия 

ръководител. Контролът за спазването на технологичните 

процеси също ще се извършва ежедневно от Специалиста по 

контрол на качеството и Техническия ръководител. При 

възникване на риска, ще се предприемат мерки за 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване, като 

Ръководителя на обекта и Техническия ръководител ще 

контролират изпълнението им. 

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

на механизация; 

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. 

            В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 

описание на организационните и строителните дейности, обуславящи изпълненето на 

поръчката, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи съгласно 

техническите спецификации 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 СМР. Участникът е описал в 

детайли: начина на изпълнение на поръчката, изпълнението на предмета на поръчката, 

участникът предвиджда да започне с откриване на строителна площадка и издаване на 

протокол обр. 2 от Наредба № 3 за съставяне на Актове и Протоколи по време на 

строителството. Въвеждане и поддържане на Интегрирана система за управление (ИСУ), 

включваща мерки за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната 

среда и контрол на качеството. Мерки за здравослони и безопасни условия на труд- 

участникът притежава внедрена система за здравословни и безопасни условия на труд - 

OHSAS 18001:2007. Някои от основните  мерки, които ще се предприемат от участника: 

Организация на ръководството на обекта; Връзки и координация; Преди започване на 

СМР предвидени в настоящия проект се предвижда да извърши следното: Въвеждане на 

изготвения работен проект по ПБЗ (План за безопасност и здраве), спазвайки изготвената 

оценка на риска и прилагайки програма за оценка на риска, чрез които се вземат 

превантивни мерки за предотвратяване на риска за живота и здравето на работещите във 

фирмата. Ще изготви списък на отговорните лица за провеждане на контрол и 
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координиране дейностите на отделните изпълнителни звена за местата, в които има 

специфични рискове, както и за тяхната евакуация. Ще изготви списък на инсталациите, 

машините и съоръженията, подлежащи на контрол. Ще извърши оценка на риска за 

отделните видове работи, преди започване на работа и до завършването на СМР. 

Оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на 

работно оборудване и всички параметри на работната среда. Назначаване на персонал, 

притежаващ необходимата професионална подготовка, квалификация и стаж, 

правоспособност (лиценз) за извършване на специфични дейности - управление на 

строителни, транспортно подемни и транспортни машини. Предварително медицинско 

освидетелстване на назначения персонал. Инструктиране на назначения персонал по 

общите правила на ТБ и ППО - провеждане на първоначален и ежедневен инструктаж. 

Снабдяване на персонала с работно облекло, лични предпазни средства и специално 

работно облекла. Запознаване на персонала с изходите за аварийно напускане на 

участъците и определяне на безопасните места извън тях и Организира изработването на 

планове за: Предотвратяване и ликвидиране на пожари; Предотвратяване и ликвидиране 

на аварии. На всички етапи на изпълнение на поръчката участникът предвижда да 

осигури безопасни условия на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност в 

съответствие с действащата нормативна уредба. Последователността на предвижданите 

дейности е представена съгласно техническите спецификации и количествената сметка, 

покриваща всички аспекти на изпълнението с отчитане на реалната производителност на 

предложените работна сила. Предвижданите дейности са разделени от участника на пет 

етапа, както следва: I ЕТАП - Въвеждане и поддържане на Интегрирана система за 

управление (ИСУ), включваща мерки за здравословни и безопасни условия на труд, 

опазване на околната среда и контрол на качеството; Етап II- Подготвителни дейносоти и 

мобилизация; III ЕТАП - Строително - монтажни работи; IV ЕТАП - Предаване на 

възложителя; V ЕТАП - гарнционно обслужване. Последователността на предижданите 

дейности участникът е представил в таблица за технологичната последователност на 

предижданите дейности: със съдържание по отношение на всяка от дейнсотите - за ед. 

мярка, количесвто, каледарни дни, начало /условно/ и край /условно/, описание на 

дейностите, както следва: Въвеждане и поддържане на ИСУ система; Подготвителни 

дейности и мобилизация, които включват мобилизация на ресурсите за строителство, 

подготовка площадка, ВОД, Подписване на протоколи за откриване на строителна 

площадка; СМР, предаване на обекта- документация за отчитане, констативен протокол 

за приемане на обекта, демобилизация на строителната площадка. Участникът е планирал 

изпълнението на предмета на обществената поръчка, като е отчел: реалната 

производителност на предложените работна сила, технологично оборудване и 

механизация; технологиите за извършване на дейностите, включително описание на 

разпределението на задачите и отговорностите; ресурсната обезпеченост, в това число 

човешкия ресурс, необходим за изпълнението на всяка от работите, включени в предмета 

на поръчката, включително описание на разпределението на задачите и отговорностите. 

(участникът гарантира, че разполага с достатъчен брой и с необходимата квалификация 

технически персонал и работна ръка, в това число: Основен квалифициран персонал, 

състоящ се от: Ръководител на обекта; Технически ръководител на обекта; 

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд; Специалист по контрола на 

качеството; и Допълнителен квалифициран персонал, състоящ се от: Експерт по 

качеството; Пътен инженер; Технически персонал за отчитане на проекта и изготвяне на 

документите по ЗУТ); технологично оборудване и механизация, подробно описани в 

Диаграма на необходимата механизаиция, както и в таблица участникът предижда да 

използа за изпълнение предмета на поръчката, следната по вид механизация, както 

следва: багер, багер с чук, валяк, булдозер, грейдер, самосвал, асфалтополагач, сонетка за 

набиране на стълбчета, компресор, бензинова трамбовка, автокран, ел. агрегат, иглен 

вибратов, челен товарач, виброплоча, казан за топене на битум, бетоновоз. Участникът е 

предвидил комуникация между изпълнителя и останалите участници в строителния 
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процес.  Система за осигуряване на качеството: участникът притежава внедрена система 

за контрол на качеството и околната среда. Участникът ще документира всички 

нареждания за осигуряване на качество внедрени от самия него. Налице е План за 

осигуряване на качеството, с минимално уредено от участника  съдържание. 

Съдържа се подробно опиание на технологиите за извършване на дейностите; Всички 

процеси са описани както под формата на описателен документ, така и в Линеен План 

графика за изпълнение на поръчката: като за всеки от гореописаните видове СМР за 

обекта са представени – единица мярка, количество, работни дни, календарни дни, 

начало/условно/ и край/ условно/ - ресурси. Дейноситите са описани и в Дигарама на 

работната ръка и Диаграма на механизацията. Представени са предвижданията на 

участника за материали, които следва да бъдат вложени при изпълнението, в 

съответствие с техническите спецификациии. Въведени са изисквания към качество на 

материалите, удостоверени по надлежния ред. 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 строителни 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. На база на предложените 

реусурсна обезпеченост, механизация за изпълнение предмета на поръчката, материали, 

мерки за опазване на околната среда, мерки по ЗБУТ, технологии за изпълнение и методи 

и техники на работа 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. 

Стратегия за управление на риска: 

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 идентифицирането на рисковете, анализа на риска, планирането 

на действия за преодоляване на риска, качествен анализ на риска и количествен анализ на 

риска, идентифициране на дествията, избор на действия, планиране и ресурсно 

обезпечение, мониторинг, отчитане на статуса и контрол. Участникът е направил 

класификация на рисковите предпоставки, както и цикличен стъпателен процес, при 

оценка на риска. От участника е извършена оценка на рисковете на база оценка на 

възможността да се случат, влиянието им. Въведена е рамката за категоризиране на 

рисковете, предвиждаща 5 нива на вероятностни нива за влияние върху обществената 

поръчка, минимален, малко вероятен, рядък, вероятен, чест. Относно рисковете тяхната 

оценка е извършена по отношение на взаимно свързани компоненти „Вероятност за 

настъпване на риска” и Степен на въздействие на риска, Сфери на влияние. 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, стойност на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от 

настъпване на риска, мерки за предотвратяване на настъпването, мерки за 

минимизиране/елиминиране на последцитие при настъпване на риска, мониторинг на 

риска, конторл 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 
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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 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 съответства на предварително обявените от 

възложителя с откриване на процедурата за избор на изпълнител минимални условия и 

изисквания за изготвянето му, а именно: участникът е предложил организация за 

изпълнение на предмета на поръчката, която счита за най-подходяща, в съответствие с 

обхвата на поръчката, заложените цели и резултати и методиката за оценка. 

Предложението на участника подробно описва как ще се организира дейността по 

изпълнение на предмета на поръчката, как се разпределят отделните задачи и дейности в 

екипа за изпълнение, 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 възложеното строителство. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен план-график за изпълнение на 

поръчката; разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипа от 

експерти. Представеният План-график от участника съдържа  сроковете за действие при 

изпълнение на поръчката за всеки предвиден етап и включени задачи в него от предмета 

на поръчката. Като за всеки етап и съответно предвидените задачи, които се включват в 

него участникът е определил продължителността на изпълнение в календарни дни, с 

начало и край на изпълнение, отговорните експерти по съответните части, ангажирани с 

изпълнението на съответния етап/ дейност/ задача. 

Представеният План-график напълно съответства с представеното техническо 

предложение за изпълнение на поръчката. Направена е оценка на разпределението на 

ресурсите и организацията на екипа в съответствие с изискванията на Възложителя, 

заложени в Техническата спецификация за постигане на заложените цели и очакваните 

резултати.  

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. 
 
 

    

 „АРТСТРОЙ” 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. 
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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 приложени 

Линеен план - график; Диаграма на работната ръка; Диаграма на механизация; Описание 

на материалите за изпълнение; 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 съгласно Образец № 5 и като поради неприложимостта му не е 

представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 32 /словом тридесет и два/ календарни дни, считани 

от извършването на подписване на протокол за започване на строителство 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:  

 Технологична последователност на строителните процеси: 

 Увод, включва : представяне на участника; предмет на поръчката. 

 Работна програма:  

 Описание на изпълнение на поръчката - при изпълнение на поръчката 

участникът предвижда да изпълни дейностите, за осъществяване на 

предмета на обществената поръчка на следните етапи: 

o ЕТАП 1. Мобилизационна дейност, включва следните специфични 

дейности: 

 Мобилизация на екипа за работа;  

 Ръководен персонал, отговорен за изпълнение на 

поръчката: Технически ръководител на обекта; 

Координатор по безопасност и здраве; Отговорник по 

качеството в строителството; 

 Екип технически изпълнители – описание на профила и 

числеността на всяка бригада. 

 Механизация: Багер Комацу WB97S - 2 бр.; Багер Комацу 

160 - 2 бр.; Комбиниран багер JCB ЗСХ-4бр.; Комбиниран 

багер JCB ЗСХ; Самосвал СКАНИЯ 143 Н420 - 32т.; 

Самосвал МАН 26.480 - 25 т.; Самосвал МАН 35.362 ВФ - 

25 т.; Автокран МЕРЦЕДЕС 1213-12м стрела; 

2,5т.подемност; Бандажен валяк BENFORD 3,33т.; 

Бандажен валяк BOMAG BW 80 AD - 1,5т.; 

Асфалтополагач "Voegele SUPER 1800; Асфалтова фреза 

„Бители“. 

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

- Организация по пристигане и настаняване; 

- Осигуряване на квартири за ръководния и 

изпълнителски състав; 

- Осигуряване и оборудване на офис на участника; 

- Пристигане на работния персонал до обекта, 

настаняване и запознаването му със спецификата на 

работа и конкретните условия, подробен оглед на 

строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ; 

  Подготвителни работи - обхваща периода от подписване на 

Договора между Възложителя и Изпълнителя до започването на 



                                       

31 

фактическото изпълнение на обекта. Подготвителните работи, 

които участникът предижда да извърши, включват: 

-  Устройване на строителна площадка. Преди 

започване на строителството участникът  ще 

създаде временната строителна база, която ще 

осигури нормални санитарно - хигиенни условия за: 

хранене, преобличане, отдих, даване на първа 

медицинска помощ, снабдяване с питейна вода. Във 

временната  строителна база участникът ще осигури 

най-малко следните складови площи и офиси: 

временни складове за доставяните оборудване и 

материали; площадки за складиране на строитлени 

отпадъци; офис на изпълнителя; офиси и битови 

помещения за персонала на обекта; санитарни възли; 

други временни постройки и строителство; склад за 

дребен инвентар; склад за сглобяеми елементи; 

открит склад за материали; място за измиване на 

гумите на превозъчните средства; временно ел. 

табло; временна огрда; място за паркиране на 

техниката;  

-   Временно водоснабдяване- Захранването с вода 

участникът ще направи от водопровода на селото, за 

негова сметка.   

-   Временно ел. захранване- участникът ще  постави 

временен електромер за отделно отчитане на 

ел.енергията. След приключването на 

строителството ще бъдат отстранени. 

-   Санитарни възли - доставка на химически тоалетни.  

-   Доставка на материали- Всички материали, вложени 

в работата ще са нови. 

 Подписване на Протокола за откриване на строителната 

площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2)- в 

тази дейност експертите на участника ще са се запознали 

подробно с всички проекти, ще е осъществена връзката със 

строителния надзор и ще бъдат извършени всички действия 

по ЗУТ за откриване на площадката. Преди подписването на 

Протокола за откриване на строителната площадка и 

определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а) за строежа, 

участникът ще изготви информационна табела съгласно чл. 

13 от Наредба № 2 от 2004 г.  

o ЕТАП 2. Строително-монтажни работи: 

   Направа на механизиран изкоп: ще се използва за извършване на 

изкопните работи такава механизация и такива методи на 

работа, които да отговарят на изискванията на материалите, 

подлежащи на изкопаване. Преди започване на изкопните работи 

участникът ще освободи зоната за работа от всички свободно 

течащи води. При извършване на изкопните работи ще бъде 

гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. 

Участникът ще изгради временни водоотводни съоръжения, 

които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и 

течащи води извън зоната на обекта. Превозването на 

изкопаните материали до мястото на насипване или депониране 

ще продължи, докато на това място има достатъчен капацитет 
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и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща 

механизация, или не приключи съответния вид работа. Излишният 

подходящ материал, и всичкият неподходящ материал ще бъде 

складиран на депа, осигурени от участника. Изкопите за основи, 

канали и окопи ще бъдат укрепени през цялото време на изкопните 

работи. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да 

останат открити само за необходимия минимален период. 

- Транспортиране на асфалтовите смеси; 

- Полагане на асфалтови смеси;  

- Уплътняване на асфалтови смеси: Поне три валяка ще 

са необходими по всяко време за една 

асфалтополагаща машина: един самоходен 

пневматичен и два бандажни валяка. Когато се 

полага в една широчина, първата положена лента ще 

бъде уплътнявана в следния ред: напречни фуги; 

надлъжни фуги; външни ръбове; първоначално 

валиране; второ основно валиране; окончателно 

валиране.  

- Контрол на движението при дрениращо пътно 

покритие.  

- Вертикална сигнализация на пътя; 

-  Кофражни работи: ще осигуряват проектните 

размери и очертанията на бетонните и 

стоманобетонните конструкции в процеса на 

полагане и втвърдяване на бетонната смес. 

-   Бетонови работи: Производството, 

транспортирането и полагането на бетонните смеси 

ще отговаря на изискванията на БДС EN 206-1. 

Производството на бетоновата смес ще се 

осъществи в сертифицирани бетонови възли, не се 

допуска бъркане на бетоновата смес на място на 

обекта.  

 Основни изисквания по време на строителството- 

Предвидените за изпълнение СМР от участника,  ще се 

извършват съгласно изискванията на чл.169, an. 1 от Закона 

за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия 

проект.   

o ЕТАП 3. Демобилизация на строителната площадка, включва 

следните специфични дейности: След приключване на работите по 

обекта участникът своевременно ще демонтира от временната си 

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

ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я 

почисти за своя сметка. Наред с това участникът ще вземе всички 

необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън 

строителната площадка и на временната си строителна база), както 

и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и 

имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни 

последици от работите по предмета на договора. Участникът ще 

възстанови всички площи и имоти повредени или нарушени от 

неговите действия. 

o ЕТАП 4. Отчитане и предаване на обекта, включва следните 

специфични дейности: Дейностите, които участникът ще 

организира за етапа на въвеждане на строежа в експлоатация и 
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постигане на проектните показатели са: 

 Изготвяне на техническа документация съгласно ЗУТ по време на 

строителството (протоколи по Наредба 3, бетонов дневник, 

описи и др. съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, помощни 

документи към АМП и други); 

 Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите; 

 Провеждане на изпитвания при завършване на обект; 

 Мерки по опазване на околната среда.  

 Описание на СМР и тяхната последователност: 

o Описание на СМР:  участникът е представил  График(линеен) за 

изпълнение на отделните проектни дейности и видове СМР, който 

съдържа описание на последователността и времевата 

продължителност на всички дейности по критичния път, попадащи в 

обхвата на строително- монтажните работи за цялостното 

завършване на обекта, по етапност и последователност на 

изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Към 

линейният график е приложена и диаграма на работната ръка. В 

представения линеен график са включени всички дейности предмет на 

обществената поръчка - всички СМР като са предвидени и дни за 

неблагоприятни атмосферни условия. Изпълнението на СМР не 

възпрепятства временната организацията на движение, което също е 

отразено в ЛГ. Линейният график е изготвен по последователността 

на дейностите и по последователността на отделните етапи 

съобразно предвидените екипи и съобразно технологичната 

последователност на СМР. 

o Линейният календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) 

съдържа две части — таблична и графична. 

 В табличната част се съдържа информация за: Наименованието 

на работата (видове работа); обем (мярка и количество); 

продължителност на работата в календарни дни; относителна 

дата за начало на работата /календарна/; относителна дата за 

край на работата /календарна/; предвидените ресурси - работна 

ръка и механизация с разходни норми и точен брой за всяко СМР. 

Работите в графика се записват в технологична, организационна 

или ресурсна последователност на изпълнението им. За всяка от 

дейнсотите е показано разпределнието, броят и квалификацията 

на необходимите строителни лица за всяка една операция. 

Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция; За 

всяка операция са дефинирани необходимите технически ресурси 

за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, 

материали). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече 

дейности/операции с цел оптимизиране на ресурси и време за 

изпълнение, като предложението е придружено с организация на 

процесите, които се предвиждат. Същите са съобразени с 

нормативните и технологичните условия за съответните СМР. 

За гаранционното поддържане на строежа сроковете не влизат в 

срока за изпълнение на поръчката. Графикът е изготвен като 

Диаграма на Гант. В графика са посочени отделните дейности по 

етапи, дадени в тяхната последователност. Отразено е 

предвиждането за работа на 2 фронта, като има застъпване в 

изпълнението на съоръженията и пътната част, за да се скъси 

срока, което според участника не пречи технологично по никакъв 

начин за изпълнението на обекта. В линейния график са показани 
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относителни дати за начало и край за съответните етапи, 

продължителност и последователност, както и на всяко СМР за 

съответния етап. 

o Технология за изпълнението на СМР: 

 Земни работи: 

 Област на приложение и обхват на работата: Това са всички 

траншейни, скатни и заимствени изкопи, изкопи за основи и 

строителни ями, насипи, обратни засипки и др. 

 Материали: Материалите, добивани и впоследствие използвани 

при изпълнението на земните работи и земните съоръжения 

ще бъдат класифицирани, съгласно посочената таблица от 

участника. Всички материали, влагани при изпълнение на 

земните работи и земните съоръжения ще отговарят по вид, 

тип и качество на изискванията на Проекта и предписанията 

на тази спецификация. Участникът няма да допуска 

използването на материали без документ, определящ неговите 

качества и без технология за приложението му. Вземане на 

проби и изпитвания.  

 Машини и оборудване: участникът ще използва за извършване 

на земните работи земекопни, разстилачни и уплътняващи 

машини (багери, скрепери, булдозери, товарачни машини, 

грейдери, валяци и др.) и оборудване, и методи на работа, 

които ще отговарят на изискванията на материалите, 

подлежащи на изкопаване и влагане в земните съоръжения. 

 Напречни и надлъжни профили- Земните работи ще бъдат 

изпълнени точно по профилите и размерите на проектните 

чертежи и нивото им няма да надвишава котите на земното 

легло на пътната настилка. Откосите ще бъдат с равна 

повърхност, без наличието на неуплътнен материал. 

 Условия за започване на земните работи, според участника са: 

подписан документ за предаване на строителната площадка; 

при направен опис на дървета, сгради и съоръжени на 

строителната площадка и около нея, които ще трябва да 

бъдат защитени от работещите и преминаващите 

строителни машини, с указания за съответните защитни 

мероприятия; при трайно геодезично очертаване на осите и 

геометричните контури, зоните на изкопните и насипните 

работи, трасетата на временните пътища, рампите и други 

съоръжения предвидени в проекта; при изградени предпазни 

заграждения и изпълнена временна сигнализация на 

строителството; след отстраняване и извозване по 

предназначение на хумусния слой или неговото депониране и 

съхраняване; при изпълнени временни и постоянни 

отводнителни съоръжения, разположа насипните зони; при 

почистена строителната площадка от храсти, дървета, 

пънове и едри камъни при изградени временни пътища и 

предвидените в Проекта рампи. 

 Приемане на геодезическите работи - Трайните геодезични 

маркировъчни знаци участникът няма да приема, когато: 

получените геодезични отклонения са по-големи от 

предвидените в проекта; същите са поставени в зоната на 

предстоящи земни работи, изпълнявани със земекопни машини, 

както и на места в които се очаква слягане или хлъзгане на 
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почвите. 

 Съоръжения за отвеждане на повърхностни води- при 

отсъствие на указания в Проекта, участникът ще изгради 

предпазни отводнителни окопи: в горната страна на скатните 

изкопи, трасирани на разстояние не по-малко от 3 m от горния 

край на изкопа и е надлъжен наклон 2-4%; в края на петите на 

насипите от страна на по- високата част на терена или от 

двете страни при равнинен терен на разстояние не по-малко 

от 2 т. от петите на насипа с надлъжен наклон не по-малък 

от 0,5 %. 

 Изграждане на временни пътища- участникът няма да 

допуска: изграждането на временни еднолентови пътища без 

уширения за разминаване, разположени в границите на 

видимост от двете посоки и отстоящи едно от друго на 

разстояние не по-голямо от 300 м; преминаване на реки и 

дерета чрез временни пътни съоръжения, със широчина на 

пътното платно по-малко от 4 т. 

 Спиране на земните работи при: разрушаване на 

обозначителните знаци; откриване на археологични обекти и 

подземни съоръжения, които не са отразени в документа за 

предаване на площадката, до пълното изясняване на характера 

и предназначението на съоръжението; настъпили 

неблагоприятно инженерно геоложки и хидрогеоложки условия, 

вследствие на природни бедствия. Изпълнението на земните 

работи може да продължи: при разрушаване на 

обозначителните знаци след възстановяването на 

обозначителните знаци, при втората хипотеза след получено 

писмено съгласие от съответните заинтересовани ведомства и 

при настъпили неблагоприятно инженерно геоложки и 

хидрогеоложки условия, вследствие на природни бедствия - след 

нормализиране на хидро¬геоложките условия. 

 Оформяне на земното легло на пътната настилка, за такова се 

приемат, 0,5 м. от горната част на насипа, а при изкоп, 0,5 м.  

под котата на завършеното конструктивно ниво на изкопа. 

Земното легло се приема за изградено, когато във всяко едно 

сечение, котите отговарят на предвидените в напречните 

профили нива на кота земно легло на пътната настилка. 

Движение на пътно строителни машини и приобектов 

транспорт по завършеното земно легло, ще бъде допуснато при 

взимане на необходимите предпазни мерки. 

 Изкопи: 

 Обхват на работата: изкопаване на материала в рамките на 

чистите линии на напречните профили на изкопа. Изкопите за 

тръбни водостоци, тръби, сифони, дренажи и канали, се 

ограничава от изкоп до оказаната дълбочина и широчина равна 

на външния диаметър на тръбата, на водостока или на 

съединителя. При изкопи за плочести водостоци, мостове, 

контрафорси, колони, подпорни стени, петите на колоните, 

преградните стени и всички сходни конструктивни елементи, 

изкопните работи са в границите на изкопа, получен от 

вертикалните равнини, успоредни на и съвпадащи с чистите 

линии на фундаментите, основите или стъпките на 

конструкциите. 
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 Изкоп на горния слой почва; 

 Изкоп на подходящ материал; 

 Изкоп на неподходящ материал; 

 Неподходящ материал в изкоп; 

 Технология на изкопните работи- участникът ще извършва 

изкопите с механизация и методи на работа, които да 

отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на 

изкопаване.  

 Изкопи за съоръжения- състои се от всички изкопи, посочени в 

напречните профили, необходими за изграждането на мостове, 

кутиобразни, правоъгълни, тръбни, устообразни и плочести 

водостоци, устои, стълбове, подпорни стени и прагове. 

 Изкопи за основи на съоръжения- дъното на всички изкопи за 

основи ще бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, 

посочени в чертежите. 

 Отводняване на изкопи за основи- всички изкопи ще бъдат 

добре отводнени по всяко време, изпомпването на вода и 

укрепването на страничните стени с плътна дървена шпундова 

ограда, (или със стоманени огради, стоманен шпунт, кесони) 

или друго специално оборудване.   

 Конструктивни отклонения- участникът няма да допуска 

приемането на изкопни работи, когато при проверка на 

трасировъчните елементи на съоръженията се констатират 

отклонения по-големи от дадените в таблицата. Таблицата 

съръжа информация за вид на отклоненията, единица мярка, 

гранични отклонения.  

 Банкети:  Пътните банкети ще бъдат изпълнени в съответствие с 

напречните профили на Проекта и с изискванията на 

спецификацията.  

 Допустими отклонения – участникът няма да допуска 

приемането на банкети, когато не са изпълнени предписанията 

за обекта и са получени отклонения по-големи от дадените в 

таблицата: със съдържание както следва: вид на 

отклонението, допустимо отклонение, начин на проверка.  

 Основни пластове от зърнести минерални материали необработени 

със свързващи вещества: 

 Общи изисквания към минерални материали; 

 Специфични изисквания към трошения камък, използван за 

изпълнение на основни пластове, необработени със свързващи 

вещества- с непрекъсната зърнометрия и притежаващ висока 

плътност и добра носимоспособност; 

 Избор на източник на материал- извършва се от участника.  

 Изпълнение на опитен участък- Преди да започне 

изграждането на основните пластове от зърнести минерални 

материали, необрабоитени със свързващи вещества 

участникът ще изпълни опитен участък с избраната смес;  

 Складиране и съхранение на материалите;  

 Оборудване- За изграждане на основни пластове от зърнести 

минерални материали, необработени със свързващи вещества 

ще се използва оборудване като: автосамосвали, 

асфалтополагач, автогрейдер, вибрационен самоходен валяк, 

тежък статичен валяк 

 Изграждане на основните пластове от зърнести минерални 
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материали, необработени със свързващи вещества: 

 Ограничения при изграждането;  

 Последователност на технологичните операции при изпълнение 

на основни пластове с полагаща машина- ще се използва 

полагаща машина (асфалтополагач); 

 Последователност на технологичните операции при изпълнение 

на основни пластове с автогрейдер- материалът за подосновен 

пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху 

предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на 

настилката равномерно по цялата широчина с помощта на 

автогрейдер;  

 Допустими дебелини на уплътнения пласт в зависимост от 

размера на зърната и вида на уплътнителните машини: 

участникът е представил в табличен вид, с информация за вид 

на уплънителните машини, размер на зърната, (в мм) и 

дебелина на уплътнения пласт,( в см.); 

 Предпазване и поддържане на изпълнени пластове; 

 Допустими отклонения- Пластове, които не отговарят на 

посочените допустими отклонения ще бъдат поправени. При 

повърхностен ремонт на части от даден участък трябва да се 

осигури подходяща връзка между стария и новоположения 

материал; 

 Отклонения на нивата на повърхността;  

 Широчина на пластовете; 

 Отклонения на дебелината на пластовете;  

 Отклонения на напречното сечение на пластовете; 

 Степен на уплътняване;  

 Оформяне на земното легло на пътната настилка- за земно 

легло на пътната настилка се приемат 0,5 т от горната част 

на насипа, а при изкоп, 0,5 т под конструкцията на пътната 

настилка.  

 Асфалтови работи:  

 Вземане на проби и изпитване- проби от неуплътнена 

асфалтова смес се вземат след асфалтополагащата машина, 

преди уплътняването.  

 Ограничения от атмосферни условия. 

 Транспортиране на асфалтовите смеси. 

 Полагане- Сместа ще бъде полагана върху предварително 

одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са 

подходящи, и в съответствие със спецификацията. Само една 

надлъжна фуга е разрешена.  

 Уплътняване – участникът предивижда поне три валяка да 

бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща 

машина: един самоходен пневматичен и два бандажни валяка 

(валяк със стоманен бандаж и вибрационен стоманено-

бандажнен валяк).  

 Изпълнение на опитни участъци- участникът ще подготви 

подробен план за изпълнение на опитен участък. Всеки опитен 

участък ще бъде изпълнен със същите материали, оборудване и 

строителни операции, които ще бъдат използвани на работния 

участък;  

 Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес; 

 Оборудване за полагане на асфалтовата смес; 
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 Валяци: със стоманени бандажи; с пневматични гуми;  

 Автогудронатор;  

 Превоз асфалтови смеси –участникът е заложил изисквания, 

които ще спазава при превоз на асфалтови смеси.  

 Първи битумен разлив за връзка: Разреден битум;  Ограничения 

определени от атмосферните условия; температура на 

полагане; необходимо оборудване; Подготовка на 

повърхността; Нанасяне на разредения битум; Поддържане;  

 Втори битумен разлив: Битумна емулсия; ограничения, 

определени от атмосферните условия; темепратура на 

полагане; необходимо оборудване; подгоотовка на 

порърхоността; нанасене на битумна емулсия. 

 Отводняване: Поддържане на изградените отводнителни 

устройства; Свързване към съществуващи тръбопроводи, 

шахти и канали;  

 Бетонови, кофражни и армировъчни работи, включва: 

- Полагане на бетона; 

- Подаване на бетон с помпи; 

- Уплътняване;  

- Полагане на бетон на пластове; 

- Фуги- Работни фугите;  

- Грижи за бетона;  

- Разтвори и замазка съгласно на БДС 5771 или 

еквивалент. 

- Готови бетонни елементи съгласно изискванията за 

бетон, описани в този Раздел на Спецификацията и на 

стандарти изчерпателно изброени от участника. 

 Пътни знаци, изисквания спорямо същите, които участникът 

ще съблюдава. Носещи стълбове и основни пътни знаци. 

 Пътна маркировка- цвят, изискванията към материалите за 

пътната маркировка, подготовка на боята, подготовка на 

пътното покритие, полагане. 

 Материали: Всички материали, влагани при изпълнение на 

земните работи и земните съоръжения ще отговарят по вид, 

тип и качество на изискванията на проекта и предписанията 

на тази спецификация. Участникът няма да допуска 

използването на материали без документ, определящ неговите 

качества и без технология за приложението му. Всички видове 

материали необходими за изпълнението на обекта са подробно 

описани от участника по вид, БДС.  

 Машини и оборудване- земекопни, разстилачни и уплътняващи 

машини (багери, булдозери, товарачни машини, валяци и др.) и 

оборудване, и методи на работа, които да отговарят на 

изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и 

влагане в земните съоръжения. 

 Контрол на изпълнението- участникът ще извършва контрол 

на качеството на материалите, уплътнението на пластовете 

и на окончателната повърхност, Строителния надзор. 

 Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) - 

за регулиране на движението ще се разработи раздел ”ВОД” в 

отделен проект ПОИС, ще се спазва Плана за безопасност и 

здраве на Техническия проект. 

 Методология и организация за изпълнение на поръчка:  
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o   Подход за управление на изпълнението на договора: ще се работи на 

участъци, които ще са условно разделени, което да позволи паралелното 

започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите за това работни 

участъци: 

 Общи положения; 

 Информация и задължения, отнасящи се до организацията на обекта; 

 Организация на временния транспорт; 

 Изисквания към материалите. Описание на материалите. Документи 

за съответсвие- предоставяне на строителния надзор за одобрение 

сертификат за годността на материала от съответния източник 

/кариера/, издаден от оправомощена лаборатория. За гарантиране 

качеството на влаганите материали ще се извършва постоянен 

контрол в следния обхват: Входящ контрол, Технологичен контрол, 

Приемателен контрол.  

 Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи- в 

това число изпитвания на инсталации, уредби и елементи по време на 

строителството.  

o  Организация и ключов персонал:  

 Подробна организационна схема на персонала, показваща 

организационната структура за управление на обекта. 

 Ръководен персонал, отговорен за изпълнение на поръчката, 

състой се от: Технически ръководител на обекта; 

Координатор по безопасност и здраве; Отговорник по 

качеството в строителството. 

 Екип технически изпълнители, състой се от специализирани 

строителни работници с доказан опит по специалността - 

мин. 1 година – описание на профила на брогадите и 

чиеслеността. 

 Разпределение на отговорностите на експертите- задъжление 

и отговорности за ръководния персонал.  

     Организация на човешките ресурси: участникът предлага 

таблица с посочване, в нея на видовете работи, които 

предижда да извършва с оглед изпълнението на предмета 

на обществената поръчка, мярка и количество на 

работите, както и брой на работната ръка разпределена 

по всяка от дейноститие включени във всеки етап от 

предмета на поръчката.  

  Техническа обезпеченост на екипа: Офис, оборудване и обзавеждане и 

технически средства. 

o   Координация, взаимодействие с Възложителя, надзора и други страни- 

ще се създаде деловодна система, която ще регистрира всяка входяща и 

изходяща поща.  

o   Инструменти за изпълнение на услугата: 

   Методи за изпълнение на услугата: включват спазване на Мерки по 

управление на качеството - Вътрешен контрол при изпъление на 

обекта; Нормативно законодателство; Спазване на мерките за 

Опазване на околната среда и Спазване на мерките за 

Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 

    Мерки по управление на качеството: 

 Вътрешен контрол при изпъление на поръчката- участникът 

има внедрена Система за управление на качеството по ISO 

(9001:2008) с предмет на сертификация, отговарящ на 

предмета на обществената поръчка. 
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- Методи за контрол за спазване на срока: квалифициран 

персонал, които да следи доставки, материали, 

оборудване и машини и т.н., процедури по тестване и 

методология. 

- Методи за контрол за гарантиране на качеството на 

доставките - aко качеството на материала не 

отговаря на изискванията за влагане в 

строителството, началник склада ще го изолира на 

отделен стелаж е надпис и се завежда в „Дневник за 

регистриране на рекламации по качеството на 

предаден продукт”, като се предприемат действия за 

уреждане на рекламацията доставчика или 

производителя. Отговорникът по качеството е длъжен 

да отправи писмена рекламация на доставчика по 

установения ред. За бетоновите разтвори, влагани в 

процеса на строителството задължително се изисква 

декларация за съответствие и сертификат за 

качество, в които се описва класа бетон и рецептурния 

състав. Качеството на изпълнение на строително-

монтажните работи в процеса на изпълнението им се 

контролира от техническия ръководител и 

отговорника по качеството на обекта за 

съответствие с изискванията на проекта и 

спецификациите, посочени в съответните действащи 

нормативни документи в строителството. 

Качеството на скритите строително-монтажни 

работи (изкопи и обратни насипи, полагане на тръби, 

фитинги и канализационни тръби,подземни 

комуникации и др.) ще се отчитат като се състави 

Акт за скрити работи. Пробите, които участникът 

ще извършва, за да контролира качеството на 

Работите, съответно честота на извършването им по 

типове ще бъде съгласувана е Строителния надзор. 

Строителният надзор може да променя честотата на 

провеждане на пробите, ако счита, че това е 

необходимо за правилния контрол на качеството на 

Работите. За готови материали или стоки 

участникът ще изисква Тестови,  Сертификати от 

доставчиците и ще се представят на Строителния 

надзор копия от всеки такъв. За ритмичността на 

доставките на материали и изделия, техния произход и 

качество на обекта ще се грижат екперти по 

контрола на качество.  

- Контрол при производителя- За всички предложени 

материали участникът ще предостави на 

Възложителя необходимите му документи за 

одобрението им съгласно изискването на техническата 

спецификация. При тази дейност е ангажиран 

специалисти логистика, както и Ръководителя на 

проекта.  

- Контрол в складовата база на Изпълнителя. При 

пристигане на материали в складовата база ще се 

извършва следния контрол: Проверка за спазване 
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изискванията на производителя за транспортиране и 

пакетиране; Проверка на количеството; Проверка за 

документално съответствие и наличие на 

придружаващи документи (декларации за 

съответствие, протоколи от изпитвания, 

сертификати); Проверка за външни наранявания, 

драскотини или пукнатини; Проверка за овалност (за 

тръби); Проверка на покритието и съответствието 

му със спецификациите. Контролът се осъществява от 

експерт по качеството, технически ръководител и 

складов работник. За проверките се съставя протокол. 

Ще бъде осигурен постоянен достъп на Възложителя 

до складовите площи за периодични проверки. 

Материалите, които пристигат директно на обекта 

ще бъдат проверявани от технически ръководител. 

- Контрол при изпълняване на конструкции- Ниво (коти) 

на изкоп - проверява се с нивелир. Съставя се Акт за 

приемане на земната основа и действителните коти на 

извършените изкопни работи- Приложение № 6. На 

Възложителя и Строителния надзор ще бъдат 

предоставени документи за материалите преди 

влагането им в строежа. Контрол извършван в 

лаборатории.  

- Методи за контрол и изпитване за спазване срока и 

гарантиране качеството на доставките- участникът 

гарантира, че всички изпълнявани дейности по договора 

ще се осъществяват при спазване на регламентите на 

разработената и внедрена Интегрирана система за 

управление на качеството, околната среда и здравето 

и безопасността при работа, в съответствие с 

изискванията на EN ISO 9001:2008 & EN ISO 

14001:2004 & BS OHSAS 18001:2007. Участникът 

планира провеждане на  вътрешни одити,  ежегодно – 

контролни. 

 Нормативно законодателство- участникът гарантира 

изпълнението на предмета на обществената порчъка при 

стриктно спазване на  приложимото законодателство и 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, 

както и приложимата такава на Европейския съюз, където е 

необходимо. 

 Опазване на околната среда по време на строителството: 

участникът притежава внедрена система  в областта на 

строителството: ISO 14001:2005 Системи за управление на 

околната среда. При изпълнение на строителните дейности 

участникът ще вземе съответните мерки за намаляване на 

потенциалните отрицателни въздействия на околната среда, 

част от които са:  за зареждане с гориво-смазочните материали 

се използват най-близко разположените автобази; при евентуално 

генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която 

има лиценз за тяхното третиране; за ограничаване на 

въздействието основно в работната среда и върху населението е 

необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, 

контрол върху техническото състояние на механизацията и 



                                       

42 

транспорта и др. Организацията на работата на строителната 

площадка участникът гарантира да е неизменно свързана с 

мерките за опазване на околната среда. При изпълнението на 

обекта ще се спазват всички изисквания на нормативната база за 

опазване на околната среда. 

 Окончателно почистване: 

- Управление на отпадъците, генерирани по време на 

строителството на обекта, опазване на чистотата на 

околната среда, на почвите, въздуха, водите и 

растителността в съседство на строителната 

площадка и опазване на пътищата и крайпътните 

пространства от замърсяване. Дейностите ще бъдат 

организирани според международния стандарт ISO 

14001:2004, което ще позволи постоянно да се 

контролира и непрекъснато да се намаляват вредните 

въздействия от дейността върху околната среда. 

Начини за депониране/изхвърляне на отпадъци; 

Качество на атмосферния въздух; Води;  Земи и почви;  

Ландшафт и растителност; Фоново шумово ниво; 

Вредни излъчвания - не се очакват. 

  Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд: 

 Организационен план:  

- Ограничителни условия по ПБЗ; 

- Етапи на изпълние на СМР, съобразно изискванията на 

ЗБУТ;  

- Конкретни организационни и технологични 

мероприятия, които трябва да се предприемат от 

строителя контролират от КБЗ, без да се счита, че те 

са напълно достатъчни- Инструкция за безопасна 

работа; Информационна табела; Строителен 

ситуационен план; Комплексен план-график за 

последователността на извършване на СМР;  

Ликвидиране на пожари и /или аварии;  Табели;  

 Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве 

при извършване на СМР, включително за местата със 

специфични рискове. 

 Противопожарна защита.  

 Стратегия за управление на риска: 

 Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да 

окажат влияние върху изпълнение на договора: участникът прави 

следното кратно изложение: Управлението на риска е 

систематичният процес по идентифициране, анализиране и реагиране 

на рисковете по проекта. То включва максимизиране на вероятността 

и последствията от благоприятни събития и минимизиране на 

вероятността и последствията от нежелателни за проекта събития. 

Проектният риск е несигурно събитие или състояние, което, ако се 

случи, има положително или отрицателно влияние върху целите на 

проекта. Рискът е основен фактор в управлението на даден проект. 

Трябва да има ангажимент и от Възложителя, и от Изпълнителя за 

идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази 

тема изисква специално внимание от всички заинтересовани страни 

през всички фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се 

удостовери, че всички са навременно информирани и наясно от появата 
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на потенциални рискове и от всички възможни мерки за тяхното 

елиминиране или минимизиране са взети. 

o Планиране на управлението на риска - процесът на определяне на 

подхода и дейностите по управление на риска от една страна и 

самия и риск и важността на проекта за организацията от друга. 

o Идентификация на риска - определяне на рисковете, които могат 

да повлияят на проекта и документирането на техните 

характеристики. Участници в процеса на определяне на риска са: 

екипът по проекта, екипът по управление на риска, специалисти от 

други клонове на фирмата, клиенти, крайни потребители, други 

ръководители на проекти и външни експерти. Определянето на 

риска е итеративен процес. Първата итерация може да се 

осъществи от част от екипа по проекта или от екипа по 

управление на риска. Целият екип по проекта и основните 

заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. 

Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват и дори 

внедряват прости и ефективни мерки за преодоляването му. Тази 

стъпка идентифицира потенциалните рискове на проекта. 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 проекта; следене за възникване 

на събития, свързани с: други проекти, промени в 

законодателството, отклонения от спецификациите, 

предоставяне на информация необходима на продукт на проекта, 

взимане на решения, отделени ресурси и внимание от участниците 

в проекта, промени в процедурите, техническата среда, сигурност 

на информация. Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат 

в Регистъра на рисковете (Risk register). Той съдържа детайли за 

всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус. 

o Качествен анализ на риска - оценка на влиянието и вероятността 

от даден риск. Този процес приоритизира рисковете според 

евентуалното им влияние върху целите на проекта. Качественият 

анализ на риска е един от начините за определяне важността на 

дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях. 

Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. 

Оценката на качеството на наличната информация също спомага 

при преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква 

оценка на вероятностите и последствията, чрез установени 

методи и инструменти. 

o Количественият анализ на риска е цифровото изражение на 

вероятността от даден риск и последствията му върху целите на 

проекта. В този процес ще се използва техника, базирана на 

опростяване на симулацията “Монте Карло” и анализ на 

решенията, с цел: Определяне на вероятността за постигане на 

дадена цел по проекта; Изчисляване на вероятностите за излагане 

на проекта на риск и определяне на резервни разходи и график; 

Откриване на рисковете, които изискват най-голямо внимание, 

чрез изчисляване на относителната им тежест за проекта, о 

Идентифициране на реалистични и постижими разходи, график или 

обхват;  

o Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на 

варианти и определяне на действия, които увеличават 

възможностите и намаляват заплахите за осъществяване целите 
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на проекта. Той включва възлагане на отговорности на отделни 

лица или групи във връзка с действията при отделните рискове. 

Този процес гарантира адекватна реакция на идентифицираните 

рискове. Ефективността на планирането на реакции е пряко 

свързана с увеличаването или намаляването на рисковете по 

проекта. 

o Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на 

идентифицираните рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и 

откриване на нови рискове. Той спомага за осъществяването на 

плановете за риска и оценката на ефективността им. Това е 

постоянен процес в хода на проекта. Доброто наблюдение и 

контрол на рисковете дава информация, която подпомага 

взимането на ефективни решения преди материализирането на 

риска. Контролът на риска може да включва избор на 

алтернативна стратегия, прибягване до резервен план, извършване 

на коригиращи действия или пре-планиране на проекта. 

Ръководителят на проекта и ръководителят на екипа за риска 

периодично получават информация на ефективността на плана и 

наличието на неочаквани влияния и взимат съответните мерки в 

хода на проекта. 

o    Процеси по управление на риска: 

 Идентифициране на рисковете; 

 Оценка на рисковете- прави се на база оценка на възможността 

да се случат, влияние, взаимна връзка между отделните рискове: 

Възможността е оценената вероятност да се появи риска. 

Влиянието се оценява на база на: време, разход, качество, обхват, 

ползи, хора/ресурси. Рамката за категоризиране на рисковете 

може да бъде високо, средно или слабо влияние.  

 Определяне на стратегии за управление на рисковете- Биват 5 

типа: 

 Предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на 

действия, които го предотвратяват; 

 Ограничаване - предприемане на действия, които или 

намаляват вероятността за появата на риска, или намаляват 

неговото влияние върху проекта до приемливи нива; 

 Трансфериране - специална форма на ограничаване на риска, 

когато рискът се трансферира на трета страна, например 

чрез застраховане; 

 Приемане - допускане на риска поради най-вероятно 

невъзможността да се предприеме друго действие на 

приемлива цена; 

 Овладяване - действия, които са планирани и организирани да 

бъдат предприети при случайно възникване на рисковата 

ситуация. 

 Планиране и ресурсна обезпеченост:  

 Планиране: опредеяне на количеството и типа ресусрси, 

необходими за извършване на споменаните дейнсоти; 

разработване на подробобен план за действие;  

потвърждение на желанието за извършване на дейностите, 

идентифицирани по време на оценка на рисковете; получаване 

на одобрение от ръководството; определяне и възлагане на 

задачи на ресурси за извършване на определените дейности. 

  Мониторинг и контрол- Някои от дейностите ще включват 
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наблюдение на идентифицираните рискове за промени в техния 

статус, а други ще включват: Проверка, че планираните 

дейности имат очаквания ефект. Наблюдение за ранни сигнали 

за поява на риск. Моделиране на насоки за предсказване на 

потенциални рискове. Проверка, че цялостното управление на 

риска се прилага ефективно. 

 Потенциални рискове и вероятност за тяхното настъпване в 

настоящата поръчка: 

 Основни допускания във връзка с реализацията на дейностите, 

обект на техническата спецификация: Осъществяване на 

ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички 

заинтересовани страни в рамките на проекта, а именно: 

възложител община Смолян, изпълнител, изпълнители на 

други договори, експлоатационни дружества и др.; наличие на 

достатъчна информация е оглед безпроблемното изпълнение 

на предвидените дейности; стабилност в законодателството 

на България, в изискванията във връзка с наблюдението и 

отчитането на дейностите по договора; коректно 

изпълнение на договорните задължения на всички участници в 

проекта, в това число и от страна на Възложителя; 

осигуряване на адекватна подкрепа от страна на 

съответните заинтересовани страни/лица; изпълнение на 

задачите, предвидени в рамките на техническата 

спецификация, в съответствие е времевия график и 

предвидените финансови средства; навременно получаване на 

съответните разрешения/одобрения от страна на 

компетентните органи. 

 Участникът е разгледал следните рискове, които могат да възникнат в 

процеса на изпълнение на проекта: 

o Времеви рискове:  

1. Закъснение началото на започване на работите; 

 Анализ на риска - аспекти и сфери на влияние: 

- Аспекти на въздействие на риска върху обекта: 

Основна изходна точка при анализа на риска следва да 

бъдат конкретните строителни и други дейности и 

началната информация, с която Изпълнителят 

разполага. Това предопределя необходимостта от ясно 

разделяне на частите на инвестиционните проекти и 

тяхното хронологично подреждане. Относно началото 

на работата, Изпълнителя има за задача да обезпечи 

необходимите технически и човешки ресурси за 

стартирането на дейностите. На следващо място от 

решаващо значения е запознаването с проектната 

документация и предоставянето на строителната 

площадка.Започването на строителните работи се 

предопределя от съгласуваното провеждане и 

осъществяване на строителен надзор. Тук следва да 

споменем и рисковете, произтичащи от климатични и 

др. крайно обективни обстоятелства. От изложеното 

може да се направи следната класификация на 

дейностите по започване на СМР: рискове, 

произтичащи от изпълнителя на обществената 

поръчка (организация и набавяне на технически и 
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човешки ресурси, доставка на материали); рискове, 

произтичащи от възложителя на обществената 

поръчка (предоставяне на строителната площадка; 

забавяне във възлагането на строителния надзор на 

СМР); рискове, произтичащи от трети страни (забава 

на доставчици на строителни матерали, необходими 

за изпълнението на СМР); рискове, произтичащи от 

климатични фактори. Най - разпространените методи 

за идентификация на опасностите са: личен оглед на 

обекта, разговори с възложителя, наблюдение на 

процесите и контролни замервания. В процеса на 

оценка на риска е много важен контакта с 

възложителя и трети страни, имащи отношение към 

започването на строителството (строителен надзор; 

проектанта изпълняващ авторския надзор). Като 

краен документ от този етап се разработват карти 

за оценка на риска. В тях се описват всички опасности 

(вредности), които са идентифицирани. Забавата в 

започването на СМР се характеризира с по-ниска 

тежест и ниво на риска от опасността от забавата в 

следващите етапи на строителството, тъй като 

може да бъде компенсирана с мерки на по-късен етап, 

каквито са въвеждане на удължено работно време, 

ангажиране на допълнителен персонал, съгласувани с 

възложителя и консултанта последващи изменения в 

линейния график за изпълнение на СМР и др. В случая 

задачите, изложени на съответните опасности са 

всички дейности свързани с началния етап на започване 

на строителните работи, а именно действията 

съпътстващи откриването на строителната 

площадка и подписването на Протокол 2а по Наредба 

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

протоколи по време на строителството, както и 

извършваната в тази връзка мобилизация от страна на 

изпълнителя на СМР мобилиза ресурси. 

- Сфери на влияние: Технологична невъзможност за 

започване на СМР в договорения срок; Оскъпяване на 

стойността на обекта в следствие на нови 

технологии, увеличени материални и човешки ресурси и 

работа в зимни и нощни условия при многосменен 

режим на работа; Оскъпяване на стойността на 

обекта в следствие на повишаване на цените на 

строителни материали, труд, горива, машини и др.; 

Невъзможност за осигуряване на качество на 

изпълняваните СМР; Непостигнати цели на 

Програмата на Общината. 

 Оценка на въздействие на риска- чрез изследване на  трите 

съставки на риска - вероятност, експозиция и тежестта на 

вредата. За да се оцени значимостта на риска, е възприет 

цифров израз на степенуване на вероятността и тежестта 

на вредата. Стойността на риска (Р) като величина е 

съставена от произведението вероятност (В) и последици 

(П). По отношение на първия параметър - „вероятност”, 
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участникът подхожда като отчита пртедишния си опит. 

Тъй като не участникът разполага с изходни данни по 

отношение на първия подход, а именно досегашен опит с 

възложителят по обществената поръчка, както и на този 

етап няма информация по отношение на изпълнителя на 

строителен надзор, който предстои да бъде избран в 

резултат от проведена обществена поръчка, то участникът 

ще предприеме втория подход. От предприетите действия по 

отношение досегашния опит на възложителя по възлагане на 

обществени поръчки за СМР, чрез проверка на публичната 

информация, съдържаща се в РОП към Агенцията за 

обществените поръчки, както и на електронните сайтове на 

оперативните програми за европейско финансиране 

участникът заключи, че вероятността от настъпването на 

разглеждания риск е ниска. По отношение на втория 

параметър - „последици” следва да се отбележи, че 

последиците за СМР се характеризират като по-ниски или по-

умерени, тъй като е налице достатъчен времеви ресурс за 

компенсирането им на следващите етапи от строителните 

дейности. Участникът прави таблично представяне на 

оценката на разглеждания риск, където: Вероятност за 

настъпване на риска -1, Очаквано въздействие на риска- 

2,Стойност на риска- 2. Където вероятността от 

настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват 

по скала от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност. 

 Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на 

риска: 

- Изпълнение на СМР в неподходящи условия и 

упражняване на нощен труд; 

- Предоговаряне на цени на материали, механизация и 

труд с доставчиците по обекта; 

- Закъснения в отчитането и разплащането на 

изпълнените работи по проекта. 

 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Участникът предижда създаване на добра организация 

за осъществяване на своевременна комуникация - 

кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно 

клаузите в Договора са строителство, с цел 

осъществяване на ефективно и безпроблемно 

сътрудничество между всички заинтересовани страни 

в рамките на проекта, а именно: Възложител, 

Изпълнител на настоящата обществена поръчка,; 

- Като стратегия за предотвратяването на 

настъпването на риска участникът предлага строен 

вътрешен подход, имащ за израз сформиране на екип, 

който да предприеме следните действия: 

предварително получаване от Възложителя и 

проучване на проектната документация; 

предварителна среща и консултация със строителния 

надзор; координация в действията на възложител, 

изпълнител и надзор; предварителна, вътрешна 

подготовка, която да обезпечи наличието на 

технически и човешки ресурс; проследяване на 
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дългосрочни климатични прогнози и съобразна 

подготовка своевременно изпълнение на 

подготвителния период - мобилизация на техвика и 

работници и устройване на временното 

строителство. 

- Запознаване в детайли с техническото задание на 

всички членове от екипа. Събиране и анализ на 

съществуваща проектна и друга документация, 

систематизиране на наличната информация и 

информация за промени, настъпили след изготвянето 

на технически задания от възложителя. При 

необходимост провеждането на работна среща 

между представители на изпълнители и 

представителя на възложителя за уточняване на 

разминавания между техническите задания и актуална 

проблематика.Уточняване на точните потребности 

на общината и нововъзникнали обстоятелства имащи 

отношение за обхвата на проектирането. 

- Предварителни контакти „лице в лице“. 

- Запознаване на членовете на екипа със значимостта на 

проекта, очакваните резултати. 

- Създаване на доверие. Активност и честност в 

комуникациите. 

- Избор на Ръководител на екипа с комуникативни 

умения. Фокусиране върху основните компетенции. 

- Изготвяне на линеен график за изпълнението на 

строителството съгласувано с членовете на екипа и 

строго контролиране на междинните срокове от 

Ръководителя на обекта. 

- Разработване на план за взаимовръзка между 

отделните членове на екипа с кон-кретните 

задължения обвързани с междинни и крайни срокове. 

- Предоставяне на списък с координатите и e-mail 

адресите на проектантите, строителния надзор и 

представителя на възложителя. 

- Седмична координираща среща между членовете на 

екипа за отчет и обсъждане на предстоящите задачи. 

- Срещата може да бъде видео-конферентна. 

- Поставяне на конкретните задачи на отделните 

ключови експерти още при стартирането на 

работата. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване на риска: участникът ще създаде организяция за 

осъществяване на своевремнна комуникация, срещи, доклади, 

графици с другите участници имащи връзка с изпълнението на 

обекта. Участникът ще ангажира своите ресурси за 

своевременно техническо и ресурсно обезпечение на започване 

на изпълнението на Договора съгласно разпределението на 

своите отговорности;  Като стратегия за преодоляване и/или 

намаляване на последиците от настъпилия риск участникът 

предлага сформиране на екип, който да предприеме следните 

действия осигуряване на съдействие на Възложителя при 

провеждане на необходимите процедури за подписване на 
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протокол 2а.; ангажиране на допълнителен човешки ресурс с 

необходимото образование и професионална квалификация за 

компенсиране на забавата; въвеждане на допълнително 

работно време, съобразно с допустимите граници, съгласно 

Кодекса на труда; Действия на арбитър от страна на 

управителя при разрешаване на лоши работни или 

междуличностни отношения между членовете на екипа. Ще 

бъде разписана вътрешна инструкция за действията на 

членовете на екипа при настъпване на всеки риск и същият ще 

се следва при хипотетичната му проява. Експертът, който 

пръв узнава за настъпването на риска уведомява който и да 

било от управителите, като те заедно или поотделно взимат 

управленски за риска решения. Управителя издава 

разпореждане за вариант на действие при вече настъпил 

риск. Обсъждане на създалата се ситуация и набелязване на 

конкретни действия, с които да се преодолеят всички 

последици от риска или в максимална степен да се намали 

отрицателния ефект върху хода на изпълнение на работна 

среща с проектантите. Спазване на установените механизми 

и правила за комуникация, процедури, надзор, отговорности и 

подпомагане. 

- Пренастройване на работната програма в т.ч. и 

човешки ресурси. 

- Спазване установените канали за комуникаци; 

- Провеждане на ранни разговори и информационни срещи. 

- Ежедневен контрол от ръководителя на екипа. 

- Незабавен анализ на причините за нарушената 

координация и вземане на мерки за преодоляването им. 

- Актуализиране на линейния график с оглед преодоляване 

на евентуално за¬къснение. 

- Засилване на действията по контрола на качеството на 

строителството. 

- Организиране на извънредни работни срещи и 

оперативки и незабавно решаване на проблемите. 

 Мониторинг и контрол: 

- Мониторингът ще бъде постоянен и включва: 

Мониторинга на риска ще се извършва от подписването 

на договора до завършването на работите и издаването 

на обекта на Възложителя. Мониторинг на напредъка на 

работите и съответствието с Линейния график ще се 

извършва от Ръководителя на обекта който ежедневно 

ще сравнява реално извършените работи с планираните 

такива съгласно Линейния график. Мониторинга върху 

подготовката на необходимите документи съгласно ЗУТ 

за предаването на обекта ще се извършва от 

Специалиста по качеството. Влагането на 

законосъобъразни и качествени материали ще се следи 

от Контрол на качеството и Техническия ръководител. 

Съвместно Техническия ръководител и Ръководителя на 

обекта ще следят за наличието на несъответствия 

между проекта и съответствието с изплняваните 

работи. 

- Вътрешен контрол за приключване на договора и 
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издаване на обекта, включва следното: Контрола върху 

организацията на фирмата по отношение на 

мобилизацията на допълнителни ресурсите ще се 

осъществява от Ръководителя на обекта. Негова е 

отговорността своевременно да организира 

мобилизацията на допълнителните ресурси, както на 

обекта, така и в офиса на фирмата. Контрола върху 

напредъка, и наваксването на закъснението ще се 

извършва от Ръководителя на обекта, който ежедневно 

ще сравнява реално извършените работи с планираните 

такива съгласно Линейния график. Редовен мониторинг 

на изпълнението на програмата за управление на риска 

от всички участници договора. 

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на 

дейностите;   

 Анализ на риска - аспекти и сфери на влияние 

- Аспекти на въздействие на риска върху обекта: Основна 

изходна точка при анализа на риска ще бъдат 

конкретните строителни и други дейности и началната 

информация, с която Изпълнителят разполага. Това 

предопределя необходимостта от ясно разделяне на 

частите на инвестиционните проекти и тяхното 

хронологично подреждане. Относно началото на 

работата, Изпълнителя има за задача да обезпечи 

необходимите технически и човешки ресурси за 

стартирането на дейностите. На следващо място от 

решаващо значения е запознаването с проектната 

документация и предоставянето на строителната 

площадка. Започването на строителните работи се 

предопределя от съгласуваното провеждане и 

осъществяване на строителен надзор. Тук следва да 

споменем и рисковете, произтичащи от климатични и 

др. крайно обективни обстоятелства.От изложеното 

може да се направи следната класификация на 

дейностите по започване на СМР: рискове, произтичащи 

от изпълнителя на обществената поръчка (организация 

и набавяне на технически и човешки ресурси, доставка на 

материали);рискове, произтичащи от възложителя на 

обществената поръчка (предоставяне на строителната 

площадка; забавяне във възлагането на строителния 

надзор на СМР); рискове, произтичащи от трети 

страни (забава на доставчици на строителни матерали, 

необходими за изпълнението на СМР); рискове, 

произтичащи от климатични фактори Най - 

разпространените методи за идентификация на 

опасностите са: личен оглед на обекта, разговори с 

възложителя, наблюдение на процесите и контролни 

замервания. В процеса на оценка на риска е много важен 

контакта с възложителя и трети страни, имащи 

отношение към започването на строителството 

(строителен надзор; проектанта изпълняващ авторския 

надзор). Като краен документ от този етап се 

разработват карти за оценка на риска. В тях се описват 
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всички опасности (вредности), които са 

идентифицирани. Забавата в започването на СМР се 

характеризира с по-ниска тежест и ниво на риска от 

опасността от забавата в следващите етапи на 

строителството, тъй като може да бъде компенсирана 

с мерки на по-късен етап, каквито са въвеждане на 

удължено ангажиране на допълнителен персонал, 

съгласувани с възложителя и консултанта последващи 

изменения в линейния график за изпълнение на СМР и др. 

В случая задачите, изложени на съответните опасности 

са всички дейности свързани с началния етап на 

започване на строителните работи, а именно 

действията съпътстващи откриването на 

строителната площадка и подписването на Протокол 

2а по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството, както 

и извършваната в тази връзка мобилизация от страна на 

изпълнителя на СМР мобилизация на ресурси. 

- Сфери на влияние: Технологична невъзможност за 

завършване на СМР в договорения срок; Оскъпяване на 

стойността на обекта в следствие на нови технологии, 

увеличени материални и човешки ресурси и работа в 

зимни и нощни условия при многосменен режим на 

работа; Оскъпяване на стойността на обекта в 

следствие на повишаване на цените на строителни 

материали, труд, горива, машини и др.; Невъзможност 

за осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

Непостигнати цели на Програмата на Общината. 

 Оценка на въздействие на риска - изследват се трите 

съставки на риска - вероятност, експозиция и тежестта на 

вредата. При оценка на значимостта на риска,участникт е 

възприел цифров израз на степенуване на вероятността и 

тежестта на вредата. Стойността на риска (Р) като 

величина е съставена от произведението вероятност (В) и 

последици (П). По отношение на първия параметър - 

„вероятност”, участникът ше подходи като отчете 

досегашния си опит или като се направи сравнителен анализ 

със сходни ситуации. Тъй като не разполага с изходни данни 

по отношение на първия подход, а именно досегашен опит с 

възложителят по обществената поръчка, както и на този 

етап няма информация по отношение на изпълнителя на 

строителен надзор, който предстои да бъде избран в 

резултат от проведена обществена поръчка, то ще се спре на 

втория подход. От предприетите действия по отношение 

досегашния опит на възложителя по възлагане на обществени 

поръчки за СМР, чрез проверка на публичната информация, 

съдържаща се в РОП към Агенцията за обществените 

поръчки, както и на електронните сайтове на оперативните 

програми за европейско финансиране може да се заключи, че 

вероятността от настъпването на разглеждания риск е 

ниска. По отношение на втория параметър - „последици” 

следва да се отбележи, че последиците за СМР се 

характеризират като по-ниски или по-умерени, тъй като е 
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налице достатъчен времеви ресурс за компенсирането им на 

следващите етапи от строителните дейности. Участникът 

представя таблица със съдържание: Вероятност за 

настъпване на риска 1, Очаквано въздействие на риска-2, 

Стойност на риска- 2. Където вероятността от настъпване 

на риска и очакваното въздействие се измерват по скала от 1 

до 5, кьдето 5 е най-висока стойност. 

 Дейности, които ще бъдат засеганти от настъпването на 

риска: Изпълнение на СМР в неподходящи условия и 

упражняване на нощен труд;  Предоговаряне на цени на 

материали, механизация и труд с доставчиците по обекта; 

Закъснения в отчитането и разплащането на изпълнените 

работи по проекта. 

 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

участникът ше създаде добра комуникация за кореспонденция, 

срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в Договора за 

строителство, с цел осъществяване на ефективно и 

безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани 

страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, 

Изпълнител на настоящата обществена поръчка,; 

- стратегия за предотвратяването на настъпването на 

риска - участникът предлага сформиране на екип, който 

да предприеме следните действия: предварително 

проучване на проектната документация; предварителна 

среща и консултация със строителния надзор; 

координация в действията на възложител, изпълнител и 

надзор; предварителна, вътрешна подготовка, която да 

обезпечи наличието на технически и човешки ресурс; 

проследяване на дългосрочни климатични прогнози и 

съобразна подготовка. Запознаване в детайли с 

техническото задание на всички членове от екипа за 

протиранее. Събиране и анализ на съществуваща 

проектна и друга документация, систематизиране на 

наличната информация и информация за промени, 

настъпили след изготвянето на технически задания от 

възложителя. Проверка на изходните данни от всеки 

проектант. При необходимост провеждането на 

работна среща между представители на изпълнители и 

представителя на възложителя за уточняване на 

разминавания между техническите задания и актуална 

проблематика.Уточняване на точните потребности на 

общината и нововъзникнали обстоятелства имащи 

отношение за обхвата на проектирането. 

- Предварителни контакти „лице в лице“. Запознаване на 

членовете на екипа със значимостта на проекта, 

очакваните резултати. 

- Създаване на доверие. Активност и честност в 

комуникациите. 

- Избор на Ръководител на екипа с комуникативни умения. 

Фокусиране върху основните компетенции. 

- Изготвяне на линеен график за изпълнението на 

проектирането съгласувано с членовете на 

проектантския екип и строго контролиране на 
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междинните срокове от Водещия проектант 

- Разработване на план за взаимовръзка между отделните 

проектанти с кон¬кретните задължения обвързани с 

междинни и крайни срокове.Предоставяне на списък с 

координатите и e-mail адресите на проектантите от 

екипа. 

- Ежедневен отчет на всеки един от проектантите към 

Водещия проектант за изпълнената работа и за 

евентуално възникнали проблеми. 

- Седмична координираща среща между членовете на 

екипа за отчет и обсъждане на предстоящите задачи. 

Срещата може да бъде видео-конферентна. 

- Поставяне на конкретните задачи на отделните 

ключови експерти още при стартирането на работата. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране на настъпване на риска: 

участникът предижда създаване на добро и своевремнна 

комуникаци с Изпълнителите на други договори по проекта, 

които имат връзка с изпълнението на проекта и обекта на 

поръчката, както и институции, с които ще се съгласуват 

проектите и др.; участникът ще ангажира своите ресурси за 

своевременно техническо и ресурсно обезпечение на 

изпълнението на Договора съгласно разпределението на 

своите отговорности; участникът  ще поддържа постоянна 

и добра своевременна комуникация с изпълнителите на други 

договори по този проект; 

- Като стратегия за преодоляване и/или намаляване на 

последиците от настъпилия риск предлагаме 

сформиране на екип, който да предприеме следните 

действия: осигуряване на съдействие на Възложителя 

при провеждане на необходимите процедури за 

подписване на протокол 2а.;ангажиране на 

допълнителен човешки ресурс с необходимото 

образование и професионална квалификация за 

компенсиране на забавата; въвеждане на допълнително 

работно време, съобразно с допустимите граници, 

съгласно Кодекса на труда; 

- Действия на арбитър от страна на управителя при 

разрешаване на лоши работни или междуличностни 

отношения между членовете на екипа. 

- Ще бъде разписана вътрешна инструкция за действията 

на членовете на екипа при настъпване на всеки риск и 

същият ще се следва при хипотетичната му проява. 

Експертът, който пръв узнава за настъпването на риска 

уведомява който и да било от управителите, като те 

заедно или поотделно взимат управленски за риска 

решения. Управителя издава разпореждане за вариант 

на действие при вече настъпил риск. Обсъждане на 

създалата се ситуация и набелязване на конкретни 

действия, с които да се преодолеят всички последици от 

риска или в максимална степен да се намали 

отрицателния ефект върху хода на изпълнение на 

работна среща с проектантите. 

- Спазване на установените механизми и правила за 
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комуникация, процедури, надзор, отговорности и 

подпомагане. 

- Пренастройване на работната програма в т.ч. и 

човешки ресурси. 

- Спазване установените канали за комуникация. 

Провеждане на ранни разговори и информационни срещи. 

- Ежедневен контрол от ръководителя на екипа. 

- Незабавен анализ на причините за нарушената 

координация и вземане на мерки за преодоляването им. 

- Актуализиране на линейния график с оглед преодоляване 

на евентуално за¬къснение. 

- Засилване на действията по контрола на качеството на 

строителството. 

- Организиране на извънредни работни срещи и 

оперативки и незабавно решаване на проблемите. 

 Мониторинг и контрол: 

- Мониторингът ще бъде постоянен и включва- 

Мониторинга на риска ще се извършва от подписването 

на договора до завършването на работите и издаването 

на обекта на Възложителя. Мониторинг на напредъка на 

работите и съответствието с Линейния график ще се 

извършва от Ръководителя на обекта който ежедневно 

ще сравнява реално извършените работи с планираните 

такива съгласно Линейния график. 

- Мониторинга върху подготовката на необходимите 

документи съгласно ЗУТ за предаването на обекта ще се 

извършва от Специалиста по качеството. 

- Влагането на законосъобъразни и качествени материали 

ще се следи от Специалиста Контрол на акачеството и 

Техническия ръководител. 

- Съвместно Техническия ръководител и Ръководителя на 

обекта ще следят за наличието на несъответствия 

между проекта и съответствието е изплняваните 

работи. 

- Вътрешен контрол за приключване на договора и 

издаване на обекта. 

- Механизмът за вътрешен контрол за постигане 

Контрол на качеството на изпълнение на строителните 

дейности включва следното: Контрола върху 

организацията на фирмата по отношение на 

мобилизацията на допълнителни ресурсите ще се 

осъществява от Ръководителя на обекта. Контрола 

върху напредъка, и наваксването на закъснението ще се 

извършва от Ръководителя на обекта, който ежедневно 

ще сравнява реално извършените работи е планираните 

такива съгласно Линейния график.  

3. Забава при завършване на предвидените строителни работи и 

предаване на обекта; 

 Анализ на риска - аспекти и сфери на влияние 

- Аспекти на въздействие на риска върху обекта: Този 

риск е свързан с изпълнението на мерките по предишния 

идентифициран риск при текущото изпълнение на 

графика за строителств Друг съществен аспект при 
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анализа на риска следва да бъдат конкретните други 

дейности и документацията, с която Изпълнителят 

разполага и трябва да изготви в процеса на изпълнение 

на договора. Това предопределя необходимостта от ясно 

разделяне на ангажиментите и отговорностите на 

ръководния технически екип и контрол върху 

своевременното им изпълнение. Участникът има за 

задача да обезпечи необходимите технически и човешки 

ресурси за изпълнението на дейностите по управление на 

договора и неговото отчитане На следващо място от 

решаващо значения за участника е доброто познаването 

на проектната документация,нормативните изисквания 

за изготвяне на строителни книжа по време на 

строителството и изискванията съгласно Закона за 

устройство на територията Окончателното 

приключване на СМР и предаването на обекта се 

предопределя от съгласуваното провеждане и 

осъществяване на строителен надзор.  

- класификация на дейностите по започване на СМР: 

рискове, произтичащи от изпълнителя на обществената 

поръчка ( организация на технически и човешки ресурси, 

не добро познаване на нормативната уредба); рискове, 

произтичащи от възложителя на обществената 

поръчка, строителния надзор и проектанта (оформяне и 

подписване на Заповеди в Заповедната книга; забавяне 

подписването на Актовете и протоколите по време на 

строителството на строителния надзор на СМР по 

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

протоколи по време на строителството,); рискове, 

произтичащи от трети страни (забава или 

непредставяна. документи, доказващи произхота и 

съответствието със изискванията на Техиическата 

спецификация на материалите отсъответните 

доставчици на строителни матерали, необходими за 

изпълнението на СМР); рискове, произтичащи от 

климатични фактори. 

- методи за идентификация на опасностите са: личен 

оглед на обекта, срещи с възложителя, редовно и 

своевременно отчитане на изпълнението и контролни 

замервания. В процеса на оценка на риска участникът е 

много важен контакта с възложителя, ,строителен 

надзор; проектанта изпълняващ авторския надзор. Като 

краен документ от този етап се подписва Протокол 

обр.15. 

- Забавата в предаването на СМР се характеризира с по-

висока тежест и ниво на риска от опасността от 

забавата в предишните етапи на строителството, тъй 

като не може да бъде компенсирана с мерки на по-късен 

етап, каквито са въвеждане на удължено работно 

време, ангажиране на допълнителен персонал, 

съгласувани с възложителя и консултанта последващи 

изменения в линейния график за изпълнение на СМР и др. 

 Сфери на влияние: 
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- Технологична невъзможност за предаванена СМР в 

договорения срок 

- Неяснота относно за осигуряване на качество на 

изпълняваните СМР 

- Непостигнати цели на Програмата на Общината. 

 Оценка на въздействие на риска- чрез изследване на  трите 

съставки на риска - вероятност, експозиция и тежестта на 

вредата. За да се оцени значимостта на риска, е възприет 

цифров израз на степенуване на вероятността и тежестта 

на вредата. Стойността на риска (Р) като величина е 

съставена от произведението вероятност (В) и последици 

(П). По отношение на първия параметър - „вероятност”, 

следва да се подходи като се отчете досегашният ни опит 

или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. 

Тъй като не разполагаме с изходни данни по отношение на 

първия подход, а именно досегашен опит с възложителят по 

обществената поръчка, както и на този етап нямаме 

информация по отношение на изпълнителя на строителен 

надзор, който предстои да бъде избран в резултат от 

проведена обществена поръчка, то следва да се облегнем на 

втория подход. От предприетите действия по отношение 

досегашния опит на възложителя по възлагане на обществени 

поръчки за СМР, чрез проверка на публичната информация, 

съдържаща се в РОП към Агенцията за обществените 

поръчки, както и на електронните сайтове на оперативните 

програми за европейско финансиране може да се заключи, че 

вероятността от настъпването на разглеждания риск е 

ниска. По отношение на втория параметър - „последици” 

следва да се отбележи, че последиците за СМР се 

характеризират като по-ниски или по-умерени, тъй като е 

налице достатъчен времеви ресурс за компенсирането им на 

следващите етапи от строителните дейности. Вероятност 

за настъпване на риска - 2, Очаквано въздействие на 

риска-2, Стойност на риска -  4. Вероятността от 

настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват 

по скала от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.  

 Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на 

риска: Предаване на СМР на възложителя Въвеждане на 

обекта в експлоатаци; Закъснения в разплащането на 

изпълнените работи по проек; Забавяне на началото на 

гаранционния период за строеж. 

 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска- добра 

и своевремнна комуникация между всички заинтересовани 

страни в рамките на проекта, а именно: Възложител, 

Изпълнител на настоящата обществена поръчка,; Като 

стратегия за предотвратяването на настъпването на риска 

участникът предлага сформиране на екип, който да 

предприеме следните действия: детайлно заподнаване е 

проектната документация; периодични срещи и консултация 

със строителния надзор; координация в действията на 

възложител, проектант, изпълнител и надзор; вътрешна 

подготовка, която да обезпечи наличието на технически и 

човешки ресурс за изготвяне и подписване своевременно на 
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строителните книжа в процеса на строителството.; 

Навременно провеждане на проби и изпитания; Изготвяне на 

екзекутиви Запознаване в детайли е техническото задание на 

всички членове от екипа за проеектиране. Събиране и анализ 

на съществуваща проектна и друга документация, 

систематизиране на наличната информация и информация за 

промени, настъпили след изготвянето на технически задания 

от възложителя. При необходимост провеждането на 

работна среща между представители на изпълнители и 

представителя на възложителя за уточняване на 

разминавания между техническите задания и актуална 

проблематика. Създаване на доверие. Активност и честност 

в комуникациите. 

- Избор на Ръководител на екипа е технически и 

управленски умения. Фокусиране върху основните 

компетенции. 

- Разработване на план за взаимовръзка между отделните 

заинтересовани и длъжностни лица с конкретните 

задължения обвързани с междинни и крайни срокове. 

Ежедневен отчет на екипа към Ръководителя на 

проекта за изпълнената работа и за евентуално 

възникнали проблеми. 

- Седмична координираща среща между членовете на 

екипа за отчет и обсъждане на предстоящите задачи. 

Срещата може да бъде видео-конферентна. 

- Поставяне на конкретните задачи на отделните 

ключови експерти още при стартирането на работата. 

 Мерки за минимизиране/ели последиците при настъпване на 

риска: 

-  сформиране на екип, който да предприеме следните 

действия: осигуряване на съдействие на Възложителя 

при провеждане на необходимите процедури за 

подписване на протоколите и актомвете по Наредба 3 и 

Констативен протокол 15. ангажиране на допълнителен 

човешки ресурс с необходимото образование и 

професионална квалификация за компенсиране на 

забавата; въвеждане на допълнително работно време, 

съобразно с допустимите граници, съгласно Кодекса на 

труда;Действия на арбитър от страна на управителя 

при разрешаване на лоши работни или междуличностни 

отношения между членовете на екипа. Ще бъде 

разписана вътрешна инструкция за действията на 

членовете на екипа при настъпване на всеки риск и 

същият ще се следва при хипотетичната му проява. 

Експертът, който пръв узнава за настъпването на риска 

уведомява който и да било от управителите, като те 

заедно или поотделно взимат управленски за риска 

решения. Управителя издава разпореждане за вариант 

на действие при вече настъпил риск. Обсъждане на 

създалата се ситуация и набелязване на конкретни 

действия, с които да се преодолеят всички последици от 

риска или в максимална степен да се намали 

отрицателния ефект върху хода на изпълнение на 
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работна среща с проектантите. 

- Спазване на установените механизми и правила за 

комуникация, процедури, надзор, отговорности и 

подпомагане. 

- Пренастройване на работната програма в т.ч. и 

човешки ресурси. 

- Спазване установените канали за комуникация. 

Провеждане на ранни разговори и информационни срещи. 

- Ежедневен контрол от ръководителя на екипа. 

- Незабавен анализ на причините за нарушената 

координация и вземане на мерки за преодоляването им. 

- Актуализиране на линейния график с оглед преодоляване 

на евентуално за¬къснение. 

- Засилване на действията по контрола на качеството на 

изготвяните изпитания и документация. 

- Организиране на извънредни работни срещи и 

оперативки и незабавно решаване на проблемите. 

 Мониторинг и контрол: 

 Мониторингът ще бъде постоянен и ще се извършва от 

подписването на договора до завършването на работите и 

издаването на обекта на Възложителя. Мониторинг на 

напредъка на работите и съответствието с Линейния 

график ще се извършва от Ръководителя на обекта който 

ежедневно ще сравнява реално извършените работи е 

планираните такива съгласно Линейния график. 

Мониторинга върху подготовката на необходимите 

документи за предаването на обекта ще се извършва от 

Специалиста по качеството.  Влагането на 

законосъобъразни и качествени материали ще се следи от 

Специалиста Контрол на качеството и Техническия 

ръководител. Съвместно Техническия ръководител и 

Ръководителя на обекта ще следят за наличието на 

несъответствия между проекта и съответствието с 

изплняваните работи 

 Вътрешен контрол за приключване на договора и издаване 

на обекта, включва следното: 

-  Контрола върху организацията на фирмата по 

отношение на мобилизацията на допълнителни 

ресурсите ще се осъществява от Ръководителя на 

обекта. Негова е отговорността своевременно да 

организира мобилизацията на допълнителните ресурси, 

както на обекта, така и в офиса на фирмата. 

-  Контрола върху напредъка, и наваксването на 

закъснението ще се извършва от Ръководителя на 

обекта, който ежедневно ще сравнява реално 

извършените работи с планираните такива съгласно 

Линейния график. 

- Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за 

управление на риска от всички участници договора. 

o 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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 Анализ на риска - аспекти и сфери на влияние: 

 Аспекти на въздействие на риска върху обекта: Рискът е 

базиран на липса/недостатъчна координация и 

сътрудничество между заинтересованите страни и 

институции оце в процеса на проектиране и одобряване на 

проекта, а именно: Възложител на договора за 

строителство Община Смолян, Изпълнителите на 

отделните договори, заинтересовани и засегнати 

институци и дружества. Доброто сътрудничество и 

координация между Възложител, Проектант и Изпълнител 

ще доведе до своевременно коригиране на неточностите в 

проекта и за изпълнение на строителството и всички 

дейности по договора в срок. За управлението на този риск 

са предвидени постоянен поток на информация, изготвяне 

и периодично представяне на доклади, информации и 

отчети на Възложителя. В случай на недостатъчна 

информация участникът предлага строен вътрешен 

подход, който да обезпечава: и/или информация от страна 

на други участници в строителния процес се прибягва до 

взаимодействие с Възложителя, който има сключени 

договори с другите изпълнители, за разрешаване на 

възникналите въпроси и проблеми/рискове, произтичащи от 

изпълнителя на обществената поръчка. 

 Оценка на въздействие на риска: Забавяне на старта на 

договорените дейности, свързано с неточности или промени в 

изходните данни и проекта; Забава в съгласуването на ПБЗ и 

ПУСО; Забавяне на старта на строително-монтажните 

работи, свързано е промени в работните проекти 

(екзекутивна документация); Откриване на 

неиндентифицирани подземни комуникациите време на 

строителството; Оскъпяване на стойността на обекта, в 

т.ч. строителни материали, труд, горива и др., във връзка е 

промените на работния проект и техническото предложение 

на Изпълнителя; Възпрепятстване и забавяне процеса на 

строителство; Промени в работната програма за изпълнение 

(строителен план-график); Забава в доставките или промяна 

на материалите. По време на изпълнение на строителството 

е възможно да се наложи допълнително проектиране, поради 

промяна в техническото решение или технологията на 

изпълнение. 

 Вероятността за настъпване на този риск е голяма,според 

участника, с голямо влияние, тъй като проектантския екип 

ще трябва да бъде своевременно информиран за 

настъпилите промени или за допълнително възникнала 

необходимост от проектно решение. За оценка на риска, по 

отношение на първия параметър - „вероятност”, 

участникът ще подходи като отчете досегашният си опит 

или като се направи сравнителен анализ със сходни 

ситуации. Участникът ще използва втория подход, от 

където се заключва, че вероятността от настъпването на 

разглеждания риск е висока. По отношение на втория 

параметър - „последици” следва да се отбележи, че 

последиците за СМР се характеризират като високи от 
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разгледаните до сега рисковете, тъй като е налице 

неизпълнение на изпълнител на друг договор по проекта, 

което трудно може да бъде компенсирано. Вероятност за 

настъпване на риска - 2. Очаквано въздействие на риска- 4. 

Стойност на риска - 8. Като вероятността от 

настъпване на риска и очакваното въздействие се 

измерват по скала от 1 до 5, където 5 е най-висока 

стойност. 

 Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на 

риска: Промени в изготвения технически проект с включване 

на актуални данни за състоянието на терена; Промени в 

технологията на изпълнение и организацията на 

сроителството Промени в разрешението/ята за строеж; 

Актуализация на вложените строителни материали; 

Отразяване на направените в проекта и техническата 

спецификация промени в единичните цени и стойността на 

договора, както и видовете и количества СМР; Получаване на 

информация и/или необходимите разрешения от съответните 

компетентни органи; Спазване на срока на изпълнение на 

СМР; Осигуряване на качествено обслужване на населението.  

 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска: 

- Стриктна проверка на предоставените проекти преди 

започване на проектантските работи. Трасиране на 

място и запознаване с терена и съответствието с 

проектите. Изискване до възложителя да се коригират 

и допълнят проектите; 

- Оглед на обекта на място и констатиране на наличните 

съоръжения. Направа на снимки с фотоапарат и 

сравняване на снимките с геодезичната основа и 

предоставените скици; 

- Основно задължение на Изпълнителя ще бъде да събере 

максимално много информация за съществуващаат 

подземна инфраструктура. 

- Ще се проверят наново съществуващите подземни 

комуникации пресичащи трасето със специализирана 

техника; 

- Ще се потърси информация от живеещи в местността 

хора за прокарвани комуникации; 

- Ще се съгласуват подземните кадастри с ризлични 

дружества - ВиК, БТК, Електро, съгласуване с 

общинските органи и др.; 

- При наличието на подземна комуникация ще се 

изпълняват шурфове на мястото на връзка и всички 

изкопни работи ще се извършват на ръка. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране последиците при 

настъпване на риска: 

- Въведени правила за ръководство на ресурсите и 

тяхната организация. 

- В процеса на изпълнение се прави експертен анализ на 

роблемите и настоящото състояние на обекта. 

- Незабавна среща с Възложителя с цел бързо 

актуализиране на противоречивите и некоректни 

проектни решения. 
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- Прилагане на адекватен и необходим социален подход 

при комуникация с представителите на възложителя,и 

проектанта основаващ се на постигане на съгласие, 

действия винаги в интерес на общината и в законови 

рамки, експедитивност в решаването на възникнал 

проблем от страна на нашите проектанти. 

- Организиране на оперативни срещи с предоставящите 

технически решения. 

- Приемане на нови решения само източници одобрени от 

Възложителя. Търси се съдействие от проектанта. Не 

се търси причината за тези грешки, а се набляга на 

необходимостта от своевременното й отстраняване, 

което е от полза за всички страни. 

- мерки за своевременно анализиране на липсващата 

информация и издирване на алтернативни източници за 

нейното набавяне. Проверяване на предоставената 

информация чрез опитни, статистически и практически 

методи до достигане на максимална степен на вярност. 

Ежедневният контрол от Ръководителя на проекта ще 

гарантира, че всеки проблем/нередност ще бъде 

идентифициран рано и ще бъдат взети съответните 

мерки. 

- Преразглеждане на линейния календарен график за 

изпълнение на проектирането и уточняване на 

актуализирани реални срокове за изпълнение. 

- Включване и планиране на допълнителни специалисти за 

отстраняване на констатираните грешки и 

несъответствия и изработване на допълнителни или 

нови чертежи и документация. Преминаване на 

удължено работно време. 

- При грешни изходни данни при геодезичните измервания 

(като се изключи грешки в самите измервания поради 

повреди в инструмента или грешно въведени данни от 

бпер съответно грешни трасировъчни данни то обекта 

може да се изпълни по тези некор данни ако е налична и 

не е разрушена опорната геодезична мрежа 

стабилизиран от Оферента. Безкомпромисно изпълнение 

на изискванията и мероприятията за стабилизиране на 

опорна геодезична мрежа. 

- Във връзка с риска от засегнати подземни комуникации 

към планът за безопасност ще бъде приложен план за 

реагиране при аварии и бедствия. Ще се осигури 

постоянен достъп на линейка и пожарна. 

- Ще се поддържат аварийни групи за реагиране при 

необходимост. Като стратегия за преодоляване и/или 

намаляване на последиците от настъпилия риск от 

допълнителни видове работи участникът предлага 

вътрешен подход, а именно: Своевремено уведомяване на 

проектантския екип и екипа на Възложителя; 

Посещение на място на представители на проектанта, 

изпълнителя и възложителя и вземане на адекватно 

решение, съответстващо на наложилата се промяна; 

- Бързо реагиране на възникналия проблем и предложение 
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на адекватно проектантско решение; 

- Пренасочване на трудовия и технически ресурс в друг 

участък и наваксване на изоставането; 

- Увеличаване на броя на екипите и/или преминаване на 

двусменен режим на работа. 

 Мониторинг и контрол: 

- Мониторингът ще бъде постоянен и включва извършване 

на проби и тестове на използванети материали от 

специализирани лаборатории. 

- Механизмът за вътрешен контрол за постигане 

Контрол на качеството на строителните материали. 

- Механизмът за вътрешен контрол за постигане 

Контрол на качеството на строителните 

материали.вюпочва следното: Закупуването на 

строителните материали ще извършва само от 

предварително проучени и одобрени доставчици,като се 

има предвид качеството на продуктите,цената и 

сроковете за доставка. По възможност за всеки вид 

стока се подпират по трима доставчици,от които се 

вземат оферти и се оценяват по определени 

критерий,като се подбира най-подходящия доставчик. 

- Изпълнението на заявките се извършва директно на 

обекта. За осигуряване на непрекъснат цикъл на 

производство и бърза реакция за нуждите на 

строителството в склада на фирмата се поддържат 

определени минимални складови наличности от суровини, 

материали и елементи. 

- Извършва се входящ контрол на строителните 

продукти. Всички доставки на обекта се приемат от 

техническия ръководител. Те се проверяват от него 

визуално и документално относно: количество; външен 

вид и качество; наличието на съответните 

сертификати за качество и произход протоколи от 

извършени проверки и замервания от производителя (ако 

са необходими). 

- Техническият ръководител разрешава влагането на 

строителните продукти само при успешно преминал 

входящ контрол. Протоколите от изпитания, 

декларациите за съответствие и сертификати се 

архивират от техническия ръководител в досие на 

обекта. 

2. Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове 

строителни работи: 

  Анализ на риска - аспекти и сфери на влияние: 

 Аспекти на въздействие на риска върху обекта: По 

отношение на правилното технологично изпълнение на 

СМР от съществено значение са човешкия ресурс, 

техническия персонал и опитния ръководен персонал, който 

е предвиден за този обект. В този аспект участникът 

прави следната класификация на основните форми на 

проявление на риска: 

- Рискове, произтичащи от неспазване на технологичните 

процеси от страна на работниците (изпълнение на 
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работи от работници е по ниска или неправилна 

квалификация); 

- Рискове, произтичащи от промени в климатичните 

условия водещи до неспазване на технологията на 

работата ( промяна в климатичните условия изискваща 

промяна в технологията на изпълнение); 

 Оценка на въздействие на риска 

 Очаквано въздействие на риска: Възпрепятстване и 

забавяне/спиране процеса на строителство; Промени в 

работната програма за изпълнение (строителен план-

график); Невъзможност за осигуряване на качествено 

изпълнение на СМР; Удължаване на срока за изпълнение на 

строителството; Забава на строителството, което води 

до неудобства на населението; Неуспешни проби и 

вероятност за разваляне на определени участъци и 

повторното им изпълнение; Забавяне на Въвеждане на 

обекта в експлоатация в срок; Неспазване на технологиите 

има отношение към сроковете за изпълнение и приемане на 

строителството, поради необходимото премахване и 

подмяна на вложените материали и неподписване на 

съответната документация от страна на строителния 

надзор и автоския надзор. Води и до негативното 

финансово влияние върху изпълнението на обекта за 

Изпълнителя, който ще коригира неудачно изпълнените 

СМР за собствена сметка. По отношение на този 

параметър - „вероятност за възникване” е „малко 

вероятен“. По отношение на втория параметър - 

„последици” се характеризират като високи от 

разгледаните до сега рисковете, тъй като е налице 

неизпълнение на изпълнител на друг договор по проекта, 

което трудно може да бъде компенсирано. Веряотност от 

настъпване на риска- 1, очаквано въздействие на риска- 3, 

стойност на риска- 3. Вероятността от настъпване на 

риска и очакваното въздействие измерват по скалата от 1 

до 5, където 5 е най-висока стойност. 

 Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на 

риска: В случай на неправилна технология на изпълнение ще се 

наложи премахване и ново изпълнение на работите, или 

основно ще засегне количествата на изпълняваните работи. В 

по-неблагоприятни случай, може да засегне окончателното 

издаване на проекта и подписване на Протоколите по време 

на строителството и Констативен акт за установяване 

годността за приемане на строежа-с този акт се извършва 

предаването на строежа и строителната документация от 

Изпълнителя на Възложителя; Успоредно с изграждането на 

обекта се съставят изискуемите по наредбата протоколи, 

бетонови дневници, 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 и монтираното 

технологично оборудване. Подписване на Протокол обр. 19 за 

приемане на извършени СМР. 

 Мерки за предотвратяване на настъпването на риска- Ще се 
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изпращат покани при всички ключови моменти от 

строителството и изпълненото строителство ще се приема 

своевременно от строителния надзор, проектанта и 

Възложителя. Участникът ще включи в екипа си подготвени 

експерти, притежаващи познания в изпълнението на 

строителните дейности по изграждането на пътища и улици. 

Ще бъде създадена стройна организация на екипа съгласно 

предвидения график съгласно нормативните технологични 

срокове за изчакване между отделните операции. По 

отношение на Строителния надзор: Своевременно ще се 

приема изпълнения етап от строителството. Ще се 

извършват проби на всеки от необходимите етапи и ще се 

подписват съответните документи. 

 Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване на риска: Като стратегия за преодоляване и/или 

намаляване на последиците от настъпилия риск се предлага 

вътрешен подход, имащ за израз сформиране на екип, който 

да предприеме следните действия: ще ангажира своите 

ресурси за своевременно техническо и ресурсно обезпечение на 

изпълнението на Договора съгласно разпределението на 

своите отговорности; ангажиране на допълнителен човешки 

ресурс с необходимото образова професионална квалификация 

за изпълнение на CMP; Успоредно с изграждането на обекта 

се съставят изискуемите по наредбата протоколи, бетонови 

дневници, 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 и монтираното 

технологично оборудване. Ще се изиска становище от 

проектанта за преодоляване на последиците от неправилно 

изпълнеия вид работа. При изоставане от графика за 

текущото изпълнение на дейностите и неговото 

непреодоляване ще се стигне до междинни закъснения, които 

ще доведат до увеличаване на ресурсите необходими за 

навременно завършване на проекта. Ангажиране на 

допълнителен човешки ресурс и строителна механизация и 

автотранспорт за компенсиране на необходимостта от 

увеличени СМР при смяна на материала; Въвеждане на 

допълнително работно време, съобразно с допустимите 

граници, съгласно Кодекса на труда; Оптимизация на 

последователността на изпълнението на работите в 

работния график с цел компенсиране на забавата причинена 

от заместването на несъответстващия продукт. 

 Мониторинг и контрол- Мониторингът ще бъде постоянен и 

включва: Инструктаж на персонала и запознаване ежедневно 

със задачите и методите на изпълнение извършване на проби 

и тестове на използванети материали от специализирани 

лаборатории. Съвместно Техническия ръководител и 

Ръководителя на обекта ще следят за наличието на 

несъответствия между проекта и съответствието с 

изплняваните работи. 

 Механизмът за вътрешен контрол за постигане Контрол на 

качеството на строителните материали, включва следното: 
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Отговорност на Ръководителя на обекта и Техническия 

ръководител е контролират правилното технологично 

изпълнение на строителните дейности. Отговорност на 

Геодезиста е правилното трасиране на елементите на 

проекта За осигуряване на непрекъснат цикъл на 

производство и бърза реакция за нуждите на 

строителството в склада на фирмата се поддържат 

определени минимални складови наличности от 

суровини,материали и елементи. Извършва се входящ контрол 

на строителните продукти. Всички доставки на обекта се 

приемат от техническия ръководител. Те се проверяват от 

него визуално и документално относно: количество; външен 

вид и качество; наличието на съответните сертификати за 

качество и произход протоколи от извършени проверки и 

замервания от производителя (ако са необходими). 

Техническият ръководител разрешава влагането на 

строителните продукти само при успешно преминал входящ 

контрол. Протоколите от изпитания, декларациите- за 

съответствие и сертификати се архивират от техническия 

ръководител . досие на обекта. Едно от най-важните 

действия за предотвратяване на потенциалните и възможни 

рискове и минимализиране на неблагоприятните въздействия 

върху качественото и в срок изпълнение на проекта, според 

участника,  е своевременното докладване на рисковете и 

постоянната и делова комуникация с всички заинтересовани 

страни. 

 Приложение: Линеен график за работа, Диаграма на работната ръка; 

Диаграма на механизация; таблица на основните материали. 

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. 
В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно 

описание на начина на изпълнение на организационните и строителните дейности, 
обуславящи изпълнението на поръчката, в това число описание на видовете строителни и 
монтажни работи съгласно количествената сметка и техническите спецификации 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 СМР. Етапите за изпълнение на поръчката напълно обуславят изпълнението в 
пълния й обхват, като в необходимата последователност на изпълнение са описани, както 
следва: Етап 1- обхваща мобилизационни дейнсоти (мобилизация на екипа за работа и 
подготвителни работи); Етап-2, включва: Строително-монтажни работи, които от своя 
страна включват: Направа на механизациран изкоп, траснспортиране на асфалтови смеси, 
полагане на асфалтови смеси, уплътняване на асфалтови смеси, вертикална сигнализация 
н апътя, кофражни работи, бетонови работи. Етап 3- демобилизация на строителната 
плоашдка 9 демонтиране на времнна база и съоръжения). Етап 4 –отчитане и предаване 
на обекта. Като постоянни съпътстващи дейности участникът е заложил дейности, 
гарантиращи контрол на качеството, ЗБУТ и опазване на околната среда. Участникът 
предивижда осъществяване на непрекъснат вътрешен контрол при изпълнението на 
поръчка, които представлява част от мерките по управление на качестовото. Контролът 
включва, разработени от участника: методи за контрол за спазване на срока, методи за 
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контрол за гарантиране на качеството на доставките, контрол при производителя, контрол 
в складовата база на участника, конторл при изпълнение на конструкции, методи за 
конторол и изпитване за спазване на срока и гарантиране на качестовото на доставите. 
Участникът декларира, че е налице внедрена система за управление на качеството по ISO 
(9001). Участникът преди да започне строителството и по времето на изпълнението му ще 
вземе необходмите мерки за опазване на околната среда, за да осигури безопасността, 
хигиенатана труд и пожарната безопасност при извършването на СМР. Участникът 
притежава внедрена ситема в областта на строителството – ISO (14001). Следене 
спазването на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 
за целта участникът е разработил организационен план.  

В рамките на представените от участника етапи за изпълнение на поръчката са 
изложени съответните обхват, принципи и изисквания на работа. В предложението на 
участника е налице и адекватно разпределение на дейностите и задачите спрямо 
отделните видове СМР съгласно количествената сметка, като същите са подробно 
описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности/задачи 
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 и технологията за 
изпълнение на всеки вид СМР, с представяне на методи и техники на работа, както 
следва: Земни работи /напречни и надлъжни профили, условия за започване на работите, 
приемане на геодезическите работи, съоръжения за отвеждане на повърхностни води, 
изграждане на временни пътища, спиране на земните работи при, оформяне на земното 
легло на пътната настилка, изкопи (Технология на изкопните работи, Изкопи за 
съоръжения, Изкопи за основи на съоръжения, Отводняване на изкопи за основи, 
Конструктивни отклонения), Банкети, Допустими отклонения, Основни пластове от 
зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества, Изграждане на 
основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със свързващи 
вещества/; Асфалтови работи /Вземане на проби и изпитване - проби от неуплътнена 
асфалтова смес се вземат след асфалтополагащата машина, преди уплътняването, 
Ограничения от атмосферни условия, Транспортиране на асфалтовите смеси, Полагане - 
Сместа ще бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато 
атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със спецификацията. Само една 
надлъжна фуга е разрешена, Уплътняване – участникът предивижда поне три валяка да 
бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен 
пневматичен и два бандажни валяка (валяк със стоманен бандаж и вибрационен 
стоманено-бандажнен валяк), Изпълнение на опитни участъци- участникът ще подготви 
подробен план за изпълнение на опитен участък (Всеки опитен участък ще бъде изпълнен 
със същите материали), оборудване и строителни операции, които ще бъдат използвани 
на работния участък, Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес, Оборудване 
за полагане на асфалтовата смес; Валяци: със стоманени бандажи; с пневматични гуми, 
Автогудронатор, Превоз асфалтови смеси –участникът е заложил изисквания, които ще 
спазава при превоз на асфалтови смеси, Първи битумен разлив за връзка: Разреден битум,  
Ограничения определени от атмосферните условия, температура на полагане, 
необходимо оборудване, Подготовка на повърхността, Нанасяне на разредения битум, 
Поддържане, Втори битумен разлив, Битумна емулсия, ограничения, определени от 
атмосферните условия, темепратура на полагане, необходимо оборудване, подгоотовка на 
порърхоността;нанасене на битумна емулсия/; Отводняване /Поддържане на изградените 
отводнителни устройства; Свързване към съществуващи тръбопроводи, шахти и канали/; 
Бетонови, кофражни и армировъчни работи /полагане на бетона, Подаване на бетон с 
помпи, Уплътняване, Полагане на бетон на пластове, Фуги- Работни фугите, Грижи за 
бетона, Разтвори и замазка съгласно на БДС 5771 или еквивалент, Готови бетонни 
елементи съгласно изискванията за бетон, описани в този Раздел на Спецификацията и на 
стандарти изчерпателно изброени от участника/; Пътни знаци, изисквания спорямо 
същите, които участникът ще съблюдава. Носещи стълбове; Пътна маркировка- цвят, 
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изискванията към материалите за пътната маркировка, подготовка на боята, подготовка 
на пътното покритие, полагане/; Материали; Машини и оборудване - земекопни, 
разстилачни и уплътняващи машини (багери, булдозери, товарачни машини, валяци и др.) 
и оборудване, и методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, 
подлежащи на изкопаване и влагане в земните съоръжения; Контрол на изпълнението- 
участникът ще извършва контрол на качеството на материалите, уплътнението на 
пластовете и на окончателната повърхност, Строителния надзор; Временна организация и 
безопасност на движението (ВОБД) - за регулиране на движението ще се разработи 
раздел ”ВОД” в отделен проект ПОИС, ще се спазва Плана за безопасност и здраве на 
Техническия проект. Представените строителни процеси са напълно обусловени от и 
свързани с изпълнението на поръчката, като предвижданията за организация и 
изпълнение покриват всички аспекти на извършваните дейности. Описана е подробно, 
правилно и в съответствие със строителните изисквания и норми технологията за 
извършване на дейностите - направа на механизиран изкоп, кофражни работи, 
армировъчни работи, бетонови работи, обмазване с горещ битум, обратен насип зад 
стената. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката 
предвид неговите характеристики и особености. В съответствие с техническите 
спецификации са представени предвижданията на участника за материали, които следва 
да бъдат вложени при изпълнението – участникът таблично е представил предвижданията 
си за основните материали с представяне на данни за наименование на всеки влаган 
материал, производител на изделието, търговска марка и стандарт на качество, като са 
описани и необходимите помощните и допълнителни материали за изпълнението. 
Въведени са изисквания към качество на материалите, удостоверени с декларации и 
сертификати за съответствие. На база на предложените материали , технологии за 
изпълнение и методи и техники на работа с е предложено ниво на изпълнение в 
съответствие с изискванията на възложителя.  

В съответствие с описаните технологии са представените графици и диаграми на 

строителната механизация и на работната ръка. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички 

видове работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи се в КС, като за всяка 

от работите са изложени необходима механизация с данни по дни за необходимите 

машини и техника, работна ръка, продължителност в дни, начало и край и обем-

количество. 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.  Линейният график отразява времетраенето на всички видове работи по КС, 

участникът е отчел както технологичните, така и организационните зависимости между 

работите на конкретния обект – предмет на поръчката.   При определянето на периодите 

на изпълнение на всеки вид строителни 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.  

Налице е представяне на техническата обезпеченост за всеки отделен вид 

строителни работи включени в предмет на поръчката - описани са вид на техниката, брой 

на машините и дните, през които същите ще работят, както и механизацията, която ще се 

използва при всеки отделен вид строителни работи съгласно Количествената сметка.  

Участникът е предвидил да ангажира действително необходимото оборудване на 

изпълнение за всяка от работите, включени в предмета на пръчката, съобразно правилата 

технология за изпълнение на съответната работа, която е предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството. Също така е представено основното приложение на 

техниката за изпълнение на строителни процеси - Багер Комацу WB97S - 2 бр., Багер 

Комацу 160 - 2 бр., Комбиниран багер JCB ЗСХ-4бр., Комбиниран багер JCB ЗСХ, 
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Самосвал СКАНИЯ 143 Н420 - 32т., Самосвал МАН 26.480 - 25 т., Самосвал МАН 35.362 

ВФ - 25 т., Автокран МЕРЦЕДЕС 1213-12м стрела; 2,5т.подемност, Бандажен валяк 

BENFORD 3,33т., Бандажен валяк BOMAG BW 80 AD - 1,5т., Асфалтополагач "Voegele 

SUPER 1800, Асфалтова фреза „Бители“. Предвиденото оборудване на като вид дава 

възможност за изпълнение на всяка от работите включени в предмета на пръчката , по 

правилната технология с качество съгласно изискванията на възложител. При анализ на 

представената информация като част от организация на ресурсите комисията счита, че: 

участникът е предвидил да ангажира действително необходимото оборудване като 

количество 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; 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. 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. 

Налице е представяне на достатъчна  ресурсната обезпеченост (строителен екип, 

включващ ръководни и технически лица и работници) - необходимия човешки ресурс за 

изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката, в това число 

описание на разпределението на задачите и отговорностите, както в подхода и 

програмата за изпълнение на поръчката с: представяне на организация на човешките 

ресурси, включваща описание на задълженията на всеки член на инженерно-техническия 

екип – Техническият ръководител, Координатор по безопасност и здраве, отговорник по 

качеството в строителството. Екип технически изпълнители с описание на видовете 

бригади според профила на извършваната дейност и тяхната численост; и таблично 

представяне на разпределението на строителния екип по отделните видове работи 

съгласно КС, съдържащо данни за тяхната продължителност, относителна дата на начало, 

относителна дата за край, брой работници. Съгласно изготвената диаграма на работната 

ръка е определен максималният брой работници, като е приложено разпределение на 

работната ръка съгласно КС - за всеки отделен вид СМР е определен броя на работниците 

с ясно и подробно представяне на задачите и отговорностите на отделните лица от 

строителния екип по видовете дейности, което определя ресурсната обезпеченост на 

изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да ангажира действително 

необходимите, специалисти-  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. 

При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на 

противоречия между всички отделни 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 

отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие на 

непротиворечиви подход и организация за изпълнение. 

При формиране на предвижданията на участника са взети под внимание реалната 
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производителност на предложените работна сила и технологично 

оборудване/механизация, като надлежно са представени данни за необходимите брой 

машиносмени и човекочасове по дни. 

          Представени са предвижданията на участника за материали, които следва да бъдат 

вложени при изпълнението, в съответствие с техническите спецификациии. Въведени са 

изисквания към качество на материалите, удостоверени с декларации и сертификати за 

съответствие. 

На база на предложените материали, технологии за изпълнение и методи и 

техники на работа 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. 

 Участникът е предвидил комуникация между изпълнителя и останалите участници 

в строителния процес.  

Стратегия за управление на риска: 

    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 идентифицирането на рисковете, планирането на управлението 

на риска, качествен анализ на риска, количествен анализ на риска, планиране на реакции 

на риска, наблюдение и контрол на риска. Участникът е направил класификация на 

рисковите предпоставки, както и цикличен стъпателен процес, при оценка на риска. От 

участника е извършена оценка на рисковете на база оценка на възможността да се случат, 

влиянието им. Въведена е рамката за категоризиране на рисковете, предвиждаща 

вероятността от настъпване на риска и очаквано въздействие се измерва по скала- от 1 до 

5 , където 5 е най- високата стойност. Относно рисковете тяхната оценка е извършена по 

отношение на взаимно свързани  компоненти „Вероятност за настъпване на риска”  и 

очаквано въздействие на риска,стойност на риска. 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: анализ на риска- апсекти и сфери на влияние, оценка на въздейстиве на 

риска, дейнсоти които щше се засегнат при настъпване на риска, мерки за 

предотвратяванеот на настъпване на рикса, мерки за минимилизиране/елиминиране на 

последиците при настъпване на риска, мониторинг и контрол. 

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. 

Aнализът, които е направен по отношение на всеки от гореизброените рискове съдържа: 

анализ на риска- спекти на въздействие на риска върху обекта и сфери на влияние, оценка 

на въздействие на риска, дейнсоти, които щше бъдат засеганети от настъпването на 

риска, мерки за предотвратяване на настъпването на риска, мерки за 

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на риска. Мониторинг и 

конторл. Като и участникът предижда вътрешен конторл за приключване на договора и 

издаване на обекта., по отношение на разгледаните от него времеви рискове, а по 

отношение на разгледните качествени рискове- предижда механизъм за вътрепшен 

конторл за постигане конторл на качесевтото на строителните материали.  

Констатации на комисията:  



                                       

70 

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, а именно: участникът е предложил организация за 

изпълнение на предмета на поръчката, която счита за най- подходяща, в съответствие с 

обхвата на поръчката, заложените цели и резултати и методиката за оценка. 

Предложението на участника подробно описва как ще се организира дейността по 

изпълнение на предмета на поръчката, как се разпределят отделните задачи и дейности в 

екипа за изпълнение, 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 възложеното строителство. 

Участникът е представил описание на дейностите и линеен план-график(„ график за 

работа“- както е запуисано в офертата на участника) за изпълнение на поръчката; 

разпределение на дейностите и отговорностите на членовете на екипа от експерти. 

Представеният Линеен график от участника съдържа сроковете за действие при 

изпълнение на поръчката за всеки предвиден етап и включени задачи в него от предмета 

на поръчката. Като за всеки етап и съответно предвидените задачи, които се включват в 

него участникът е определил продължителността на изпълнение в календарни дни, с 

старт и край на изпълнение, брой на работнта ръка по съответните части, ангажирани с 

изпълнението на съответния етап/ дейност/ задача, както и механизацията и техниката, 

която ще се използа за съответната дейност, включена в съответния етап. 

Представеният Линеен график напълно съответства с представеното техническо 

предложение за изпълнение на поръчката. Направена е оценка на разпределението на 

ресурсите и организацията на екипа в съответствие с изискванията на Възложителя, 

заложени в Техническата спецификация за постигане на заложените цели и очакваните 

резултати.  

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. 

 
    

„ГАРАНТ СТРОЙ“ 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,. 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с Линеен календарен план - график; 

Диаграма за разпределение на работната ръка; Диаграма на необходимата механизация; 

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 съгласно Образец № 5, като 

поради неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 180 /словом сто и осемдесет/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителство 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: 
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  Подход и програма за изпълнение на поръчката:  

 Ключови фактори, за изпълнението на резултатите на договора/ проекта, 

описани в техническите спецификации на възложителя: 

o   Трудови ресурси: участникът гарантира, че разполага с достатъчен брой 

и с необходимата квалификация технически персонал и работна ръка. 

Основен метод, който се използва при изпълнение е поточния метод, 

който се характеризира с използването на специализирани бригади за 

изпълнението на отделните групи работи в непрекъсната 

последователност по отделните работни места. Ще използва 

комбинирани бригади състоящи се от: изкопчии, кофражисти, 

бетонджии , арматуристи, заварчици, общи работници, както шофьори и 

оператори на машини.  

o   Материални ресурси- участникът има предварителна организация 

относно проучване на пазара за доставки и цени на необходимите 

материали. Участникът ще прилага система за планиране на 

материалните запаси - разходни норми (технологии) за производство, 

съблюдавайки следните основни аспекти от концепцията за срочност на 

доставките на материалните ресурси:Поръчки от обекта; Доставчици на 

материали - заявки към тях и следене на изпълнението им; Осигуряване на 

допълнителни източници за доставка. 

o    Механизация - за осигуряването на срока на изпълнение на обекта 

участникът ще осигури необходимата минимална механизация, както 

следва: комбиниран багер с хидрочук , еднокошов багер, еднобандажен и 

двубандажен валяк, асфалтополагаща машина, самосвали, бетоновоз, 

бетон помпа, автогрейдер, агрегат, иглен вибратор, ръчна трамбовка, 

заваръчен апарат, бензинови резачки, ъглошлайф, машина за рязане на 

камък и др.  

o   Срокове за изпълнение на проекта - предложен е Линеен график, в който е 

заложен срокът за изпълнение на обекта, същяит е съобразен с 

технологичната последователност и обем на необходимите материални и 

трудови ресурси; Работни карти с операции на работници; Контрол на 

работното време на работния състав; 

o  Програма за управление на риска – включва евентуалните рискови 

ситуации, които е възможно да възникнат в процеса на изпълнение на 

СМР и мерки за преодоляването им. 

o Програма за опазване на околната среда – участникът е направил оценка 

на възможното негативно влияние и последствия върху околната среда, 

ведно с мерки за минимизирането им. 

  Организационни дейности за изпълнение на строителството, включват: 

o Откриване на строителна площадка и издаване на протокол обр. 2 от 

Наредба № 3 за съставяне на Актове и Протоколи по време на 

строителството. 

o Обособяване на временен офис, склад, санитарен възел, пункт за 

медицинска помощ и противопожарно табло, монтаж информационни и 

предупредителни табели. Временното строителство, което ще се 

осъществи включва: санитарно - битово строителство; монтаж на 

машини и съоръжения, необходими при изпълнение на строителните и 

монтажните работи; обособяване на складово стопанство; временни 

проводи; временни обезопасителни заграждения и съоръжения; 

мероприятия по опазване на околната среда, мероприятия по временната 

организация и безопасност на движението. Поставяне на необходимите 

пътни знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на 

работното поле. Подсигуряване на строежа с временно електро 
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захранване, чрез монтиране на агрегати. 

o Подсигуряване на строежа със захранване с вода за питейни нужди ще се 

използва бутилирана вода, а за производствени нужди -водоноска; 

обособяване на временен санитарен възел.  

o Изпълнението на СМР ще започне със задължително обезопасяване на 

обекта, след което ще се извърши подготовка и организация за 

запознаването на работещите на обекта с: местата на строителната 

площадка, на които има специфични рискове; местата за складиране на 

оборудване; захранването с електрически ток и водоснабдяване на 

обекта; сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука.  

o Строителния процес ще протече съгласно възприетите строителни 

методи, технически норми и стандарти за изпълнение на 

строителството и ще бъде съобразено с НАРЕДБА №2 от 22.03.2004г./ 

изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г./ за въвеждане в експлоатация 

на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти. 

o Участникът предивижда осъществяване на непрекъснат вътрешен 

контрол, чрез ръководни служители , по спазване на всички видове СМР 

от КСС, съвместно с Инвеститорския контрол на Възложителя. Следене  

спазването на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, както и за опазване на околната среда. 

o При готовност за предаване на обекта уведомяване своевременно 

представителите на Възложителя и изготвяне на  необходимата 

екзекутивна документация за отчитането. Предаването и приемането на 

извършените видове СМР - ще се доказва пред Възложителя, след 

съставяне на всички необходими актове протоколи, като се спазват 

разпоредбите на НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г./ изм. и доп.,бр. 29 от 

07.04.2006 г./ за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, както и съгласно приложената Количествено- 

стойностна сметка. Описание на видовете СМР и тяхната 

последователност на изпълнение: 

 ПЪРВИ ЕТАП, включва: подготовка на площадката и 

подготовка за започване на СМР, в това число - Протокол за 

откриване на строителната площадка и заверка на 

Заповедната книга; След като бъде обезопасен обекта, чрез 

монтиране на инвентарни ограждения и обозначителни 

табели, участникът ще постави необходимите пътни знаци и 

табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на 

работното поле , ще се уведомят работниците за 

започването на строежа.При подготвена площадка, 

участникът ще пристъпи към изкопни работи. 

 ВТОРИ ЕТАП - Изкопни работи за обособяване на основно 

трасе; те ще се извършват механизирано с тежка 

механизация и ще се дооформят ръчно с помощта на кирки, 

лопати и други инструменти при необходимост. Изкопа в 

земни почви ще се изпълнява с багер, а в скалните - по взривен 

способ и оформяне с къртач. При извършване на изкопните 

работи няма да се допуска смесване на подходящ с 

неподходящ материал, като подходящият материал ще се 

усвои на по — късен етап от строително - ремонтните 

работи за направа на обратни насипи.При извършване на 

изкопните работи ще бъде гарантирано максималното 
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отводняване на изкопа по всяко време, чрез временни 

водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото 

отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната 

на обекта. Ще се осигури, монтира, поддържа и експлоатира 

помпа, която ще осигури нивото на водите под това на 

основите на постоянните работи за определен срок. 

Оформянето на основите ще започва незабавно след 

откриване на безопасен фронт. Превозването на излишната 

изкопана земна и скална маса ще става до депо за депониране, 

където ще се разстила. Успоредно ще се изпълняват изкопите 

за полагане на тръбни водостоци за направа на новата 

отводнителна система. Траншеята за водостоци ще се 

изпълнява по начин, който да гарантира целостта на 

откосите, като ще бъдат укрепвани при необходимост, за да 

се избегнат евентуални свличания и пропадане на земни 

почви.В подготвеният изкоп ще започнем полагане на 

тръбите за водостоци. Те ще се монтират в проектно 

положение, като се захващат една за друга чрез плъзване. 

Областите, в които се намират уплътнителите се 

почистват преди сглобяването. Всяка тръба трябва да е 

добре центрирана, а силата с която става плъзването трябва 

да бъде внимателно контролирана. Преди преминаване към 

бетониране, ще се направи кофражна форма, която да 

осигури оформяне и здраво захващане на тръбите при 

местата на изходите им, в процеса на полагане на 

армировкта и полагане и втвърдяване на бетонната смес. 

Кофражите ще са от инвентарни платна и дъски от 

иглолистен материал. Подпорите ще са от дървен материал. 

Едновременно с направата на кофража ще се заложат 

барбаканите ф 110, които служат за оттичане на 

подпочвени води. На кофража ще се осигури устойчивост и 

носимоспособност за всички товарни състояния - както по 

време на армиране, бетониране, така и до набиране на якост 

и демонтиране на кофража. Армировката ще се доставя 

фасонирана по спецификация, ще се складира на определените 

места и ще се изпълнява от арматуристи след производствен 

инструктаж. След изпълнението на кофража и армировката 

ще отлеем поетапно крилата и шапките за водостоците, 

които ще се изпълнят с бетон клас В 15. Бетонирането ще се 

извършва винаги върху здрава почва, за да се избегнат 

последващи пропадания или потъване. Бетоновите работи ще 

започват след като участникът е проверил:състоянието на 

кофража; състоянието на армировката - връзване и 

осигуряване на необходимите бетонни покрития. Полагането 

на бетона участникът предивижда да стане с 

автобетонпомпа, като изсипването на бетоновата смес ще 

става непосредствено от транспортиращото средство. 

Уплътняването на бетона ще се извърши с иглен вибратор. 

Бетонджиите, машинистът, шофьорът предварително ще се 

инструктират от техническия ръководител. Декофрирането 

ще започва след набиране на необходимата якост на бетона и 

приемане от техническия ръководител. Насипът зад крилата 

на водостоците ще се изпълни от ръчно нареден камък и 
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дрениращ материал от скални маси (подходящ материал). 

Обратният насип ще се извърши от глина, около тръбите, 

която ще се трамбова. Тръбите се обмазват еднократно с 

битум , който ще нанесем върху суха и добре почистена 

основа. Следва направа на уплътнен обратен насип от земни 

почви за засипване на тръбите. Ще се направи облицовка от 

ломен камък на циментов разтвор според техническата 

спецификация в проекта. 

 ТРЕТИ ЕТАП - Изграждане на нова отводнителна система; 

Ще се изпълни обратен насип от почва от място и скален 

материал (подходящ материал) като първи слой за 

обособяване на трасето, като отделните пластове 

задължително ще се уплътняват. След приемането на 

земното легло и доказване, че получените отклонения са със 

стойности, съответстващи на дадените в проекта ще се 

премине към изпълнение на последващите слоеве на пътя. 

Материалът за основен пласт (трошен камък) ще се достави 

с автосамосвали и ще се разтоварва върху предварително 

уплътненото и подравнено земно легло, след което ще се 

разстила и профилира равномерно по цялата широчина с 

помощта на автогрейдер. С полагането на дренажен пласт 

от каменна основа ще се определи наклоните на настилката и 

ще се осигури нормалното оттичане на водата от нея. В този 

процес ще участникът ще използва валяк, който да мине бавно 

през цялата повърхност. По този начин всички неравности и 

свободни места в основата ще се запълнят, което ще 

гарантира бъдещата здравина на асфалта. След като 

участникът е оформил основата ще се премине към 

изпълнение на асфалтовите работи. По време на 

изпълнението ще се контролират широчината, дебелината, 

нивото, равността, напречния наклон и плътността на 

всички пластове, които предстои да положим. Полагането на 

асфалта ще се реализира по механизиран начин с 

асфалтополагаща машина. Изравняването на настилката ще 

се изпълни с използването на бандажен валяк. Преди полагане 

на асфалтовата смес, участникът е предвидил да залее с 

битумен разтвор, за да се получи добро сцепление на основата 

с положения асфалт,след което отново да уплътни с валяк. 

Всеки завършен асфалтов пласт трябва ще бъде изпитан и 

одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на 

следващия асфалтов пласт. Вземането на проби ще става от 

всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди 

крайното приемане на обекта. 

 ЧЕТВЪРТИ ЕТАП - Подготовка на земното легло; 

асфалтови работи; вертикална сигнализация; монтаж на 

предпазна ограда и почистване на отводнителна съоръжения. 

За окончателно оформяне на новоизградения път, участникът 

предвижда да извърши монтаж на еластична ограда за 

обезопасяване на трасето в опасните участъци и нова 

вертикална сигнализация на пътя. За монтиране на 

вертикалната сигнализация, преди започване на монтажа ще 

се пристъпи към полагане на тръбни стоойки чрез изкопаване 

на изкопи за фундиране, бетониране и отвесиране на 
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стойките. Преди пристъпване към монтажа на изделията се 

изчаква до достигане на подходяща якост на положения в 

изкопа бетон. За правилното функциониране на 

съществуващата отводнителна система на пътя, тя ще бъде 

ремонтирана и почистена от наслагвания. 

 ПЕТИ ЕТАП - Предаване и отчитане на обекта, включва; 

почистване, отчитане и предаване на строителната 

площадка. 

 Като цяло при разработването на технологичната 

последователност и организационната обвързаност на 

процесите е участникът е търсил възможност за: 

- Оптимизиране на броя на заетите работници като 

специалност и квалификация с помощта на познатия 

в теорията на „Организация на строителството" 

поточен метод. Минимизиране от концентриране на 

работници от различни специалности на относително 

малък работен фронт; 

- Оптимизиране престоя и работата на строителните 

машини на строителната площадка. Целта е да се 

минимизира престоя на строителната техника и броя 

на довозванията и извозванията на същата от 

строителната площадка. 

- Оптималност в разхода на ресурси - работници, 

материали, строителни машини, време. 

- Строителните и монтажните работи да се 

извършват в своята технологичната 

последователност и вертикално възходяща 

организационна схема по такъв начин, че да не се 

получават места със специфичен риск. 

- Строителните процеси ще бъдат извършвани 

успоредно, като бригадите няма да си пречат една на 

друга а в случай на необходимост ще си указват 

необходимата подкрепа. 

o   Комуникация между изпълнителя и останалите участници в 

строителния процес, участникът предижда да става чрез различни 

комуникационни средства като електронна и писмена кореспонденция, 

както и неформална комуникация с оглед улесняване изпълнението на 

проекта.  

o   Система за осигуряване на качеството: При изпълнение на зададените 

видове строително - монтажни работи участникът ще се ръководи от 

Техническата спецификация и утвърдените стандарти за отделните 

видове работи. Вложените материали и изделия при изпълнение на 

строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите 

изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за 

съществените изисквания към строежите и оценяване на 

съответствието на строителните продукти”.  Участникът има 

внедрени и разработена система ISO 9001:2008 - за управление на 

качеството. Отговорника по качество ще следи материалите, които ще 

се складират в близост до работните площадки да се съхраняват така, че 

да се гарантира запазване на качествата им. Всички вложени материали 

ще са с високо качество. Ще се представят сертификати за качество на 

вложените материали за доказване на годността и качеството им. 

Всички видове СМР ще бъдат проверявани от отговорника по качество 
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преди започване, по време на изпълнение и след завършването им. 

Неговите действия ще бъдат координирани със строителния надзор и 

инвеститорския контрол за обекта. Той ще следи материалите и 

изделията, използвани при изпълнението на СМР, да отговарят по вид, 

тип и качество на изискванията на Възложителя и на съответните 

стандартизационни документи. Участникът няма да  допуска 

използването на материали и изделия без свидетелство за качество и 

неизвестна технология за изпълнението им. Строителния процес ще 

протече съгласно възприетите строителни методи, технически норми и 

стандарти за изпълнение на строителството. Строително - 

монтажните работи по проекта, участникът  ще осъществи със 

строителни продукти съответстващи на съществените изисквания към 

строежите в съответствие с технологията и правилата за изпълнение на 

СМР при спазване на всички технически изисквания и стандарти. 

Участникът гарантира, че работи с висококачествени материали, които 

отговарят на стандартите за качество на строителните продукти и има 

съответните декларации на производителя и указания за приложение.  

o   Йерархични и функционални зависимости между участниците в проекта: 

участникът е представил схема, в която изобразява нагледно йерархията 

между всички участници в строителния процес, които участват при 

изпълнение на предмета на обществената поръчка.  

o   Вътрешен контрол, отговорни лица и описание на техните задължения:  

  Техническият ръководител;  

  Отговорника по качество: входящ, текущ и краен контрол.  

 Координатора по безопасност и здраве при работа; 

 Ръководител на специализирано звено (бригада): задължения. 

o  Координация между Възложител и Строител, /съгласно органиграмата 

на проекта/: участникът прогнозира осъществяване на регламентирани 

срещи между представителите на Възложителя, Строителния надзор, 

Доставчика, Авторския надзор и Техническия ръководител на строежа. 

На тези срещи ще се извършва оперативно отчитане на хода на 

строителството, като ще се обсъждат и приемат управленски решения 

за преодоляване на пречки в оперативен порядък, както и мерки касаещи 

строителството. 

o   Координация между Авторски надзор и Строител, /съгласно 

органиграмата на проекта/: ще се осъществяват по покана при всяко 

приемане на елемент, съгласно изискванията на Наредба №3 за актовете 

и протоколите по време на строителството (актове обр. 2, 1, 12, 14, 15 и 

други специфични актове). Строителят може да покани проектанта по 

отделните части за изясняване уточняване или проследяване на 

строителни процеси. Авторският надзор е в правото си да посещава 

строежа по всяко време. Своите разпореждания вписва в заповедната 

книга на обекта .При промени в хода на строителството е длъжен да 

нанесе корекциите върху чертежите и да предостави екзекутиви. 

o  Периодични оперативни срещи на Техническият ръководител с 

отговорниците по звена/ съгласно органиграмата на проекта/. 

o    Ежедневни „оперативни" за срочно решаване на текущи задачи, между 

Техническият ръководител с Отговорниците по качество и ЗБУТ 

/съгласно органограмата на проекта/.  

o  Участникът има внедрени и разработени системи ISO 9001:2008 - за 

управление на качество, BS OHSAS 18001:2007 - за управление на 

здравословните и безопасни условия на труд, ISO 14001:2004 - за 

управление на околната среда. Трите стандарта са създали стройна 
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организация в дружеството насочена изключително към предотвратяване 

и намаляване на рисковете при извършване на строително- монтажни и 

ремонтни дейности. 

   Описание на мерките за опазване на околната среда: основните цели и задачи, 

свързани с въведени превантивни мерки за снижаване въздействието на 

дейностите, свързани със строителния бизнес върху природната и 

урбанизирана околна среда. Тя включва структурата, планирането, 

отговорностите, практиките, процедурите, процесите и ресурсите за 

формиране на екологична безопасност. За свеждане до минимум на вредните 

въздействия върху околната среда в периода на изпълнение на СМР  участникът 

предижда следните мерки за всеки от компонентите: замърсяване на 

атмосферния въздух, замърсяване на подпочвените и повърхностни води, дневно 

ниво на шум и вибрации, разрушаване на флората и фауната и в близост до 

строителната плоащдка, справяне със строитлените и битови отпадъци, 

образувани по време на строителството. 

  Съответствие на строителните материали: Мерките, които ще се 

предприемат от участника са изчрепателно описани в Техническото 

предложение. 

o    Техническият ръководител на обекта провежда ежедневен инструктаж 

на ръководения от него персонал по отношение на ЗБУТ и опазване на 

околната среда в района на строителната площадка и съседните й 

територии. Като на площадката не се допускат работници и външни 

посетители , на които не е проведен инструктаж по опазване на 

околната среда. 

 Стратегия за управление на риска: Управлението на риска на проекта е пряко 

свързано с максимално пълното определяне на вероятните рискове при 

изпълнението му и намиране на начини за тяхното редуциране или отстраняване. 

Управлението на риска е процес на предотвратяване, отстраняване или 

ограничаване на риска, включващ различни дейности - от идентификацията на 

опасностите до взимане на решение относно величината и допустимостта на 

риска на база на характеризирането и установяването на риска, поставените 

общи и конкретни цели и отчитане на различни фактори като технически 

достижения, околна среда, психологически, икономически и социални аспекти 

влияещи заедно и поотделно върху изпълнението на проекта. Класификация на 

рисковите предпоставки: критични ( фатални) - водещи до провал в изпълнението 

на проекта; съществени - водещи до съществено изменение на резултатите от 

проекта или до частично неизпълнение на основните задачи; несъществени - 

водещи до минимални затруднения при изпълнението на проекта или частично 

изменение на резултатите при постигане на някои от второстепенните задачи на 

проекта. Идентифицирани рискове от участника са: 

 Времеви рискове: 

1. Закъснение началото на започване на работите:  

o Аспекти на проявление: Ненавременно получаване на 

необходимата за започване информация; Ненавременно 

настъпване на събития, предхождащи началото на изпълнение 

- Вероятност - ниска ( предвиден резерв); 

- Въздействие – средно; 

- Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика 

o  Възникването на този риск е свързан предимно с изваждане на 

документи/разрешителни за достъп до местонахождението на 

обекта щзготвяне и заверяване в съответните инстанции на 

проектната документация свързана с организация на 

изпълнението на строителството;изготвяне и заверяване в 
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съответните инстанции на проекти за временна организация 

на движението и сигнализация на участъците , в които ще се 

изпълняват ремонтните работи . Техническият ни персонал е 

добре подготвен за спецификата на работата, както и добре 

запознат е нормативната уредба в страната и е местните 

наредби и правилници , както и изискванията при проектиране 

,изпълнение ,предаване и узаконяване на проекти . 

o Успешното получаване на цялата необходима информация и 

документи, необходими за стартиране е ключов момент и 

предпоставка за успешното и безпроблемно започване на 

строителните дейности , поради което ще предприемем 

следните мерки; 

o Превантивни мерки: 

- Информиране на всички заинтересовани страни за 

необходимата ни информация и за сроковете за 

получаване; 

- Постоянен мониторинг на входящата информация и 

документи ; 

- Постоянен мониторинг на ангажираността на 

останалите страни; 

- Мерки за публичност и комуникация; среща в началото с 

всички участници в строителството за запознаване с 

очакванията; 

- Своевременно залознаване/осъществяване на контакт е 

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; 

- Изготвяне на конкретна комуникационна стратегия и 

определяне на конкретни лица, които да осъществяват 

комуникация/ координация между заинтересованите 

страни в проекта. Предварителна проверка на 

документите в т.ч разрешението за строеж, 

запознаване е и спазване на нормативната уредба, 

прилагане на всички правила и процедури на 

административните структури/органи; предварително 

проучване на евентуални предстоящи изменения в 

нормативната база; ползване на правни консултантски 

услуги, актуализиране на правно-информационната 

система, проследяване на форумите за обществени 

обсъждания и др.; 

- отправяне на искане за необходимата информация към 

всички участници относно административно-правния 

статут и етапа на готовност обезпечаващи 

стартирането на строителството и предоставяне на 

такава от страна на дружеството; 

- ръководителят на проекта съставя чек лист е 

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 
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съставянето и подписването на необходимите 

протоколи/актове и документи; 

- обстойна предварителна документална проверка на 

изходната информация от конкретно определен от него 

екип, която цели, във възможно най-ранен етап, да се 

открият /предотвратят евентуални забави./, в т.ч 

ползване на правни и консултантски услуги, експертни 

мнения, делегиране на задачи на предварително 

определени специалисти в дружеството; 

- оглед и проучвания на терен преди откриване на 

строителната площадка и сравняване е наличната 

документация е цел ранно установяване на евентуални 

неточности, които биха довели до закъснение при 

започването на строителството; 

- присъствие на технически компетентно лице в 

работните срещи и подготовка на откриването на 

строителната площадка, за да не се допусне забава по 

причина на дружеството; 

- проучване на евентуални предпоставки, които могат да 

доведат до изменение на инвестиционния проект. 

o Корективни мерки: 

-      осигуряване на алтернативни източници на информация и 

непрекъсната комуникация е останалите страни до 

получаване на необходимите документи и информация; 

-     алтернативни дейности за превенция и реакция; 

-     изместване в графика на участъка с несъгласуван проект 

за изпълнение на по-късен етап; 

-     промяна в графика и изпълнение на СМР в участъци, за 

които са налични проекти и материалите; 

-     извършване на дейности, които не са пряко свързани с 

непълноти в проекта; 

-     пряка намеса в информационния обмен с останалите 

участници. Запознаване на ангажираните лица с 

констатираните грешки, несъответствия или изменения и 

планирана намеса с цел промяна в предварително 

планираното, за да се спести време в периода на реално 

изпълнение; Създаване на допълнителни работни групи с 

цел ускоряване разработването и предоставянето на 

липсващата информация; 

-    при непредставяне на необходима за започването 

информация участникът предприемане на мерки и търсене 

на алтернатива за експресното им набавяне, търсене 

съдействие от компетентните органи и лица. При 

наложителни изменения в проекта актуализиране на 

времевия график и плана за управление на проекта чрез 

включване на допълнителни ресурси за скоростно 

изпълнение/преработка; 

-    незабавно информиране на работното звено или др. лица, за 

чиято дейност се отнася промяната. Указване на 

съдействие, обучение или методически указания на тези 

лица, за да се обезпечи изпълнението на СМР в договорения 

срок и характеристики; 

-     привличане на медиатор в отношенията с останалите 
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заинтересовани страни с цел решаване на конфликта и 

обезпечаване безпроблемното изпълнение на 

предстоящите строителни работи; 

-    обсъждане с Възложителя, Проектанта, Строителния 

надзор или други компетентни лица, на мерки за решаване 

на проблема и своевременно изпълнение на взетите 

решения; 

-    преструктуриране на създадената организация на 

планираните ресурси, с цел създаване на времеви резерв за 

наваксване на евентуалното закъснение на по-късен етап 

от строителството; 

-    Актуализиране на 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. 

2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

o Аспекти на проявление: Забава в срока и неспазване графика за 

изработка и доставка на материали и технологичното 

оборудване; Сериозно изоставане в изпълнението на СМР 

-  Вероятност - ниска (предвиден резерв); 

-  Въздействие – средно; 

-  Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо 

графика; 

o Превантивни мерки: 

-    изготвяне на график за доставки; 

-    контрол по спазване на изготвените графици за работа и 

доставка на материали; 

-    планиране доставката да става преди започване на 

участъка, за които са необходими; 

-    осигуряване на алтернативни доставчици; 

-    предварителен подбор/сформиране на вече проверени 

работни звена в изпълнителския състав. Провеждане на 

разяснително- информационна кампания сред 

работниците, която цели да обясни параметрите на 

проекта и да мотивира персонала. Уточняване на 

планираното работно време, заплащане на труда, 

разпределение на раб. ръка и задачи за да се избегнат 

непредвидени обстоятелства от трудово-правен 

характер.Сформиране 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; 

-    ежедневен контакт на техническия ръководител с 

персонала и анализ на постъпили мнения и оплаквания от 

тях и свеждането им до знанието на управителя. Преглед 

на изпълнението - чрез съпоставка с инв. проект, времеви 

график и технологични изисквания от страна на техн. 

ръководител на обекта и ранно установяване на 

отклонения; 

-     набавяне и предоставяне на лични предпазни средства, 

информиране и инструктиране на работещите на обекта 

относно правилата на безопасно изпълнение на 
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предстоящите СМР. Проиграване на тренировки с 

възможни ситуации на обекта; 

-     техническият ръководител на обекта съставя чек-лист с 

необходимите протоколи съгласно Наредбата и съобразно 

заложения времеви график на изпълнение. Своевременно 

съставяне на актовете от страна на изпълнителя; 

-     определяне 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; 

-    всички протоколи по Наредба 3 се изготвят паралелно с 

изпълнението на отделните дейности за които е 

необходимо да бъдат съставени и подписани протоколи; 

-    предварително съгласуване на позициите на участниците 

относно съдържанието и обхвата на протоколите, за да 

се избегнат противоречия при навременното им 

подписване. 

o 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; 

-    преработване на графика за работа; 

-    увеличаване на броя на екипите; 

-     преминаване на сменен режим на работа. Обезпечаването 

на сроковете за изпълнение ще става съгласно 

приложените графици към настоящата документация. В 

тях е заложено изпълнението на СМР да се случва по 

календарни дни, като това предполага непрекъснат цикъл 

на строителния процес; 

-     организиране синергиен транспорт на доставките и 

последващо складиране, с оглед оптимизиране на 

разходите и намаляване времето за доставка; 

-    материално-финансово стимулиране на персонала за 

(пред)срочно изпълнение; 

-    включване на допълнителни човешки ресурси или 

пренасочване на налични такива към етапи, където биха 

могли да спомогнат за наваксване на закъснението; 

-    възобновяване на строителството при ускорен темп на 

изпълнение за наваксване на закъснението; 

-    въвеждане на удължено работно време или въвеждане на 

двусменен работен режим, при реда и условията на 

Кодекса на труда за наваксване на евентуалното 

закъснение; 

-    при изпратена покана към някоя от страните и 

неосигуряване на представител за подписване на Протокол 

или не предоставяне на мотиви за отказ от подписване на 

Протокол, се уведомява Възложтеля и се предприемат 

действия съобразно указания на останалите участници в 

т.ч. Възложителя или съобразно правомощията, разписани 

в ЗУТ; 

-     отправяне на искане към съответните участници в 

строителния процес за своевременно предоставяне на 



                                       

82 

необходимата на дружеството информация в т.ч 

посредством сътрудничеството на Възложителя и правна 

принуда; Търсене на съдействие от браншовите 

организации; 

-     достъп до документи/досиета и др. с цел проследяване 

изпълнението и обезпечаване на предстоящото 

изпълнение; 

-     Продължаване на изпълнението, докогато това е 

възможно. 

 Фалит на основен доставчик на материали: 

o Вероятност - ниска е ниска; 

o Въздействие – средно; 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика; 

o Превантивни мерки: 

-    Осигуряване на алтернативни доставчици; 

-    Проучване на пазара за нови контрагенти; 

-    Поддържане на складови наличности на различни 

материали. 

o 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; 

-     Сключване на договори за доставка на материали с нови 

контрагенти 

  Аспекти на проявление: Продължителни лоши 

метеорологични условия: 

- Вероятност – средна 

- Въздействие – средно 

- Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика 

o Превантивни мерки 

-     да се следи в краткосрочен и дългосрочен план прогнозата 

за времето и по този начин да се предвиждат 

възможните видове СМР и дните, в който няма да е 

възможно да се работи; 

-    предвиждане на резерв. 

o Корективни мерки: 

-  разместване на почивните дни, така че да съвпаднат с 

тези с лоши атмосферни условия; 

- работа в график; 

- увеличаване на броят на екипите; 

- спиране на обекта с Протокол Образец №10 при възникнали 

форсмажорни обстоятелства /продължителни или 

краткотрайни, но интензивни бури, ураган, проливни 

дъждове, наводнение, продължително застудяване, 

натрупване на сняг и заледяване/; 

  Аспекти на проявление: Забавяне на съгласуването на проекти 

(ВОД): 

-  Вероятност – ниска; 

- Въздействие – средно; 

- Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо 

графика. 

o Превантивни мерки: мерки за публичност и комуникация; среща 

в началото с всички участници в строителството за 
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запознаване с очакванията. 

o  Корективни мерки: изместване в графика на участъка с 

несъгласуван проект за изпълнение на по-късен етап 

 Аспекти на проявление: Неизяснени, грешни или липсващи данни за 

съществуващи подземни комуникации: 

o  Вероятност - ниска (съгласуван проект със съответните 

дружества / Електроразпределителни, Далекосъобщителни и 

др.); 

o Въздействие – малко; 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика в 

даден участък  

o Превантивни мерки предварително запознаване с подземния 

кадастър; съгласуване с експлоатационните дружества; 

o Корективни мерки: промяна в графика и изпълнение на СМР в 

участъци, за които са налични достоверни и точни данни за 

съществуващите подземни комуникации. 

3. Забава при завършване на предвидените строителни работи и 

предаване на обекта: 

o Вероятност – ниска; 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо график; 

o Превантивни мерки: За недопускането на този риск, 

участникът ще поддържа постоянна връзка с проектантския 

екип и ще прави регулярни срещи на терен с инвеститорския 

контрол за текущ преглед на напредъка на строителството. 

o Корективни мерки: При допускане на такъв риск: мерките на 

участника ще бъдат по отношение на своевременни 

коригиращи действия на терен, под надзора на инвеститорския 

контрол и указания на проектанта. По този начин ще се 

навакса забавянето. 

 Аспекти на проявление: Поради закъснение на инвеститорския 

контрол да приеме извършени работи и да оформи протоколи, 

което впоследствие забавя изпълнението на следващи работи. 

o Вероятност – ниска 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика 

o Корективни мерки: При допускане на такъв риск, Ръководителя 

на екипа ще настоява за регулярни седмични срещи на терен 

при обект или в сградата на Възложителя с оглед на 

навременно документиране на напредъка на строителния 

процес и изпълнение на разпоредбите на ЗУТ. 

 Аспекти на проявление: Поради възникване на непредвидени СМР и 

изчакване на одобрението им от Възложителя, проектанта и 

финансиращия орган. Закъснение от предвидения график на късен 

етап от проектния цикъл по вина на изпълнителя. 

o Вероятност – ниска 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо график 

o Превантивни мерки: 

-     планираният времеви график е със заложен времеви резерв, 

които да позволи трансфериране и наваксване на 

евентуално закъснение; 

-     ежедневно проследяване на изпълнението и съпоставка със 
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заложеното във времевия график с цел избягване 

натрупването на закъснения; 

-     планиране на доставките с предвиден времеви резерв; 

-     законосъобразно изпълнение на видовете дейности на 

обекта, административна изрядност на документацията 

/основна и съпътстваща/; 

-     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. 

-     предварително определяне на критични етапи в 

изпълнението, при които закъснението ще даде тежко 

отражение в крайното времетраене на изпълнение с оглед 

на това, че при тях няма възможност за времеви резерв. 

o Корективни мерки: 

-     изпращане до Възложителя обяснителна записка с 

подробно описание и анализ на обстоятелствата, които 

водят до тази необходимост, както и 

сравнителна/заменителна таблица, включваща видовете 

работи и параметрите на цените, заложени в договора за 

изпълнение и точните суми (единични цени, количества и 

обща сума) на непредвидените разходи. Същите ще бъдат 

обект на разглеждане и основание за сключване на 

допълнително споразумение към договора за изпълнение, по 

преценка на Възложителя. В случай на допълнително 

споразумение към договора за изпълнение на 

строителство, заменителната таблица ще бъде 

подписана от всяка от страните в процеса -главен 

проектант, строителен надзор, строител и възложител. 

Документите задължително ще бъдат придружени със 

становище на строителния надзор. Допълнителни 

документи към споразумението ще бъдат обяснителната 

записка, заменителната таблица, становището от 

авторския надзор, заповедна книга, цялата техническа 

документация по проекта с отразените променени и 

изменения, и други по преценка на възложителя по 

договора. 

-     възникването на непредвидени СМР се свързва с 

непредвидени разходи за строителни и монтажни 

работи.Това са разходите, свързани с увеличаване на 

заложени количества строителни и монтажни работи 

и/или добавяне на нови количества или видове строителни 

и монтажни работи, които към момента на разработване 

и одобряване на технически или работен инвестиционен 

проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при 

изпълнение на дейностите са обективно необходими за 

въвеждане на обекта в експлоатация. Ако по конкретния 

проект възникне необходимост от допълнителни, 

непредвидени разходи за СМР, същите би могло да бъдат 

допустими за финансиране при наличие на освободен 

ресурс от други, неизпълнени/частично изпълнени позиции 

от КСС след изричното съгласуване за това с 

Възложителя,главния проектант и строителния надзор. 
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-     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; 

-     преструктуриране на организацията така, че да се осигури 

(пред)срочно изпълнение на СМР, които не са засегнати от 

риска; 

-     преразпределяне на роли, отговорности и компетенции във 

фирмения екип; 

-    търсене на съдействие от страна на Възложител, 

Строителен надзор и Проектант за изготвяне на 

съвместна стратегия за обезпечаване навременото 

издаване на обекта. 

    Аспекти на проявление: Забава в срока за изпълнение на 

обекта, поради спиране достъпа до регламентираните депа за 

извозване на строителни и битови отпадъци: при евентуално 

спиране достъпа до регламентирани депа, където да бъдат 

депонирани строителните отпадъци, ще се съгласува с 

общината и еколога на общината позволение за регистриране на 

временно депо, където да бъдат депонирани отпадъците за 

периода до отварянето или пускането на регламентираните 

депа, след което строителните отпадъци да се транспортират 

там. 

   Аспекти на проявление: Забава в срока за изпълнение на обекта, 

поради аварии на използваната механизация и оборудване, 

въпреки спазването на изискванията за техническо обслужване и 

поддръжка: 

- за недопускане на техническа неизправност на 

автотранспорта при доставка на материали, 

участникът има сключени договори за услуги по 

поддръжка и ремонт на механизация,автотранспорт и 

оборудване; 

-  участникът разполага с изградени взаимоотношения с 

фирми предлагащи механизация и техника под наем. При 

евентуално настъпване на подобна ситуация, мерките 

които предвижда са проучване на местни сервизи за 

поддръжка и обслужване на такава техника.До 

отстраняване на неизправностите по собствената 

техника, същата ще се замести с наета техника от 

същият вид и клас; 

-  при проблеми в неизправността на механизация и 

автотранспорт, собственост на участника, последния е 

предивидил алтернативно решение, чрез наемане на 

допълнителна механизация ,чрез сключване на 

необходимите договори за услуга. 

 Аспекти на проявление: Неизпълнение на дейност в обхвата на 

проекта или изпълнение на непредвидени СМР, което забавя или 

прави невъзможно издаването на обекта: 

o Вероятност – ниска 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до забава в крайния срок и 

предаването на обекта. 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът 
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да бъде завършен в определените в технически спецификации 

обем, качество, срок: 

-  Регулярно проследяване на реалното изпълнението 

съобразно договорните, проектните и нормативни 

изисквания; Запознаване с условията на финансиране и 

изискванията за отчитане на изпълнението и 

обезпечаване тяхното изпълнение. 

-  Своевременно съставяне и/или предоставяне на отчетна 

документация за реалното изпъление на строителен 

надзор, Възложител, проектант и др. компетентни лица; 

Незабавно уведомяване на възложителя/проектанта при 

установяване на непредвидени видове или обеми СМР, 

както установяване на липса в проекта. 

-  Незабавно преустановяване на работата по изпълнение 

на този вид СМР, при които е установено отклонение от 

инвестиционния проект. 

-  Периодично провеждане на съвместни работни срещи с 

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: 

-    Информиране на останалите участници относно 

възникналите непредвидени СМР и необходимостта от 

тяхното изпълнение съгласно изискванията на 

строителната практика/проекта. 

-    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. 

-    Предприемане на предписаните/указаните действия за 

обезпечаване издаването на обекта в т.ч. преработка на 

вече изпълнени СМР. 

-    Сформиране на работна група съвместно с 

Възложител, проектант и строителен надзор с предмет 

на работа преразглеждане, отчитане и изпълнение на 

проекта, е цел обезпечаване на изпълнението/предаването 

на изпълнените СМР и намаляване на негативното 

въздействие на реализирания риск. 

 Аспекти на проявление: Забава в изготвянето и преодставянето 

на екзекутивна и/или отчетна документация по вина на 

Изпълнителя: 

o Вероятност – ниска 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до забава в крайния срок и 

предаването на обекта. 

 Мерки за предотвратяване на настъпването така, че договорът 

да бъде завършен в определените в технически спецификации 

обем, качество, срок: 

-     Своевременна подготовка и съгласуване на 

документацията - техническа и сметно- отчетна, която 

да следва етапите на строителството. 
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-     Върху работните чертежи биват отразявани всички 

изменения към момента на настъпването им от 

техническия ръководител. Изпълнените количества се 

докладват и подготвят за актуване. 

-     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. 

-    Ръководителят на проекта контролира съставянето на 

екзекутивната документация, коригира и съгласува 

нанасянето на евентуални промени, следи 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 тех.спецификации 

обем, качество, срок и съгласно изискванията на Възложителя: 

-     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-консулатанти. 

-    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. 

-     Иницииране на незабавна работна среща на която да се 

отстранят неточности, довели до забава в изготвянето 

на съответната документация. 

-     При възможност се предоставя вече изготвена и одобрена 

документация макар и за отделни СМР/подобекти. 

 Мерки за мониторинг на времевия риск по време на изпълнение на 

договора (важи за всички времеви рискове и техните проявни 

форми на проявление): 

-    Регулярно изготвяне/предоставяне и проверка на отчети за 

проведените контакти и срещи с останалите участници, 

от страна на лицата в дружеството, натоварени със 

задачата за осъществяване на комуникация, координация. 

Съпоставка с изпълнението на изготвената 

комуникационна стратегия. 

-     При констатирани обстоятелства, предполагащи забава, 

се следи тяхното отразяване в проектната документация/ 

електронното досие на обекта, респ. тяхното управление 

съгласно разработената стратегия за риска. 

-    Анализ на изходяща и входяща кореспонденция по проекта и 

съпоставка на движението с разработения времеви 

график за обекта. 

-    Съпоставка между планирания график на доставка и 

реалното изпълнение; Предварителна проверка при 

доставчика за степента на готовност за доставка; 

Ежедневна проверка на складовите наличности. 

-    Анализ и съпоставка със заложените трудови норми и 
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предварително планираното в графика. Наблюдение на 

работната среда и работните взаимоотношения между 

лицата; 

-     Изготвяне на ежедневен отчет/рекапитулация за 

изпълнение на поставените дневни задачи на времевия 

график от страна на ангажирания персонал. 

-    Следене на броя/производителността на реално заетите 

машини. Постоянна проверка на заложените за изпълнение 

нормативи. 

-     Координатор ЗБУТ е лице по ЗЗБУТ , която пряко и 

ежедневно следи за спазване на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд на работната 

площадка. 

-    Ежедневна проверка за изправност на ангажираната 

техника/механизация. 

-     Ежедневна проверка за годност и правоспособност на 

водачите на автомобилите и операторите на техника. 

-    При осъществяване на работи в опасна близост до 

съоръжения, процесът се следи и ръководи от 

техническите ръководители на обекта и Координатор 

ЗБУТ. 

-    Събиране на информация от лицата упълномощени за 

комункация с останалите участници от процеса относно 

наличието на конфликтни ситуации/реакции.    

-     Изпълнението и спазването на проекта се следи от 

Главния ръководител на обекта, Техн.ръководители, 

Стр.надзор, Авторски и инвеститорски контрол и лицето 

по вътрешнофирмен контрол по качеството. Цялата 

постъпила информация от тях се анализира и съпоставя 

на кратки периоди от време; 

-    Всички изпитвания се извършват в присъствието на 

компетентни лица. Спазване на вътрешно фирмените 

процедури по управление на аспектите на околна среда и 

попълване на контролните листове от тях. Възлагане на 

пробни замервания за чистотата на въздуха, почвите, 

високо ниво на шум и др. 

-     Проверка на складираните на място материали, инвентар 

и техника. Извършване на съпоставка с наличностите по 

документи. Извършва се от Техн.ръководител и 

Контрольор по качество. 

 Мерки/дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки относно времевия риск (важи за всички 

времеви рискове и техните проявни форми на проявление): 

-    Контролът на изпълнението на предложените мерки чрез 

проектовия ръководител и ще включва: прегледи; проверки; 

последващи прегледите и проверките анализи с оценка на 

ефективността от предприетите дейностите по 

управление на рисковете. 

-    Целта на дейностите за контрол на изпълнението на 

предложените мерки е идентифициране на 

възможностите за оптимизирането им. 

-    Предвиждания (дейности): определен ръководител на 

проекта е натоварен: с цялостната организация и 
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координация на проекта (административно и технически), 

да осъществява ежедневен оперативен контрол, в това 

число ежедневно съгласуване с техническия ръководител, 

изпълнителския персонал и останалите участници в 

стр.процес на дневните задачи, необходими за започване 

на строителството в т.ч по комуникационната 

стратегия и предприетите мерки за управление на риска; 

изискване и анализ на обратна връзка пряко от 

участниците/компетентните органи имащи отношение 

към потенциалното или възникнало рисково събитие; 

прилагане на вътрешнофирмените процедури по 

системата за управление на качеството; ежедневно 

съгласуване на дневните задачи, необходими за започване 

на строителството в т.ч по комуникационната 

стратегия, график на доставките, чек- листи и график на 

изпълнение; провеждане на седмично отчетно заседание; 

изискване на обратна връзка пряко от 

участниците/компетентните органи; Създаване на 

електронно досие на обекта;справки в правно-

информационните системи/форуми за обществено 

обсъждане; проверка за постъпили жалби/становища и 

предложения от жителите на местоизпълнението; 

проследяване на отчети за наличните материали в 

складовата площадка и нужните такива. Проследяване на 

отчетите за аварирала и ангажирана техника и 

механизация; контрол на работните взаимоотношения и 

спазване разпределението на труда и изпълнение на 

трудовите договори. 

  Рискове свързани с качеството на изпълнението: 

1. Влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на Възложителя. 

 Аспекти на проявление:Забава в срока и неспазване графика за 

изработка и доставка на материали и технологичното 

оборудване: 

o Вероятност - ниска (дългогодишни контакти; предвиден 

резерв) 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика  

o Превантивни мерки: При анализа на цените, участникът 

заявява че е оценил вида на строителните материали и 

оторизираните им доставчици и/или специализирани 

производители ; 

o  Корективни мерки: Вложените висококачествени материали, 

задължително трябва да са придружени със съответните 

сертификати за качество. Рискът от влагане на материали 

със съмнителни качества или доставени през търговец, който 

не доказва съответствието им посредством системата за 

качество ISO 9001:2008, не позволява на Изпълнителя да купува 

материали от този вид. 

 Аспекти на проявление: Ненавременно констатиране на дефекти 

и отклонения на доставените материали, детайли, конструкции 

и/или изделия на обекта: 

o Вероятност - ниска ( дългогодишни контакти; предвиден 
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резерв) 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика, 

некачествено изпълнение, гаранционна отговорност, санкции 

o Превантивни мерки:  

-    Доставка на качествени материали според 

утвърдените стандарти и изисквания, съпроводени с 

всички необходими декларации за съответствие и 

сертификати. 

-     Контрол по качеството ще инспектира всички 

материали/изделия при получаването им за повреди и 

за съответствие с поръчката; Въвежда се регистър 

за доставката на материали, полуфабрикати и 

изделия. Приемането на доставените материали се 

извършва от техническия ръководител на обекта и 

контрольора по качеството. При използване на 

материала се извършва повторна проверка, 

лабораторните изпитвания. 

-    Стриктно съблюдаване на процедурите по 

внедрената система за управление на качеството -

ISO 9001 в т.ч упражняване на входящ контрол и 

регистриране на несъответствията. 

-     Събиране и анализ на информация пряко от 

Техническия ръководител относно годността и 

съответствието на влаганите материали/ изделия с 

цел ранно установяване на евентуални отклонения. 

o Корективни мерки: 

-    Отстраняване на дефектните или неподходящи 

материали и изделия и замяната им с одобрени 

такива. 

-    Незабавна заявка от друг производител на 

материали с по-високи качества, които са 

предварително проверени от Контрольора по 

качеството в дружеството; 

-    Ангажиране на допълнителен експертен състав на 

дружеството за извършване на входящ контрол. 

-    Засилен контрол и наблюдение на изискванията на 

производителя/ доставчика за правилно съхранение на 

материалите в сладовите площи на изпълнителя. 

 Аспекти на проявление: Увреждане на складирани 

материали/изделия, техническо оборудване и конструкции по 

вина на изпълнителя: 

o Вероятност - ниска ( дългогодишни контакти; предвиден 

резерв); 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика, 

некачествено изпълнение, гаранционна отговорност, санкции 

o Превантивни мерки: 

-    Ограничаване на достъпа до материалите до тези, 

които имат право и компетенция за използването им. 

-     Правилно съхраняване на материалите и 

техническото оборудване. 

-    Осигуряване на охраняеми помещения и места за 
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съхранение на материалите и изготвяне на 

инструкции до персонала, за да се избегне евентуално 

увреждане. 

-     Извършване на оглед от Контрол по качество и 

Технически ръководител на материалите/ изделията 

непосредствено преди влагането им. 

o Корективни мерки: 

-     Отстраняване на увредените материали/елементи 

и замяна с некомпроментирани такива. 

-     Продължаване изпълнението на друг участък при 

налични на подходящи материали с цел избягване на 

закъснение в целия обект. 

-    Включване на допълнителни човешки ресурси за 

наваксване на закъснението в раб.участък където 

подлежат за влагане увредените материали. 

-    Назначаване на допълнителен персонал, които да 

следи за правилното съхранение и охрана на 

материалите. 

   Аспекти на проявление: Неспазване инструкциите за влагане 

/използване на материали, конструкции и/или изделия: 

o Вероятност - ниска (дългогодишни контакти; предвиден 

резерв) 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика, 

некачествено изпълнение, гаранционна отговорност, санкции 

o Превантивни мерки: 

-   Изискване на указания/инструкции от 

производителя/доставчика в ранен етап и 

запознаване техническия ръководител и контрольора 

по качество с тях. 

-    Разработване/актуализиране на технологичните 

карти и работни инструкции при съобразяване на 

изискванията за влагане и запознаване 

изпълнителския персонал с тях. 

-   Участия на техническия ръководител в 

информационни срещи / обучения, организирани от 

производител/доставчик с цел запознаване със 

спецификите на продукта. 

-   Постоянно осъществяване на контрол при 

валагането/използването на материалите от 

страна на техническия ръководител и конторльора 

по качество. 

o Корективни мерки: 

-   Провеждане на незабавна информационна среща с 

изпълнителския персонал допуснал отклонението и 

даване на допълнителни и задължителни разяснения 

относно начина на използване. 

- Въвеждане на правнодопустими дисциплинарни 

мерки спрямо работниците за обезпечаване на 

изпълнението. 

- Подмяна на изпълнителския състав с друг или 

привличане на допълнителен трудов ресурс. 

 2. Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове 
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строителни работи: 

 Аспекти на проявление:Забавяне в срока и неспазване графика за 

изпълнение на СМР 

o Вероятност - ниска (дългогодишни контакти; предвиден 

резерв) 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика  

o Превантивни мерки: Въведената система за качество ISO 

9001:2008 е допълнителен гарант за извършването на точни и 

последователни процедури в строителството на обекта в 

случай на допускането на нерегламентирани действия от 

отделни служители с управленски функции. 

o Корективни мерки: участникът ще осигури професионален 

екип от няколко души които да следят, координират и 

контролират цялото строителство на обекта, които са с 

достатъчно опит от изграждането на подобни обекти и 

осъществяват достатъчно преглед на терен, за да не 

допускат компрометиране на строителния процес, а оттам и 

цялостно забавяне на сроковете за изпълнение. 

 Аспекти на проявление: Неспазване на предписаната 

технологична последователност на изпълнение на СМР: 

o Вероятност - ниска (дългогодишни контакти; предвиден 

резерв) 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика, 

некачествено изпълнение, гаранционна отговорност, санкции 

o Превантивни мерки: 

-    Много добро проучване на предписаната 

технологична последователност и начин на 

изпълнение. Срещи с проектант на място за 

уточняване на спецификите. 

-    Запознаване на изпълнителския персонал с нея , 

както и с ПИПСМР и добрите строителни практики 

преди започване на изпълнението. 

-    Разработване на времевия график за изпълнение в 

съответствие с технологична с участието на 

инженерно-експертния персонал и техническия 

ръководител на обекта. Ежедневно проследяване на 

изпълнението и съпоставка с технологията. 

-    Актуализиране на времевия график по време на 

изпълнение съобразно технологичната 

последователност с нанасяне на евентуални промени в 

нея за да се избегне евентуално закъснение. 

o Корективни мерки: 

-   Изпълнение на други видове СМР, незьасегнати от 

риска. 

-    Включване на допълнителни ресурси /хора и техника/ за 

преработка на технологично неправилно изпълнение видове 

СМР. 

-   Привличане на проектанта за анализ на годността 

на изпълнението и разработване на стратегия за 

остраняване на дефектите в предприетата 

строителна технология. 
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-    Засилен контрол върху изпълнението на останалите 

СМР от страна на експерт- инженер. 

 Аспекти на проявление: Изпълнение на СМР при неподходящи 

метеорологични условия, влияещи на качеството на изпълнение: 

o Вероятност - ниска ( дългогодишни контакти; предвиден 

резерв) 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика, 

некачествено изпълнение, гаранционна отговорност, санкции 

o Превантивни мерки: 

-     Стриктно спазване на правилата за изпълнение на 

СМР при съблюдаване на изискванията към 

метеорологичните условия за изпълнение; Събиране на 

метеоролигични данни и прогнози, които се 

отразяват в планираните задачи. 

-     Извършване на регулярни изпитвания на качествата 

на изпълнените СМР с цел отчитане на евентуални 

бъдещи изменения в тях вследствие на атмосферното 

влияние. 

-     Привличане на проектанта в качеството на 

консултант при съмнение за отрицателни прояви на 

материалите/технологията вследствие на 

метеорологичните условия.  

-     Поддържане на добра комуникация с доставчика на 

материали, оборудване и/или конструкция с цел 

подготвяне влагането на добавки/продукти, които да 

противодействат на отрицателни климатични 

влияния. 

-    Недопускане изпълнение на СМР при неблагоприятни 

условия, които могат да увредят крайния продукт. 

o Корективни мерки: 

-     Преустановяване изпълнението на тези видове 

СМР, които се влияят отрицателно от конкретната 

метеорологична ситуация и изпълнение на други, 

спрямо които риска не е проявен. 

-     Използване на добавки към материалите, които 

обезпечават влагането им при влошени климатични 

условия без това да води до отклонение от проекта. 

-     Използване на помощни материали за 

затопляне/осушаване на работните участъци, по 

начин които да обезпечи влагането/монтажа на 

материала/изделието. 

-    Преработка на технологията за изпълнение 

съвместно е проектанта е цел продължаване на 

строителството. 

 Аспекти на проявление: Некачествено изпълнение на СМР: 

o Вероятност - ниска (дългогодишни контакти; предвиден 

резерв) 

o Въздействие – средно 

o Сфери на влияние - ще доведе до закъснение спрямо графика, 

некачествено изпълнение, гаранционна отговорност, санкции 

o Превантивни мерки: 

-  Подбор на квалифицирани изпълнителски кадри е 
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опит при изпълнението на конкретен вид СМР. 

-  Влагане на материали и използването на технология 

съобразно проекта. 

-  Извършване на регулярни изпитвания и контрол на 

изпълнението. 

-   Провеждане на периодични огледи на изпълненото 

строителство съвместно с проектант и 

строителен надзор. 

o Корективни мерки: 

-   Незабавно започване на дейности по преработка или 

отстраняване на дефекти. 

-  Активизиране на допълнителен ресурс техника, 

изпълнители и инженерно-експертни кадри за 

наваксване на забавата. 

- Препланиране на ресурсите. 

- Осигуряване постоянното присъствие на контрольор 

по качеството и техническия ръководител на 

работните участъци в които се работи. 

- Финансово мотивиране на изпълнителския състав за 

подобряване на качеството и срочността на 

изпълнение. 

 Мерки за мониторинг на качествените рискове по време 

на изпълнение на договора (важи за всички качествени 

рискове и техните проявни форми на проявление), в това 

число: 

- Спазването на качеството на влаганите материали се 

следи от една страна преди заявка /чрез 

предварително одобрение на показателите, 

сертифицирането на производителя, приложимите 

стандарти за качество , при доставката на място 

/от Контрольор по качество и технически 

ръководител на обекта/ при влагането им, съгласуват 

се със Стр. надзор и при необходимост с 

Проектанта; 

- Задължително наблюдение, събиране и анализ на 

данни за синоптичната прогноза по следните 

показатели; определяне на дежурства за наблюдение 

на обекта по време на възникване на кризисна 

ситуация; 

- Допитване до Възложителя като страна в 

правоотношенията с останалите участници относно 

степента на удовлетвореност от изпълнението; 

- Регулярно следене на изпълнението на договорните 

задължения, проверка на срокове, компетентност и 

правомощия относно обем и качество; 

- Ползване на правни консултантски услуги. 

- Директно допитване до заинтересованите страни 

и/или компетентните лица относно качеството на 

изпълнение; 

- Ежедневна проверка на предстоящите дейности 

съгласно проект относно пълнота и качество; 

- Осигуряване на достъп на проектанта и лицата, 

упражняващи строителен и авторски надзор за 
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извършване на проверка на изпълнението; 

- Перманентна проверка и съпоставка на проектно 

решение, теренни характеристики, качество и обем; 

- Регулярна проверка за спазване процедурите и 

попълване на документацията съгласно Интегрирана 

система за управление на качеството. 

 Мерки/дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки за качествения риск (важи за всички 

качествени рискове и техните проявни форми на 

проявление): 

- Контролът на изпълнението на предложените мерки 

се осъществява от проектовия ръководител и 

включва: прегледи; проверки; последващи прегледите и 

проверките анализи с оценка на ефективността от 

предприетите дейностите по управление на 

рисковете. 

- Целта на дейностите за контрол на изпълнението на 

предложените мерки от участника е идентифициране 

на възможностите за оптимизирането им. 

- Конкретни дейности:  

1. Техническият и проектов ръководител следят за 

отклонения от заложения график и уведомяват 

своевременно ръководството на участника за 

възникнала необходимост от набавяне/включване 

на допълнителни ресурси. Контролират 

непосредствено приложените мерки; Анализират 

постъпилата информация от отделите по 

логистика, складиране, личен състав, 

авторемонтното звено и проверяват 

изпълнението. 

2. Контролът за спазването на законодателството 

по въпросите на ЗЗБУТ- оперативно това се 

осъществява от Координатор по ЗБУТ. 

3. Анализ на постъпилите доклади за аварирала 

техника, проверка на място за отстраняване на 

възникнала авария и/или проверка за своевременно 

извършена замяна. 

4. Следи се за изпълнение на финансовия план на 

проекта с цел да се контролира достатъчната 

финансова обезпеченост, която да позволи 

гъвкавост при вземане на решения за обезпечаване 

на рисковете. 

5. Проверка за пълнота на вътрешно фирмената 

документация относно извършваните ежедневни 

проверки. 

6. Техническият ръководител и Контрольорът по 

качество извършват проверка за изпълнение на 

предписаното в технологичните карти и работни 

инструкции. 

7. Преки разговори от страна на ръководството на 

дружеството с всички участници в 

процеса/засегнати страни. 

8.  Проверка за извършени предварителни, текущи и 
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контролни замервания, чрез проследяването на 

съставените документални записи; Проверка на 

преработката на място; Преки срещи с 

проектант, инв.контрол и стр.надзор относно 

възстановяване на допуснатите 

грешки/неточности; 

9. Предварително запознаване с необходимите за 

постигане показатели, срещи с лицата, които ще 

осъществят изпитването и проверка на 

резултатите чрез съпоставка с проекта; 

10. Контрол по спазването на законодателството по 

отношение на безопасността, осъществява се 

оперативно от Координатор по ЗБУТ и 

Техническия ръководител. 

11. Регулярни и инцидентни проверки за наличността 

на материалните ресурси и ефектичността на 

охраната от страна на ръководител проект; 

12. Контрол по качество проверява за актуалността 

и приложимостта на стандартите/ продуктите, 

следи за коректността на технологичните карти 

и цялостното изпълнение на СМР. 

 Приложение: Линеен календарен план - график, Диаграма за разпределение на 

работната ръка; Диаграма на необходимата  механизация; 

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. 

В представената работна програма участникът предлага организацията за 

изпълнение на поръчката да се раздели на пет основни етапа. Първият етап включва  

подготовка на строителната площадка и временната организация на движението,  вторият 

е свързан с изкопни работи и изпълнение на водостоци, третият включва насипни 

дейности, изпълнение на основен пласт от трошен камък и направа на асфалтова 

настилка, четвъртият етап обхваща монтажа на еластичната ограда и вертикалната 

сигнализация, петият етап е свързан с дейности по почистване, отчитане и предаване на 

обекта. Участникът описва технологичното оборудване и механизацията необходими за 

изпълнение на строителните дейности. Участникът разполага с внедрена система за 

осигуряване на качеството на влаганите материали, но не прилага описание на 

необходимите материали за изпълнение на строителните дейности. Показани са 

задълженията и отговорностите на персонала необходими за изпълнение на поръчката – 

технически ръководител, координатор по ЗБУТ, специалист по контрола на качеството и 

бригадир, както и органиграма на участниците в строителния процес, както и броят на 

работниците необходим за изпълнение на всеки вид строително-монтажна дейност 

съгласно приложената КС. Комуникацията с Възложителя ще се осъществява 

посредством срещи и отчети. 

Предложените в линейния график технологичната последователност, 

взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 

строително-монтажни работи не са съобразени с инвестиционния проект и 

количествената сметка:  

Участникът предвижда от 1-ви до 73-ти  ден да се изпълнят дейностите по втория 

етап, свързани с оформяне на земното легло. От 39-ти до 157-ми ден предлага да се 

изпълнят дейностите по третия етап, свързани с изграждане на нова отводнителна 
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система.  От 74-ти до 180-ти ден е предвиден да се изпълни четвъртият етап, обхващащ 

дейности по изпълнение на основен пласт от трошен камък и направа на асфалтова 

настилка, монтаж на еластичната ограда и вертикалната сигнализация. Съгласно 

гореописаната организация за изпълнение на строителството (т.1) е налице 

несъответствие между описателната част и приложения линеен календарен план. 

От 39-ти до 46-ти на третия етап е предвидено да се изпълнят изкопните работи за 

отводнителните съоръжения – Част „Съоръжения“, Позиция №1 „Изкоп за пътни 

съоръжения в земни почви“ от 39-ти до 40-ти ден и Позиция №2 „Изкоп за съоръжения – 

скални почви“ от 39-ти до 46-ти ден. Новите водостоци се изграждат на различни 

километри по дължината на трасето. Не е технологично възможно да се извозват 

строителни материали – бетон, тръби, армировка, трошен камък и др., необходими за 

направа на отводнителните съоръжения, както и свободно да преминава необходимата 

механизация за изпълнение на строителните дейности, тъй като пътят се прекъсва и няма 

друг подход. 

Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи не е обезпечено с 

необходимото техническо оборудване и разпределението му по видове строителни 

работи не е представено. Участникът е представил единствено списък и количеството на 

механизацията, но с оглед обстоятелството, че липсва представяне на разпределението на 

предвиденото оборудване по видове дейности комисията не би могла да направи 

преценка дали: 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. 

Участникът не прилага и диаграма на механизацията.  

Стратегия за управление на риска. 

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 идентифицирането на рисковете, анализа на риска, планирането 

на действия за преодоляване на риска, избягването на риска, Аспекти на проявление, 

корективни мерки, превантивни мерки,  мерки за мониторинг на рискове по време на 

изпълнение на договора,  мерки/дейности за контрол върху изпълнението на 

предложените мерки за рисковете. Участникът е направил класификация на рисковите 

предпоставки, както и цикличен стъпателен процес, при оценка на риска. От участника е 

извършена оценка на рисковете на база оценка на възможността да се случат, влиянието 

им. Въведена е рамката за категоризиране на рисковете, предвиждаща високо, средно или 

ниско (слабо) влияние върху обществената поръчка. Относно рисковете тяхната оценка е 

извършена по отношение на взаимно свързани  компоненти „Вероятност за настъпване на 

риска”  и Степен на въздействие на риска, Сфери на влияние. 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: допускания, предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за 

настъпване на риска, аспекти на проявление и сфери на влияние, Оценка на риска, 

превантивни мерки, корективни мерки при настъпване на риска, мерки за мониторинг на 

рискове по време на изпълнение на договора, Мерки/дейности за контрол върху 

изпълнението на предложените мерки за рисковете. 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 
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на възложителя; - Неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове 

строителни работи. анализът които енаправен 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 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 гарации 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. 

 

 2.1. След като беше определено съответствието на представените оферти, както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на 

участниците: „ИСА 2000“ ЕООД и „АРТСТРОЙ“ ООД, съгласно утвърдената от 

възложителя методика за оценка на офертите: 

 

 2.1.1. Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Срок за 

изпълнение на поръчката (О2) и Управление на риска (О3) по отношение на „ИСА 2000“ 

ЕООД са закрепени таблично, както следва: 
 

Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О2) 

 

11.85  точки 

Мотиви:  

Посочената оценка е получена в резултат от прилагане на формулата за оценка по 

посочения показател и предложения на участниците, описани 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 „риск“. 

Подробно и изчерпателно са определени относимите понятия и термини -  риск, управление 

на риска, организация на дейностите, систематичен подход за управление на рисковете с ползи от 

прилагането. В управлението на риска като процес са включени: идентифицирането на рисковете, 

планирането на управлението на риска, качествен анализ на риска, количествен анализ на риска, 
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планиране на реакции на риска, наблюдение и контрол на риска. Основните методи за 

идентифициране на рисковете са определени, както следва: определяне на рисковете, които могат да 

повлияят на проекта, и документирането на техните характеристики. Участници в процеса на 

определяне на риска са: екипът по проекта, екипът по управление на риска, специалисти от други 

клонове на фирмата, клиенти, крайни потребители, други ръководители на проекти и външни 

експерти. Определянето на риска е итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от 

част от екипа по проекта или от екипа по управление на риска. Целият екип по проекта и основните 

заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран даден 

риск, се разработват и дори внедряват прости и ефективни мерки за преодоляването му. Въведена е 

рамката за категоризиране на рисковете, предвиждаща предвиждаща  5 нива на вероятностни нива 

за влияние върху обществената поръчка, минимален, малко вероятен, рядък, вероятен, чест. 

Относно рисковете тяхната оценка е извършена по отношение на две взаимно свързани  

компоненти „Вероятност за настъпване на риска”  и Степен на въздействие на риска, като 

взаимовръзката им е представена във фигура. 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: 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, стойност 

на риска, дейности, които ще бъдат засегнати от настъпване на риска, мерки за 

предотвратяване на настъпването, мерки за минимизиране/елиминиране на последцитие при 

настъпване на риска, мониторинг на риска, конторл върху изпълнението на предложените 

мерки. Така например по отношение на качествения риск „Неспазване на технологията за 

изпълнение на отделните видове строителни работи“ участникът е разгледал форми на 

проявление на риска: Рискове, произтичащи от неспазване на технологичните процеси от 

страна на работниците (изпълнение на работи от работници с по ниска или неправилна 

квалификация); Рискове, произтичащи от промени в климатичните условия водещи до 

неспазване на технологията на работата (промяна в климатичните условия изискваща 

промяна в технологията на изпълнение). Вероятност за възникване на риска участникът е 

определил като „малко вероятен“, а степента на влияние от гледна точка на последиците – 

„сериозни“. Участникът е разгледал повече от изкуемите от въложителя (три) Мерки за 

предотвратяване на настъпването: изготвянето на технологични карти, описващи 

детайлно технологията на изпълнение на всяка една дейност, като всички работници ще 

бъдат запознати с тях; СМР ще се изпълнява само от хора имащи нужната квалификация; 

назначаване на специализиран екип за контрол на качеството, ръководени от квалифициран 

Специалист по контрол на качеството, който непрекъснато ще следи за спазването на 

технологията на работа; назначаване на  технически ръководител, с необходимата 

квалификация, чиято основна задача ще бъде ежедневен контрол на технологията на 

изпълнение. Също така участникът е предложил минимум 3 различни мерки за  

минимизиране/елиминиране на последиците при настъпване на на всеки един от рисковете. 

Така например по отношение на качествения риск „Неспазване на технологията за 

изпълнение на отделните видове строителни работи“ участникът посочва като последващи 

дейности: Ангажиране на допълнителен човешки ресурс и строителна механизация и 

автотранспорт за компенсиране на необходимостта от увеличени СМР; Въвеждане на 

допълнително работно време, съобразно с допустимите граници, съгласно Кодекса на труда;  

Допълнителни стимулиращи възнаграждения за увеличаване на КПД на екипите; 

Реструктуриране и оптимизация на последователността на изпълнението на работите в 

работния график с цел компенсиране на забавата причинена от заместването на 

несъответстващия продукт. Аналогично на изложеното дотук и спазвайки същата 

последователност и взаимовръзки участникът разписва минимум 3 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 
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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. Получената максимална оценка по 

този показател се мотивира и от обстоятелството, че участникът е предвидил ефективни 

и ефикасни дейности за мониторинг на 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 участникът е предвидил, че 

Мониторингът ще се извършва ежедневно от Специалиста по контрол на качеството и 

Техническия ръководител. Те ще наблюдават технологията ни изпълнение на работите и при 

възникване на риск ще уведомяват Ръководителя на обекта. Участникът е предивидил и 

последователно е представил предиждания Контрол върху изпълнението на предложените 

мерки, че ще се извършва от Техническия ръководител и от ръководителя на обекта. 

Контролът върху технологичните карти ще се извършва от Специалиста по контрол на 

качеството и Техническия ръководител. Контролът за спазването на технологичните 

процеси също ще се извършва ежедневно от Специалиста по контрол на качеството и 

Техническия ръководител. 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. 

 

2.1.2. Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Срок за 

изпълнение на поръчката (О2) и Управление на риска (О3) по отношение на 

„АРТСТРОЙ“ ООД 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 предложения на участниците, описани 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” 
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се състои от встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятието „риск“. 

Участникът е разгледал подробно и всеобхватно процесите по Процеси по управление на 

риска, които включва: Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да 

окажат влияние върху изпълнение на договора; Управлението на риска; Планиране на 

управлението на риска; Качествен анализ на риска; Количественият анализ на риска; 

Планирането на реакции на риска; Наблюдението и контролът на риска;   Определяне на 

стратегии за управление на рисковете. Участникът е направил класификация на рисковите 

предпоставки, както и цикличен стъпателен процес, при оценка на риска. От участника е 

извършена оценка на рисковете на база оценка на възможността да се случат, влиянието 

им. Въведена е рамката за категоризиране на рисковете, предвиждаща вероятността от 

настъпване на риска и очаквано въздействие се измерва по скала- от 1 до 5 , където 5 е най- 

високата стойност. Относно рисковете тяхната оценка е извършена по отношение на 

взаимно свързани  компоненти „Вероятност за настъпване на риска” и очаквано 

въздействие на риска,стойност на риска. 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: анализ 

на риска- аспекти и сфери на влияние, оценка на въздействие на риска, дейности, които ще се 

засегнат при настъпване на риска, мерки за предотвратяванеот на настъпване на рикса, 

мерки за минимилизиране/елиминиране на последиците при настъпване на риска, мониторинг 

и контрол. Така например по отношение на качествения риск „Неспазване на технологията 

за изпълнение на отделните видове строителни работи“ участникът е направил анализ на 

риска, който анализ включва: аспекти и сфери на влияние. По отношение на Аспекти на 

въздействие на риска върху обекта участникът отчита, че: По отношение на правилното 

технологично изпълнение на СМР от съществено значение са човешкия ресурс, техническия 

персонал и опитния ръководен персонал, който е предвиден за този обект. В този аспект 

може да се прави следната класификация на основните форми на проявление на риска: 

Рискове, произтичащи от неспазване на технологичните процеси от страна на работниците 

(изпълнение на работи от работници е по ниска или неправилна квалификация);Рискове, 

произтичащи от промени в климатичните условия водещи до неспазване на технологията на 

работата (промяна в климатичните условия изискваща промяна в технологията на 

изпълнение). Оценка на въздействие на риска - Очаквано въздействие на риска: 

Възпрепятстване и забавяне/спиране процеса на строителство; Промени в работната 

програма за изпълнение (строителен план-график); Невъзможност за осигуряване на 

качествено изпълнение на СМР; Удължаване на срока за изпълнение на строителството; 

Забава на строителството, което води до неудобства на населението; Неуспешни проби и 

вероятност за разваляне на определени участъци и повторното им изпълнение; Забавяне на 

Въвеждане на обекта в експлоатация в срок; Неспазване на технологиите има отношение 

към сроковете за изпълнение и приемане на строителството, поради необходимото 

премахване и подмяна на вложените материали и неподписване на съответната 

документация от страна на строителния надзор и автоския надзор Води и до негативното 

финансово влияние върху изпълнението на обекта за Изпълнителя, който ще коригира 

неудачно изпълнените СМР за собствена сметка. По отношение на този параметър - 

„вероятност за възникване”, следва да се отчете, че фирмата е с дългогодишен опит за 

този вид строителство и има висококвалифицирани специалисти и счита, че вероятността 

от настъпването на разглеждания риск е „малко вероятен“. По отношение на втория 

параметър - „последици” следва да се отбележи, че последиците за СМР се характеризират 

като високи от разгледаните до сега рисковете, тъй като е налице неизпълнение на 

изпълнител на друг договор по проекта, което трудно може да бъде компенсирано. 

Вероятност за настъпване на риска-1; Очаквано въздействие на риска-3; Стойност на 

риска-3; Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие измерват по 

скала от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност. Така например по отношение на 

качествения риск „Неспазване на технологията за изпълнение на отделните видове 
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строителни работи“ участникът посочва като Мерки за предотвратяване на настъпването 

на риска, повече от изискуемите минимални мерки - 3 на брой: Екипът ще се ръководи от 

водещите принципи на системата за управление на качеството, за която притежава 

сертификат. Контролът по изпълнение на строителството е описан по-горе и ще се спазва 

стриктно. Ще се изпращат покани при всички ключови моменти от строителството и 

изпълненото строителство ще се приема своевременно от строителния надзор, проектанта 

и Възложителя. В екипа на участника ще бъдат включени експерти, притежаващи познания 

в изпълнението на строителните дейности по изграждането на пътища и улици. Ще бъде 

създадена организация на екипа съгласно предвидения график съгласно нормативните 

технологични срокове за изчакване между отделните операции. По отношение на 

Строителния надзор: Своевременно ще се приема изпълнения етап от строителството; Ще 

се извършват проби на всеки от необходимите етапи и ще се подписват съответните 

документи.Също така участникът е предложил минимум 3 различни последващи мерки при 

настъпването на всеки един от рисковете. Така например по отношение на качествения риск 

„Неспазване на технологията за изпълнение на отделните видове строителни работи“ 

участникът посочва следните Мерки за минимизиране/елиминиране на последиците при 

настъпване на риска: ще ангажира своите ресурси за своевременно техническо и ресурсно 

обезпечение на изпълнението на Договора съгласно разпределението на своите 

отговорности; ангажиране на допълнителен човешки ресурс с необходимото образова 

професионална квалификация за изпълнение на CMP; Успоредно с изграждането на обекта се 

съставят изискуемите по наредбата протоколи, бетонови дневници, 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 и монтираното технологично оборудване; Ще се изиска становище от 

проектанта за преодоляване на последиците от неправилно изпълнеия вид работа; При 

изоставане от графика за текущото изпълнение на дейностите и неговото непреодоляване 

ще се стигне до междинни закъснения, които ще доведат до увеличаване на ресурсите 

необходими за навременно завършване на проекта; Ангажиране на допълнителен човешки 

ресурс и строителна механизация и автотранспорт за компенсиране на необходимостта от 

увеличени СМР при смяна на материала; Въвеждане на допълнително работно време, 

съобразно с допустимите граници, съгласно Кодекса на труда; Оптимизация на 

последователността на изпълнението на работите в работния график с цел компенсиране 

на забавата причинена от заместването на несъответстващия продукт. Аналогично на 

изложеното дотук и спазвайки същата последователност и взаимовръзки участникът 

разписва минимум 3 различни мерки както за предотвратяване, така и за елиминиране за 

всеки един от рисковете, идентифицирани от възложителя, както 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. Участникът предижда по отношение на Мониторинг и контрол- Мониторингът да 

бъде постоянен и да включва: Инструктаж на персонала и запознаване ежедневно със 

задачите и методите на изпълнение извършване на проби и тестове на използванети 

материали от специализирани лаборатории. Съвместно Техническия ръководител и 

Ръководителя на обекта ще следят за наличието на несъответствия между проекта и 

съответствието с изплняваните работи. Механизмът за вътрешен контрол за постигане 

Контрол на качеството на строителните материали. Механизмът за вътрешен контрол за 

постигане Контрол на качеството изпълнение на строителните дейности включва 

следното: Отговорност на Ръководителя на обекта и Техническия ръководител е 

контролират правилното технологично изпълнение на строителните дейности. 
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Отговорност на Геодезиста е правилното трасиране на елементите на проекта За 

осигуряване на непрекъснат цикъл на производство и бърза реакция за нуждите на 

строителството в склада на фирмата се поддържат определени минимални складови 

наличности от суровини, материали и елементи. Извършва се входящ контрол на 

строителните продукти. Всички доставки на обекта се приемат от техническия 

ръководител.Те се проверяват от него визуално и документално относно: количество; 

външен вид и качество;наличието на съответните сертификати за качество и произход 

протоколи от извършени проверки и замервания от производителя (ако са необходими). 

Техническият ръководител разрешава влагането на строителните продукти само при 

успешно преминал входящ контрол. Протоколите от изпитания, декларациите- за 

съответствие и сертификати се архивират от техническия ръководител в досие на обекта. 

Получената максимална оценка по този показател се мотивира и от обстоятелството, че 

участникът е предвидил ефективни и ефикасни дейности за мониторинг на 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. 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 : 
 

 

 

I. На основание чл.107, т.2, буква“а“ от ЗОП и изложените в настоящия протокол 

мотиви,  комисията предлага за отстраняване  участника:  

 „ГАРАНТСТРОЙ“ ЕООД. 
 

 

ІI. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска до отваряне на ценовите им 

предложения следните участници: 

  „ИСА 2000“  ЕООД; 

  „АРТСТРОЙ“  ООД. 
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III. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 14.05.2018 

г. от 10:00 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, съгласно чл. 57,ал.3 от ППЗОП. 
 

Настоящият протокол е технически съставен на 27.04.2018 г. 

 

Комисия в състав: 

 
 

Председател 

и член: 

 

инж. Васка Караджова /подпис/* 

 

 

 

Членове 

инж. Анастасия Василева /подпис/* Станка Делирадева  /подпис/* 

Розета   Буйкова /подпис/* Стефка Росенова /подпис/* 

 

/подпис и печат/* 

Дата: 28.05.2018  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. 

 

 


