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ПРОТОКОЛ № 4 
 

 

за разглеждане, 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: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. 

АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. СМОЛЯН“, която обществена поръчка е открита с решение на 

възложителя № 12 от 04.06.2018 г., вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра 

на обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2018-0006 и публикувано заедно с одобрените с него обявление 

за поръчка и документация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2345 

 

 

Днес, 17.09.2018 г. в 09:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на 

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

изпълнение на Заповеди № ОП-21 от 05.07.2018г. и № ОП-30 от 12.09.2018г. на кмета на община 

Смолян се събра комисия в следния състав: 

Председател и член на комисията: 

Златко Славчев Карамучев - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Членове: 

инж. Цвятко Момчилов Каменов – инженер в дирекция „СИОС“ в община Смолян. 

Розета Зефирова Буйкова - главен специалист в дирекция „СИОС“ в община Смолян. 

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 

5, чл. 104,ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и  чл.56, ал.1 и 2 и чл.57, 

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

 1.  Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за 

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

подбор, и извършване на оценяване съгласно одобрената от възложителя методика за определяне 

на комплексната оценка на офертите. 

 

 2. Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферти на участниците: ЕТ 

„МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ”, „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД, ДЗЗД 

„ВЕНИГАЗ-ДАНИ“, „БАРИН АЛП“ ЕООД, „ИСА 2000“ ЕООД и „ПАРСЕК ГРУП“ 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: 
 

2.1. ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ” 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя 

условия: 

mailto:smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg/
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=849815&newver=2
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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: Работна за изпълнение на предмета на поръчката, Линеен план график, Диаграма на 

работната ръка и Диаграма на механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

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

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

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 152 /словом сто петдесет и два/ календарни дни, считани от 

извършване на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване 

на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 

и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (обн., ДВ, 

бр. 72 от 15.08.2003г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл. 158, ал.2 от ЗУТ. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси, както 

следва: 

  Работна програма за изпълнение на предмета на поръчката на обект „ Изграждане на 

подпорна стена на улица проф. Асен Василев гр. Смолян. 

 Строителството на обекта обхваща следните основни периоди , както следва: 

o Откриване на строителна площадка на обекта; - след подписване на 

договора между Изпълнител и Възложител , може да се пристъпи към 

Откриване на строителната площадка на обекта. Ще бъде свикана 

комисия между всички участници в строителството и ще бъде съставен 

протокол Образец 2а за откриване на строителна линия и ниво. От 

датата на съставяне на протокола започва да тече и срока за 

изпълнение на строителството. 

o Мобилизация -След откриване на строителната площадка , ще се 

пристъпи към оформяне на приобектов склад и санитарно битови 

помещения. Ще се монтира Информационна табела на обекта. Ще бъде 

направено ограждане на обекта съгласно изискванията на Възложителя; 

o Извършване на СМР; - през този етап ще се извърши същинското 

строителство предмет на обществената поръчка. Той стартира 

веднага след подготвителните дейности. Предвижда Изграждане на 

подпорна стена. 

o През целия период на строителството , периодично ще бъдат изготвяне 

актове и протоколи за доказване на извършената работа пред 

Възложителя и строителния надзор. 

o Тествания - тези дейности ще се изпълняват периодично през целия 

период на строителството. Резултатите ще бъдат оформени под 

формата на лабораторни протоколи и друга строителна документация. 

Преди да бъдат извършвани тестванията или пробите Изпълнителя ще 

уведомява всички заинтересовани страни , като Възложител , 

Строителен надзор , за датата и часа на взимане на пробите. 
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Изпълнителя ще съхранява копие от всички свързани с това документи. 

o Въвеждане в експлоатация - Това е последният за изпълнение , но не и по 

важност етап. През този етап ще се подготви цялата екзекутивна 

документация на обекта. Ще се предадат всички протоколи изготвяни 

съгласно Наредба № 3 /протокол за даване на строителна линия ,актове 

за скрити видове работи/. Ще бъдат предадени всички лабораторни 

документи , дневници ,сертификати за вложени материали, изделия, 

конструкции и заготовки , както и други документи, които е било 

необходимо да се водят съгласно изискванията. 

o След завършване, Обектът ще бъде предаден годен за целите, за които е 

предназначен, съгласно Договора. 

  Подготвителни дейности -1 ден 

 След откриване на строителната площадка , може да се пристъпи към 

изпълнение на подготвителните дейности на обекта включващи: 

o Представяне на ръководния екип отговяващ  за реализирането на проекта 

от страна на Изпълнителя пред Възложителя. 

o Ще бъде монтирана Информационна табела , съгласно изискванията на 

чл. 13 на наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни 

и монтажни работи. 

o Ще се съгласуват дейностите по строително монтажните работи 

съответно с Община Смолян, В и К, EVN, КАТ, телекомуникационните 

доставчици и живущите в района на обекта. 

o Ще бъде монтирана временна строителна ограда за ограничаване достъпа 

на външни лица по време на строителството ; 

o Ще бъдат ситуирани фургони , за екипа отговарящ за изпълнението на 

обекта ; 

o Ще бъдат организирани работни срещи / оперативки/ между Изпълнител 

и Възложител, на които ще бъдат представени за одобрение и 

съгласуване от Изпълнителя към Възложителя следните видове работи: 

o Работен график / Актуализиран график на база представения график в 

настоящата работна програма / с вече конкретизирани дати за начало и 

край на СМР , както и с конкретизирани срокове за завършване на 

отделните подобекти /дейности на СМР. 

o Мостри и сертификати за съответствие на различните видове 

материали, които ще бъдат вложени при реализацията на обекта. 
 Дейности по изпълнение на СМР - 151 дни 

o Описание на съществуващото положение - ул. Проф. Асен Василев 

обхваща участък от о.т. 2144 до о.т. 2.190+45м по плана на гр. Смолян и 

е с дължина от около 476м. Улицата не е благоустроена. Цялата и 

дължина не е разкрита съгласно действащата регулация и достъпът до 

новопостроените къщи е затруднен. За да се разкрие улицата съгласно 

одобрената улична регулация и да се достигнат габаритите на 

платното е необходимо да се изгради подпорна стена предмет на 

настоящата поръчка. Подпорната стена е с дължина 103,11м. и е 

стоманобетонова. Височината и е от 1,37м до 8,00м. стената е 

проектирана на 22 ламели с с различни дължини разделени с 

делатационни фуги с ширина 3см. В проекта е предвидено е от 1 до 13 

ламела включително стената да е с разповарваща конзола. От ламела 14 

до 22 стената е масивна. В обсега на ламели 16 и 17 ще се изгради 

стълбище. 

o Трасиране и даване на нива - След ограждане на обекта, ще се извърши 
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заснемане на терена от квалифициран геодезист. Работите по 

трасиране и даване на линия трябва ще бъдат в съответствие с 

одобрения проект и базирани на проверени изходни данни. Съгласно 

разработената от нас работна програма и Линеен календарен план 

график строителството на обекта сме разделили на следните основни 

подобекти:  

 Трасиране и даване на нива - След ограждане на обекта, ще се извърши 
заснемане на терена от квалифициран геодезист. Работите по трасиране и 
даване на линия трябва ще бъдат в съответствие с одобрения проект и 
базирани на проверени изходни данни. Съгласно разработената от нас 
работна програма и Линеен календарен план график строителството на 
обекта сме разделили на следните основни подобекти:  

 Във връзка с качественото изпълнение на поръчката ще се изготвят и 

представят на Възложителя: ежемесечни доклади, за текущо изпълнение на 

договора и окончателен доклад. Докладите ще съдържат следната 

информация: 

 Техническа част - обяснителна записка и чертежи (ако е необходимо) 

 Списък на Приетите Изменения - списък с измененията в обхвата на 

работите, които са били съгласувани между страните до този момент, 

с тяхното влияние върху крайната цена и срока за изпълнение на проекта 

 Контрол на Бюджета - информация за изразходваните/вложените 

средства до момента, базирана/сравнена с одобрения план на паричните 

потоци. 

 Напредък/прогрес на работите - информация за напредъка на работите 

към настоящия момент с прогноза за Крайния Срок, базирана на 

одобрения План-График. 

 Въпроси свързани с институциите, контролиращи проекта - копия от 

кореспонденцията и всички получени документи от инфраструктурните 

дружества и контролиращите държавни и местни органи. 

 Бъдещи работи - информация за работите, които предстоят да бъдат 

изпълнени в следващите месеци. Подробно описание на евентуални 

рискове, трудности или проблеми. 

 Необходима информация - списък с въпроси, по които Възложителя 

трябва да предостави допълнителни информация, одобрение или 

действия, за да не се спира работата на Изпълнителя. 

 Записки по време на строителството и строителна документация.  

o Участникът ще осигури архив и ще съхранява документацията свързана с 

проекта Документацията трябва да бъде достъпна за участниците в 

проекта, ако те се нуждаят от нея, ще води дневник на обекта (различен 

от Заповедната книга), в който ще записва информация за 

метеорологичните условия, присъствието на персонал и посетители на 

обекта, използваните строителни машини и съоръжения, евентуални 

инциденти и всички свързани със строителството събития, които 

изисква действащата нормативна уредба. Участникът  ще инициира 

изготвянето на всички протоколи и друга строителна документация, 

като информира, най-малко 24 часа предварително, всички 

заинтересовани страни за датата и часът на започване или завършване 

на съответните строителни работи. Участникът ще съхранява копие 

от всички свързани с това документи. 

 Актове и протоколи - По време на строителството ще бъдат изготвяни 
всички актове и протоколи съгласно по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете и 
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протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от 
други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от 
договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от 
констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място.  

 Изпълнение на строителството 

 Участникът ще извърши всички работи свързани с подготовката 

на строителната площадка и строителството на Обекта за 

договорената Крайна Цена и в договорения Срок за изпълнение. 

Работите ще бъдат изпълнени съгласно одобрената проектна 

документация и в съответствие с действащите норми и закони. 

Участникът  ще съдейства активно на Възложителя в процеса на 

въвеждане в експлоатация на Обекта и всички свързани с него 

съоръжения. 

 Изпитване и сертифициране на Системи и Оборудване 

 Участникът ще организира работите по изпитването, 

сертификацията и пускането в експлоатация на всички основни 

системи и съоръжения. Възложителя и Консултанта Строителен 

Надзор ще бъдат информирани с 24 часово предизвестие за датата 

и часът на изпитанията, за да се осигури присъствие на членове от 

екипите, които ще ползват и поддържат съоръженията. Всички 

заинтересувани страни трябва да получат копия от свързаната с 

изпитванията и приемането документация. Оригиналите на 

документите се предават на Консултанта по ЗУТ за подготвяне на 

документацията за Въвеждане в експлоатация на обекта. 

 Работа с контролните органи / Съдействие на Възложителя 

 Участникът ще бъде на разположение с 24 часово предизвестие да 

представя и защитава своята работа пред местни или държавни 

контролни органи или други страни заинтересувани от проекта. 

 Активно съдействие на Възложителя и Консултанта по ЗУТ 
 Участникът ще  оказва активно съдействие на Възложителя и на 

Консултанта Строителен Надзор в тяхната работа за получаване на 
положителни становища, одобрения и разрешения от контролни 
органи и инфраструктурни дружества. 

 Съставяне на констативни актове за установяване годността за 

приемане на строежите (Акт обр. № 15)През този етап ще се извърши 

освобождаване и почистване на строителната площадка от строителни 

материали и механизация. Демонтиране на временната ограда и 

пристъпване към подготовка на документи по въвеждане обекта в 

експлоатация. 

o Отговорник за цялостното завършване на подготовката за предаване на 

обекта е Ръководителя на обекта. 

o При подготовка за предаване на обекта, респективно някой участък или 

подобект, Участникът  ще изготви окончателна екзекутивна 

документация за изпълнените работи на основата на проектната 

документация, записите в заповедната книга, изработените 

допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и 

отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При 

комплектована на екзекутивната документация, на нея ще се посочат 

всички извършени промени и обясненията за тях. На актуализиране ще 

подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат 

промени е оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без 

изменение. 
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o  Участникът ще регистрира всички промени и добавки към одобрените 

чертежи и изготви окончателната екзекутивна документация. Със 

завършването на работите, Изпълнителя ще представи на Възложителя 

цялата строителна документация, която е необходима за изготвянето 

на Окончателен доклад и получаването на Разрешение за Ползване. 

o Участникът ще предложи на Възложителя точни дати за приемане на 

обекта. По време на приемането ще бъде изготвен списък (различен от 

Протокол обр. 15), който ще включва всички работи, които е необходимо 

да бъдат извършени преди официалното приемане на обекта от страна 

на Възложителя и договорен срок, в който те трябва да бъдат 

изпълнени. Списъкът ще бъде подписан от двете страни. След 

констатиране, че всички работи от списъка и окончателното 

почистване на обекта са завършени и че Изпълнителят е предал цялата 

свързана е проекта документация, двете страни подписват Приемно-

Предавателен Протокол. 

 Окончателен Доклад и Технически паспорт.  

 Със завършването на работите, Участникът ще комплектува и предаде 

на   Възложителя цялата строителна документация, необходима на 

Консултанта Строителен Надзор за изготвянето на Окончателен 

Доклад и Технически Паспорт. Изпълнителят е длъжен да реагира в 

много кратък срок, ако е са необходими допълнителни документи, 

информация или присъствие на работни срещи.Окончателната 

екзекутивна документация ще бъде заверена от участниците в 

строителния процес според нормативните изисквания, ще се съобразява 

с указанията на Строителния надзор относно идентификация и контрол 

на редакциите на проектната документация и ще ги следва през цялото 

време на изпълнение на обекта и изготвяне на екзекутивна 

документация.След констатиране, че всички работи от екзекутивната 

документация и окончателното почистване на обекта са завършени и че 

Изпълнителят е предал цялата свързана с проекта документация, двете 

страни подписват Приемно-Предавателен Протокол. 

  Участникът предлага и други дейности, необходими за постигане целите 

на договора по негова преценка по Организацията на контрола на 

качеството по отношение на: 

o организиране и провежда непрекъснат контрол за осигуряване на 

изискващото се в проекта, Техническата спецификация и меродавните 

норми и стандарти качество на изпълнение на СМР. Контролът на 

качеството ще обхваща всички фази на работите. 

o Постигане на високо ниво и конкурентоспособност на строителните 

продукти, чрез: 

1. Изпълнение на СМР в съответствие с изискванията на Възложителя 

и нормативните изисквания; 

2. Производство и доставка на качествени строителни продукти; 

3. Провеждане на всички необходими изпитвания в процеса на 

изпълнението. Спазване изискванията на Възложителя и на 

Системата по качество; 

4. Създаване на условия за непрекъснато подобряване на ефикасността 

и на Системата по качеството; 

5. Спазване на приложимите български и европейски закони и 

нормативни актове, както и международните стандарти и добрите 

международни практики; 

6. Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, 
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квалифицирани и компетентни за изпълнение дейностите, чрез 

подходящи форми на обучение, придобиване на специфични умения и 

опит; 

7. Управление на подходяща инфраструктура за ефективно 

функциониране на процесите, чрез осигуряване на достатъчно 

финансови ресурси и подходящи технически средства; 

8. Прилагане на методи за оценка удовлетвореността на Възложителя, 

отчитане на забележките и рекламациите е цел подобряване 

резултатите от дейността на фирмата 

 Здравословни и безопасни условия на труд: 

1. Поддържане състоянието на работните места, процеси и оборудване 

в съответствие с изискванията на законодателството в областта на 

безопасността и водещи световни стандарти; 

2. Осигуряване непрекъснато подобрение на условията на труд и 

безопасност, чрез подходи отчитащи значимостта на проблемите и 

тяхното преодоляване, с цел предотвратяване на вреди и 

професионални заболявания; 

3. Стриктно спазване на приложимите законови и други изисквания, 

свързани с идентифицираните опасности и оценените рискове за 

здравословните и безопасни условия на труд; 

4. Мотивиране на персонала и осигуряване на подизпълнителите да 

спазват задълженията си в съответствие е изискванията по 

безопасност и здраве; 

5. Поддържане високо ниво на техническа обезпеченост на 

строителните и аварийните съоръжения, подготовката на персонала 

и усъвършенстване на способностите му за недопускане или 

ограничаване на аварийните ситуации до минимални загуби; 

6. Обезпечаване на постоянно подобряване на системата за управление 

на здравословни и безопасни условия на труд и на резултатите от 

нейното прилагане. 

 Околна среда: 

1. Постоянно поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за 

управление на околната среда; 

2. Стремеж за минимизиране вредното въздействие върху околната 

среда; 

3. Създаване на условия за предотвратяване на всяко значително вредно 

въздействие върху околната среда; 

4. Ефективно използване на материалите и природните ресурси; 

5. Намаляване на отпадъчните материали и опасностите за околната 

среда, чрез контрол и усъвършенстване на технологиите; 

6. Спазване на законовите и нормативни изисквания по отношение 

опазването на околната среда във връзка със значимите аспекти на 

околната среда; 

7. Актуализация на политиката, целите - общи и конкретни по опазване 

на околната среда при промяна на процесите, дейностите и услугите в 

обединението 

 Организацията на гаранционното поддържане на обекта 

o Изпълнителят ще извърши гаранционно поддържане на обекта в 

договорените срокове за обекта. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 Подготовка: 

o Обекта ще бъде, сигнализиран с необходимите информационни табели, 
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които освен съгласно чл.13 съдържат: дата на откриване на 

строителната площадка, номер и дата на разрешението за строеж, 

точен адрес на строителната площадка, възложител(име/на и адрес/и), 

координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното 

проектиране(име/на и адрес/и), координатор/и по безопасност и здраве за 

етапа на изпълнение на строежа(име/на и адрес/и), планирана дата за 

започване на работа на строителната площадка, планирана 

продължителност на работа на строителната площадка, планиран 

максимален брой работници на строителната площадка, планиран брой 

строители и лица. Ще бъде разчистена строителна площадка за 

разполагане на необходимото оборудване - машини , фургони , складови 

помещения и еко тоалетни. Ще бъдат предвидени места за депониране 

на необходимите строителни материали и суровини за изграждането на 

обекта. Ще се изгради временна автомивка за измиване на гумите на 

камионите преди излизане от обекта. 

o Началото на СМР по Обекта ще започне с поставянето на временна 

ограда съгласно изискванията на Възложителя , монтиране на знаци за 

сигнализация в съответствие на Наредба №3 от 16.08.2010 за 

Временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строително-монтажни работи на пътищата и улиците. 

Ще бъдат поставени предупредителни табели „Внимание! Строителен 

обект—, Внимание! Изход!, които трябва да отговарят на изискванията 

на БДС 1517. На входа/изхода на строителния обект се поставя временен 

пътен знак Б2 (Стоп). Технологията на работа няма да допуска оставяне 

на незасипани изкопи за продължително време или неразпръснати 

купчини с материал. 

o Откриване на строителната площадка и даване на строителна линия и 

ниво от строителния надзор. 

o Налагане на работния проект върху терена с оглед на проверка на 

неговото съответствие 

o Осигуряване на адекватно ограждане на строителната площадка и 

контрол на достъпа на външни лица до нея, като същото предварително 

ще бъде съгласувано с Възложителя. 

o Временното ел. захранване обекта ще се осигури чрез собствени 

агрегати. Ще се използват проводници изолирани и закрепени на 

стабилни опори на 2,5 м. над работните места и 6,0 м. над местата 

където преминават строителни машини. 

o Вода за производствени и питейни нужди ще се осигури от водоносна и 

бутилирана такава. 

o Връзките с инфраструктурните мрежи, които ще се ползват в периода 

на строителството ще бъдат съгласувани с Възложителя и КАТ. Всички 

разходи свързани с изграждането, инсталирането на подходящи 

измерватели устройства и използваните ресурси са за сметка на 

Изпълнителя. 

o Преди започване на основните видове СМР площадката ще бъде оградена 

бъдат поставени временни бариери, знаци и сигнализация в 

съответствие с Наредба №3 Временната организация и безопасността 

на движението при извършване на строително-монтажни работи по 

пътищата и улици в съответствие с Проекта за организация на 

движението, обезопасяване на комуникации или водни потоци, които 

пресичат участъка; Поставяне на предупредителни табели, знаци и др. в 

съответствие с Наредба 2 за МИЗБУТИСМР. Предупредителни табели 
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за ремонтни дейности се слагат и на кръстовища с други пътища, при 

изпълнение на СМР в близост. 

 Подход на изпълнение 

o При изпълнението на строителството ще приложи всички действия и 

мерки описани в подадената техническа оферта. Ще да предостави 

всички работи по доставката на материали и оборудване, 

строителство, изпитване и сертифициране (до изготвяне на Акт 15 

без забележки) и активно участие при въвеждане в експлоатация на 

обекта. За постигане на успешно изпълнение на договора, 

Изпълнителят ще направи необходимото като: 

 Използва своя значителен опит при изграждането на обекти високо 

строителство; 

 Определи методология за осигуряване успешен ход на работите, 

като оцени основните влияещи фактори, по-важни от които са: 

 Обхват на поръчката на Възложителя, нейния обем и характер на 

видовете работи; 

 Изисквания на Възложителя (срок за завършване, последователност 

на изпълнението, конструктивни и технически изисквания, 

изисквания за прилагане на определени материали и др.); 

 Съобразяване със специални условия в жилищен район на 

строителството 

  Възможности за организиране на обектова строителна база и за 

разгръщане на строителната дейност на Участника. 

o Срокът за изпълнение на строителните и монтажни работи предложен 

от участника  ще наложи едновременна работа на някои от отделните 

етапи, респективно осигуряването на обекта със значителен брой 

строителни машини и квалифицирани работници, като при това ще 

гарантира: Съобразяване на строителните работи с условията на 

работа в градска среда и по-специално в застроени райони; Спазване на 

утвърдените от Възложителя проекти; Спазване на качествените 

изисквания за изграждане на обекта; Съответствие на изпълнението и 

завършването на работите с последователността, поискана от 

Възложителя и сроковете в строителния график; Ползване на съвременни 

методи за изпълнение на строителните и монтажните работи; 

Съобразяване с условията за живот в градската среда, с оглед  

минимални неудобства на местното население; Непрекъснат контрол на 

качеството.  

 Организация и мобилизация.  

o Човешки ресурс за изпълнение на поръчката За обекта се предвиждат 

следните квалифицирани експерти, отговарящи на изискванията на 

Възложителя. Всички лица, които ще бъдат ангажирани при 

изпълнението на поръчката, притежават изискуемите от Възложителя: 

професионален опит и техническа и/или специфична квалификация, 

доказана чрез дипломи, свидетелства и/или удостоверения. 

o Участникът определя следния инженерно-технически състав: 

 Ръководител на строежа - Манол Чернев  

 Технически ръководители - Захари Трампов  

 Отговорник за контрола на качеството - 

инж. Росица Чернева 

 Длъжностно лице по безопасност и здраве - 

Захари Трампов 

  Участникът е предложил в табличен вид отговорностите на ръководния 
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персонал. Ръководителя на строежа, техническите ръководители, отговорник 

за контрол и качество и длъжностно лице по безопасност и здраве,  както по 

отношение на изпълнението на самите задачи, така и във връзка с 

отговорностите им по управлението, координацията и отчетността пред 

Възложителя. 

 Участникът е представил линеен график и диаграма на работната ръка. 

o В него е  представено последователността и продължителността на 

предлаганите дейности, вкл. предвиденото време за подготвителни 

дейности, срокове за завършване на отделните етапи на СМР, общото 

времетраене на СМР, взаимовръзката между отделните дейности. В 

графика са показани последователност и продължителност на 

предлаганите дейности, вкл. предвиденото време за подготвителни 

дейности, срокове за завършване на отделните етапи на СМР, общото 

времетраене на СМР и взаимовръзка между отделните дейности. 

Разпределението на ресурсите за изпълнение на отделните видове СМР е 

отразено в диаграма на работната ръка. 

 Предложение за реализиране на всички дейности 

o Изпълнението започва с временно строителство. Строителната 

площадка се почиства, поставя се временна прозирна ограда с височина 

2м, като се огражда целия парцел и се предвижда вход/изход. Ще се 

осигури временно ел. захранване за строителните нужди, като се 

доставят на обекта генератори. Вода за производствени и питейни 

нужди ще се осигури от водоноски и бутилирана. Участникът 

предвижда да се обособи площ за поставяне на: съблекални и почивни 

помещения за работниците - 1 контейнер; 1 контейнер за ръководния 

персонал; химическа тоалетна - 1бр.. Предвиждат се места за складове 

за строителни материали и за строителни отпадъци. Ще се изгради 

автомивка за почистване на излизащата от строежа механизация. 

Преди започване на изкопните работи се налага да се преместят два 

стоманобетонови стълба на EVN, които са в обсега на строително 

монтажните работи. Единият е пред ламела 9 а другият е на мястото 

на ламела 16. Ще се направи съгласуване със собственика (EVN) на 

елсъоръженията и проект за мястото на тяхното изместване. 

Съществуващите жилищни сгради са присъединени към 

канализационната мрежа, която минава към момента в обсега на 

предвиденото строителство и участък от 18м се налага да бъде 

изместен. Ще се съгласуват действията ни при изместване с В и К 

Смолян. При изпълнение на ламела 1 е застрашена съществуваща 

стопанска постройка, която ще се развали и след изпълнение на 

подпорната стена ще бъде възстановена. При направения оглед на 

площадката за строеж на подпорната стена се запознахме с 

съществуващото положение. Поради голямата близост на жилищни 

сграда до строителната площадка предлагани скалните изкопи да се 

извършват с багери с чук. При необходимост може да се наложи да се 

извършат взривни дейности. За тях ще се направи специален проект, 

който ще се съгласува по компетентност. 

 Изкопни работи: 

o В по-голямата си част изкопните работи ще се извършват машинно, 

като земекопната машина ще копае и товари на самосвалите. 

Координаторът по ЗБУТ и техническия ръководител ще следят 

неотлъчно работата, както за спазване на мерките за безопасност 
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така и за правилното изпълнение на проекта. При необходимост ще 

преустановяват работата до съгласуване и отстраняване на 

възникналите проблеми и въпроси. Ще бъде осигурена помпа с 

достатъчен дебит за евентуално водочерпене и необходимото 

водоотвеждане на изпомпаните води. Ръчното оформяне на основите 

започва незабавно след откриване на безопасен фронт. Работниците 

слизат и излизат от изкопа на специално определени от координаторът 

по ЗБУТ и техническия ръководител места. Изкопните работи на 

скалния изкоп от 1963м3 ще се извършат с 1 бр. верижен багер 

HYUNDAI - ROBEX 200W -7А с тегло 20 тона и с чук 2тона и стрела на 

7,5м. За изкопа на земната маса ще се използват 2 багер - JSB ЗСХ и 

АТЛАС 1302. Изкопаните маси ще се извозват на депо на 1км. , след 

което скалния материал ще се използва за обратен насип зад стената, 

като се уплътнява на пластове с трамбовка. Останалата изкопана 

маса ще се извози до депо на 4км със 2 самосвала с товароносимост 

15м3.  Основата на стената ще се дооформя ръчно до достигане кота 

подложен бетон. Подложените бетони се изпълняват върху подравнена 

основа след проверка за достигане на изчислителното почвено 

натоварване и проверка за достигнати проектни нива на изкопа. 

Бетонирането ще се извършва с помощта на бетонпомпа. Ще се 

използват вибратори и инструменти за подравняване на бетона. Всички 

дейности по изпълнение на подложените бетони се следят стриктно 

от техническия ръководител. Предвиждаме стената да бъде изпълнена 

на етапи. Всеки етап от 3 ламели. Прави се кофража на първата и 

третата ламела на основата и се затварят от към средната ламела. 

Кофражите за изпълнението на фундаментите и тялото на стената 

са алуминиеви инвентарни кофражни платна с всички необходими 

укрепващи елементи съгласно спецификацията на производителя. Ще се 

използват и дървени греди, хидрофобен шперплат за спомагателни 

кофражни работи. След което се армира и налива бетон в основи. 

Монтира се дилатационната фуга от екструдиран 3см 

пенополистирол. Следва направата на кофраж на основата на 

средната ламела, армирането и наливане на бетона. Кофража и 

арматурата на тялото на стената се прави до ниво разтоварваща 

конзола отново на 1 и 3 ламели, който се затваря към средната ламела. 

Монтират се барбакани от PVC тръби фЮО на оказаните в проекта 

места. Отлива се бетона, след декофриране на перпендикулярния ( към 

ламела 2 ) се монтира дилатационната фуга. Бетона се вибрира с иглен 

вибратор докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. 

Следва кофраж, арматура и бетон на средната ламела до ниво конзола. 

Армировъчните работи за изпълнението на фундаментите се извършва 

с армировъчна заготовка съгласно работните проекти по част 

„Конструкции! доставена на обекта от акредитирани цехове за 

армировъчни заготовки. Монтажът на армировката се изпълнява под 

непрестанното ръководство на техническия ръководител. При 

възникване на неточности и въпроси е необходима незабавна 

консултация с проектанта и при необходимост запис в заповедната 

книга. Бетонирането на стоманобетоните фундаменти започва 

единствено и само след проверка и удостоверяване за съответствие с 

проекта от проектанта, строителния надзор и техническия 

ръководител. Не се разрешава бетониране без наличие на попълнените 

необходими документи по Наредба 3 и информационен лист по ЗБУТ. 
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Бетоновите работи се извършват с бетонпомпа и иглени вибратори. 

Задължително се спазват изискванията на производителя и български 

норми за полагане на бетонови смеси. Следва поетапно изпълнение на 

следващите ламели до 13 включително до ниво разтоварваща конзола. 

Стената си декофрара от задната страна по реда на наливането и се 

полага хидроизолацията от горещ битум на два пласта. Следва 

обратния насип зад стената до достигане нивото на разтоварващата 

конзола. Насипа от скален материал се уплътнява на пластове от ЗОсм 

с трамбовка. Следва кофраж, арматура и наливането на бетона на 

разтоварващата конзола на ламели от 1 до 13 поетапно. Следва 

декофриране на конзолата и горната задна част на тялото на 

стената. Полага се хидроизолацията от два пласта горещ битум и се 

прави ръчно нареден камък зад стена от 50см. Около барбаканите на 

ниво конзола се изпълнява екран от 15 см трамбована глина. 

Останалите ламели от 14 до 22 са проектирани като масивни 

неармирани бетонови стени. Основата на изкопа се докопава и 

дооформя ръчно до кота ниво фундамент (подложен бетон) по проект. 

Прави се кофража на основите и се налива с бетон В25. При 

наливането на бетона в основата в пресен бетон се залага 

предварително приготвено насмолено бичме с размери 14/16 и след 

около час и половина се изважда за да се образува улей в основата за 

бетонов дюбел при изпълнение на тялото на стената. Следва кофраж 

на тялото на стената до ниво шапка. На оказаните в проекта места 

де матират барбакани от PVC тръби Ф100 и се налива бетона. 

 Технологията на ламели от 14 до 22 следва гореспоменатата логика на 

изпълнение през ламела, за да се монтират дилатационните фуги. 

o В обсега ламели 16 и 17 се изпълнява стълбище ( кофраж, арматура и 

бетон) по проект, което е подход към съществуващ частен имот 

.Следва декофриране на задната чест на стената и изпълнение на 

хидроизолация от два слоя горещ битум. Зад стената се прави реден 

камък от 50см по цялата височина над основата. На нивото на долния 

ред барбакани се прави екран от 15см трамбована глина. Зад камъка се 

прави обратен насип от скален материал. Ще се използва материал 

предписан съгласно проекта, самото засипване ще се извършва на 

пластове, уплътняването ще се извършва с трамбовка. Задължително е 

уплътняването да се прави до достигане на параметрите предписани в 

проекта. Задължително е спазването на инструкциите за безопасност 

при земни работи. Забранява се изпълнението на бетон преди 

подписване на документите по Наредба 3 за приемане на кофражни и 

армировъчни работи. Бетонирането ще се извършва е бетон помпа, 

уплътняването с иглени вибратори. Задължително се спазват 

изискванията на производителя и български норми за полагане на 

бетонови смеси. Задължително е спазването на инструкциите за 

безопасност при бетонови работи. Съставът на пресния бетон не 

може да бъде променян на строителната площадка. Не се допуска 

разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода. 

Допуска се изпълнение на бетонови работи при температура на въздуха 

от 0 °С до - 4 °С само при наличие на добавки в бетоновите смеси и 

полагане грижи за бетона при бетониране в зимни условия - покриване с 

рогозки, полиетилен и др. Преди бетониране се прави проверка и 

почистване на кофража, поливане на контактните повърхности с вода. 

При полагане на бетоновата  смес се осигурява проектната дебелина на 
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бетона, чрез поставените по указания на техническия ръководител 

приспособления за ниво. При бетонирането на конструкциите трябва 

да се запазва проектното положение на кофража и армировката. При 

полагане с авто-бетон помпа изсипването на бетоновата смес става 

непосредствено от транспортните прибори, като в ъглите и местата 

с гъста армировка се разстила и избутва ръчно, включително и 

прехвърляне с лопата. Уплътняването на положения' бетон се извършва 

ръчно и механично с иглени вибратори. Механичното уплътняване 

(вибрирането) на положения бетон трябва да продължава дотогава, 

докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Не се 

допуска разслояване на бетона в следствие вибрирането му. След 

полагането, уплътняването и достигане на проектните дебелини се 

извършва подравняване и заглаждане на бетоновата повърхност с 

подходящи мастари. След завършване на бетонирането се вземат 

мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия 

(съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) при 

високи температури чрез напръскване и поливане с вода. Стриктното 

изпълнение и грижите в ранна възраст за бетона се следят неотлъчно 

от техническия ръководител. Задължително е следенето на 

климатичните условия в момента на изливане на плочата и на бетона в 

ранна възраст, за да се избегнат неблагоприятни и непоправими 

нарушения на целостта и якостта на крайния бетонов продукт. 

Следенето на това е задължение на техн. ръководител, като при 

възникване на непредвидени обстоятелства е длъжен незабавно да 

информира проектанта и стр. надзор за вземане на адекватно решение 

за предотвратяване на непоправими последствия за плочата и гредите. 

След декофриране на стената се прави и обратния насип от предната 

част на фундамента. Следва кофраж за шапка по цялата дължина и се 

отлива с бетон който се вибрира. Всички ръбове на елементите ще се 

обработят с дървени летвички с катет 15мм.Отворите от шпилките 

на кофражите ще се запълнят с циментов разтвор. Ще се осигури мин 

5 см. бетоново покритие на армировката и няма да се допускат следи 

от армировъчна тел, стърготини и други замърсявания по бетоновата 

повърхност. По цялата дължина на стената се монтира стоманен 

боядисан парапет. Нормативно и технологично времетраене на 

процесите е отчетено и отразено в линейния график. 

  Участникът е изготвил таблица с Необходимо оборудване и работна ръка за 

извършване на СМР.  

 Работници – 43 бр. 

 Авто-бетон помпа -1 бр. 

 Бетоновози – 2 бр. 

 Багери – 3 бр. 

 Трамбовка – 1 бр. 

 Иглен вибратор – 2 бр 

 Доставка на строителните материали и съоръжения 

o Процесът по доставянето на материали и оборудване на обекта започва 

незабавно след подписването на договора и продължава до завършването на 

СМР. Навременните и качествени доставки са от решаващо значение за 

изпълнението. Като цяло тези-дейности са пряко свързани от една страна - с 

изпълнението на строителните работи и в същото време са в зависимост от 

сроковете за доставка, които се договарят с доставчиците. Двата процеса са 

взаимно обвързани и протичат паралелно във времето. От Участника ще бъде 
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обърнато внимание на това как ще се подреждат доставките в зависимост от 

последователността на изграждане на отделните подобекти. Строителните 

материали ще се осигуряват с хода на строителството по предварително 

уточнени количества и сключени договори. Доставките на материали и 

оборудване ще бъдат в зависимост от линейния график на Изпълнителя. За 

правилното съхраняване на доставените материали и оборудване, ще бъде 

осигурен склад в централната база. Складирането ще бъде съобразено с 

изискванията на доставчиците и спецификата на складираните елементи. 

Основните материали за изпълнение на поръчката са: 

 Бетонови смеси; 

 Армировка; 

 Камък ; 

 Хидроизолации - битум; 

 Ст. бетонов ел. стълб, кабели, проводници и др; 

 Тръби канализация ; фасонни части и арматури; 

o Всички доставяни материали ще бъдат обозначени с името на производителя, 

търговската марка и друга информация, която се изисква от прилаганите 

производствени стандарти. Всяка една доставка ще е придружена със 

съответните сертификати. Всички строителни продукти ще се съхраняват и 

влагат точно според инструкциите и препоръките на производителя. 

Препоръките за съхранение ще бъдат представени за на одобрение от Инженера 

и ще се спазват непрекъснато. За доказване на съответствието на предлаганите 

материали и съоръжения са приложени сертификати, декларации за 

съответствие и други приложими документи. 
 Участникът е представил Методи за организация, контрол, използвани 

технологии: 
 Мерки по управление на качеството; 

 Контрол по изпълнение иа отделните видове СМР; 

 Докладване; 

 Качество на доставките; 

 Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки. 

o Планиране на проверките - планирането на проверките зависи от 

характера на мониторинга. При самостоятелен мониторинг 

посещенията на строителната площадка ще се извършват един път 

седмично, което е напълно достатъчно за проследяване на динамиката 

на строителните дейности; 

o При мониторинг съвместно с Възложителя, посещенията се извършват 

съвместно с планираните и не планираните проверки на място, 

осъществявани по инструкцията за текущ контрол на Възложителя; 

 Според времевия обхват (ежедневен, ежеседмичен , месечен) за 

определен период от време; 

 Според източниците, каналите, които се проследяват / 

мониторинг на електронните медии (ТВ , радио , новинарски 

сайтове , информационни агенции/ , на централни печатни медии 

и др. Наблюдение на напредъка на проекта - това е най 

простата форма на наблюдение, която цели установяване на най 

- общо съответствие между физическия и програмния напредък 

на работите. За целта не е необходим достъп до специфична 

документация, а само до строителната площадка и програмата 

за изпълнение на Строителя. Чрез посещение на строителната 

площадка и чрез програма за изпълнение е възможно да се 

констатират единствено груби несъответствия между 
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планирания и действителния напредък. Такива биха могли да 

бъдат очевидно незапочнати видове строителни дейности, 

които по програма би трябвало да са започнати .Наблюдение на 

надзора - изразява се в проверка на наличието и пълнотата на 

строителната документация, водена от надзора. Проверките се 

извършват съвместно с представители на строителния надзор, 

които представят строителната документация. 

 Наблюдение на Възложителя - наблюдението се състои от една 

страна в проверка на навременното осигуряване от страна на 

Възложителя на площите за изпълнение на проекта, разрешения 

за строеж и други необходими предпоставки за строителните 

дейности. В случай на забавяне на СМР ще бъде осигурено 

въвеждането на мерки за ускоряване на работите - промяна в 

организацията и последователността на работите, 

допълнителни ресурси, приемане на двусменен режим на работа 

или др. 

 Отговорни за контрола на качеството служители : 

o Изпълнител/ главен офис- Контролира и координира организацията на труда при 

изграждането на строителния обект.  В непрекъснат контакт е с 

възложителя, проектанта, строителния надзор и ръководителя на обекта. 

Контролира техническата и оперативна подготовка за работата на обекта 

Осъществява координацията между всички отделни звена участващи в 

строителството.  

o Ръководител обект - технически ръководител - осигурява всички условия за 

качествено изпълнение на СМР на обекта, води и надлежно попълва цялата 

документация, назначава технически ръководители на СМР, извършва контакт 

с Възложителя, следи сроковете на изпълнение съгласно план графика, Ръководи 

и наблюдава изпълнението и последователността на СМР за което е назначен 

Упражнява контрол на строителната площадка, Координира работата на 

подизпълнителите и поддържа връзка с проектанта и строителния, надзор, 

Преустановява изпълнение на работите при установяване на качествени 

дефекти а Отговаря за постигане на съответното качество на СМР. 

o Ръководител по контрол и качество- изработва и осигурява план за качество, 

Изработва графици за контрол на качеството, извършва контрол 

o Участникът е представил  описание на стандартите и начина н измерване на 

контролните параметри. Декларира продуктите, които се предвиждат с 

инвестиционния проект да се влагат в обекта, ще имат оценено съответствие 

със съществените изисквания, определени с „Наредбата за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти! (НСИСОССП). Фирмата ни ще предоставя декларации за 

съответствие на производителя за всички влагани продукти, придружени от 

Сертификати за съответствие за продуктите, за които се изисква, както и от 

други документи, (протоколи от изпитване, сертификати за качество и др.), 

удостоверяващи съответствието на продуктите с изискванията на 

нормативните актове, действащи в Република България. Материалите и 

продуктите трябва ще бъдат съпроводени с документация, съответстваща на 

изискванията на „Наредба за съществените изисквания към строежите и 

оценяване съответствието на строителните продукти! (НСИСОССП). 

Доставката и съхраняването на материалите ще гарантира запазване на 

качеството и стандарта им. Материалите и компонентите ще се използват по 

начин, който да гарантира предотвратяване на щети или замърсяване и да 

отговаря на изискванията на производителя. Полагането им в обекта ще бъде 
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осъществено от висококвалифициран екип оборудван с модерна механизация 

което без съмнение е гаранция за високо качество. Дружеството  притежават 

сертификат за управление на качеството ISO 9001:2001. Съгласно изискванията 

на стандарта подборът на доставчици става след предварително обявени 

критерии. Контрола на качество по време на поръчване, доставка и складиране. 

o Ръководителя на проекта, пряко ще контролира одобрението на материалите 

от Възложителя, както и тяхната навременна поръчка, доставка и складиране 

на определените за това депа или складови помещения. Ще осигурява контрол 

дали всички материали са надлежно складирани и защитени от влиянието на 

околната среда. Контролът за навременно изпълнение на всички строителни 

работи ще бъде извършван с помощта на линейни План - Графици, които 

трябва да бъдат одобрени от Възложителя. По време на изпълнението на 

строителството, Ръководителя на проекта ще следи постоянно напредъка на 

работите, ползвайки Подробния План График. Всички промени, ако такива се 

налагат, трябва да бъдат съобщени на, и одобрени от Възложителя и 

регистрирани В Месечните Доклади, Изпълнителят трябва да представя 

информация за изпълнените работи (% завършено за всеки елемент от 

Подробния План График), включвайки предварително започнати и закъснели 

работи. Всички съгласувани промени да бъдат включени в План-Графика. 

Месечния Доклад трябва да дава информация Планирано/Изпълнено и да показва 

ясно критичния път на проекта и прогнозната дата на завършване на 

работите. 

 Обяснителна Записка 

 Бетонови разтвори- Производството на бетонови разтвори ще се извършва в 

бетонови центрове със сертифицирани материали от кариери по утвърдени 

рецепти. Производството но бетонови разтвори ще се контролира чрез 

вземане на проби от смесителя и чрез обектива проба при полагане. 

Транспортирането до обекта ще е чрез специализирани автомобили –

бетоновози, а полагането чрез бетонпомпа. За подобряване качеството на 

бетоновите смеси ще се добавят пластификатори за контрол на свързващите 

процеси с цел недопускане на микропукнатини. 

 Армировка -Използват се стомани от горещовалцувана - гладка и с периодичен 

профил, студенообработена - гладка, студено изтеглена тел, студено

 валцувана стомана, студеноприщипана, високоякостна - гладка въжета 

от 7 тела. Характеристиките на армировъчните работи е процес: доставяне 

на армировката, изправяне, студено уякчаване, оразмеряване и рязане на 

нужните пръти, огъване на прътите, приготвяне на армировъчни скелети, 

окомплектоваме  и складиране. При полагане на армировката се изпълняват 

два процеса - изработване и монтаж в кофража. Армировката се полага в 

кофражните форми във вид на скелети и заварени мрежи по плана. При 

монтажа се спазват следните изисквания: 

o Осигуряване на минимално допустимо разстояние между прътите; 

o Осигуряване на необходимо покритие от бетон; 

o Полагане на армировката в съответствие с плановете; 

o  Осигуряване на стабилност при бетониране; 

 Хидроизолация битум- представлява високо функционална еластична битумна 

композиция, служеща за хидроизолация на външни стени на основи на 

новостроящи се нови сгради и покриви. Със същия успех се използва и за 

антикорозионна защита, при полагане трайно в земята. употреба - нанася се с 

четка е дълга дръжка или мече. Поради използване на армиращи добавки и 

каучуци има по-висока температура на стичане в сравнение с обикновените 

битумни покрития и е напълно подходящ при вертикални и терасовидни 
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хидроизолации. При стриктно спазване на технологията се гарантира висока 

устойчивост на атмосферни влияния и дълготрайност на хидроизолацията от 5 

до 20 години. 

 Мерки за постигане на качество-проверки и осъществяване на контрол за 

качество, изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи (качество 

на труда), както и на други начини, необходими за изпълнението на предмета на 

договора 

o Контрол на качеството по време на извършване на изкопи. Изкопните работи ще 

се контролират по време на изпълнението относно: 

 Готовност на терена за започване на изкопни работи (почистване, 

изместване на комуникации и други инфраструктури) 

 Спазване изискванията относно размери, откоси (временни и постоянни), 

укрепване (когато е необходимо), ефективно отводняване 

 Спазване изискванията на ЗБУТ 

 Степен на уплътняване на основата до проектна степен 

o При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на: 

 ПИПСМР раздели приемане, земни работи, изпитване и др. 

  Плана за безопасност и здраве 

o Преди започване на изкопните работи и строителството се извършва подготовка 

на площадката. Подготовка на площадки за депониране на изкопаната пръст 

(мястото им се посочва от общинските власти), както и строителните 

отпадъци. Подготовка на площадки за складиране на кофраж, материали и др. 

Преди започване на строителството и по-специално на изкопните работи 

задължително трябва да се извикат компетентни представители на всички 

фирми, експлоатиращи подземни проводи и съоръжения, за окончателно 

уточняване местоположението на съществуващите подземни проводи и 

съоръжения. 

 Кофражни работи. Кофражните работи трябва да осигуряват проектните размери и 

очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и 

втърдяване на бетонната смес. За изправното състояние на скелето и укрепването на 

кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се 

допуска по-голямо натоварване от изчислителното. При забелязване на 

недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва 

да се вземат съответни мерки 

 Армировъчни работи. Армировката се монтира в количества и конфигурация 

съгласно работните чертежи. 

 При полагането на армировката следва да се спазват следните основни 

изисквания: 

o Осигуряване на разстояния между отделните армировъчни пръти не по-

малки от минимално допустимите; 

o Осигуряване на покритие на армировъчни пръти е бетон не по-малки от 

минимално допустимите; 

o Точно разполагане на армировката в съответствие с армировъчните 

планове; Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на 

армировъчните скелети и на прътите в тях; 

o Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет; 

o Преди полагането армировката се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, 

масла и други замърсявания; 

o Преди полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими 

закладни части; 

o Завършените армировъчни и заваръчни работи се приемат от 

компетентни и правоспособни технически лица, съгласно действащите 
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строително технически правила и норми. 

 Бетонови работи: 

o Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси 

трябва да отговаря на изискванията на БДС 4718. 

o Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на строителната 

площадка. Не се допуска разреждането на доставената бетонова смес в 

смесителя с вода. Ако на строителната площадка се налага влагането на 

химически добавки, бетонът се размесва отново до равномерното им 

разпределение. 

o Допуска се изпълнение на бетонови работи при температура на въздуха 

от 0 °С до - 4 °С само при наличие на добавки в бетоновите смеси и 

полагане грижи за бетона при бетониране в зимни условия - покриване с 

рогозки, полиетилен и др. 

o Преди бетониране се прави проверка и почистване на кофража, поливане на 

контактните повърхности с вода. 

o  При полагане на беловата смес се осигурява проектната дебелина на 

бетона, чрез поставените по указания на техническия ръководител 

приспособления за ниво. 

o При полагане с автобенпомпа изсипването на бетоновата смес става 

непосредствено от транспортните прибори, като в ъглите и местата с 

гъста армировка се разстила и избутва ръчно, включително и прехвърляне с 

лопата; 

o  Уплътняването на положения бетон се извършва ръчно и механично с 

иглени вибратори. Ръчното уплътняване се извършва чрез очукане с дървени 

чукове по вертикалните повърхности на кофража на вертикалните 

елементи - колони, стени, шайби. 

o Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон трябва да 

продължава дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни 

мехурчета. Не се допуска разслояване на бетона в следствие вибрирането 

му. 

o След полагането, уплътняването и достигане на проектните дебелини се 

извършва подравняване и заглаждане на бетоновата повърхност с 

подходящи мастари. 

o След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на 

конструкцията от вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на 

вода, недопустими пукнатини и др.) при високи температури чрез 

напръскване и поливане с вода. 

o Декофрирането на бетона се извършва при достигане на предписаните в 

проекта условия. Когато в проекта отсъстват предписания за 

декофриране, при нормални условия на втвърдяване на бетона 

(температура от 18 до 20 °С и относителна влажност на въздуха 60 %), се 

спазват следните минимални срокове за декофриране: за вертикален 

кофраж страници на греди, колони, стени и шайби - 2 дни; за кофраж на 

плочи - 14 дни; за дъна на греди -14 дни. 

 

 КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ 

 Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната 

армировка се приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба 

№3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. Контролът по приемането и полагането на бетоновите 

смеси на строителната площадка се извършва от техническия ръководител и 

включва: входящ контрол при доставяне на бетонната смес по документи от 
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доставчика и външен оглед; отделните процеси по време на полагането, 

обработката и отлежаването на бетона. Пряк контрол при полагането в 

кофражните форми, вибрирането и поливането на положения бетон 

упражнява и бригадира на бригадата зидаро-кофражисти. Техническия 

ръководител попълва в бетоновия дневник данните за доставения бетон, 

датата на полагане и др. данни съгласно образеца, както и достигнатите 

якостни показатели на бетона след получаване на сертификат от доставчика. 

 ВЪНШНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ИНСТАЛАЦИИ 

 Канализационните инсталации за битови и производствени отпадъчни води се 

изпълняват от каменови, бетонови, стоманени и PVC тръби, в зависимост от 

проектното решение. Не се допуска вертикални и хоризонтални канализационни 

клонове да преминават през вентилационни или димни канали 

1. Максималният наклон в канализационните тръбопроводи не трябва да 

надвишава 0,15. Изключения се допускат за къси отводнителни тръби от прибори. 

2. На хоризонталните клонове ревизионни отвори се остават, както следва: 

- В началото на всички недостъпни за наблюдение клонове. 

- При смяна на посоката без ревизионна шахта и с ъгъл, по-голям от 30 °С. 

- На подклозетни събирателни хоризонтални клонове при два и повече свързани 

клозета и на местата, където се свързват няколко канала. 

- В зимника на разстояние до 15 ш за условно чисти води и до 6 m за битови води 

от ревизионните отвори на вертикалните клонове. 

3. Канализационните тръбопроводи се закрепват стабилно към стените с куки или 

хомути 

4. Свързването на канализационните тръби в носещи стени и плочи не се допуска. 

5. При кръстосване на канализационните тръби с различно предназначение 

вертикалното разстояние между тях трябва да бъде 0,15 ш. 

6. Разстоянието между канализационните тръби и електрически и телефонни 

кабели трябва да бъде 0,5 т, където тръбите се полагат винаги под кабелите. 

7. Когато се кръстосват с водопроводи за питейна вода, канализационните тръби 

се полагат по - ниско от водопроводните на светло разстояние, не по - малко от 0,40 т. 

8. Сградните канализационни отклонения се свързват с външната канализация 

под ъгъл между посоката на двата потока, не по-голям от 90°. Когато наклонът на 

отклонението е по- голям от 15°, свързването му към външната канализация става 

посредством шахта с под. При този случай вътрешния диаметър на шахтата трябва 

да бъде не по- малък от 1 ш. 

9. Тоалетните мивки се монтират на височина 0,8 m, а кухненските - на 0,85 m от 

пода до борда на прибора. При монтажа на санитарните прибори се допускат 

отклонения ± 2 сш от изискванията относно височинното им разположение. При 

монтаж на еднакви прибори се допуска отклонение ± 0,5 сгп. 

13. По време на монтажа откритите краища на канализационните тръбопроводи 

се закриват с дървени или металически запушалки, за да се избегне затлачването им. Не 

се допуска употребяването за тази цел на парцали или кълчища. 

14. Санитарните прибори се монтират при прецизно нивелиране. Фаянсовите 

санитарни прибори се монтират след завършването на всички останали монтажни 

работи. 

15. Подовите сифони се монтират в най-ниските места на водопроводните 

подове. 

Решетките на подовите сифони трябва да бъдат наравно с пода. 

 Електрически инсталации 

 Открито изпълнение на електрически инсталации 

o Съединителните и разклонителните връзки на електрическите инсталации не 

трябва да се подлагат на никакви механични усилия. 
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o Закрепването на скрито положените защитни инсталационни тръби се 

извършва с гипсова замазка през 0,70 - 0,80 ш. 

o При открито полагане на проводници и кабели със скоби, последните трябва да 

се поставят на равни интервали съгласно проекта и перпендикулярно на 

осевата линия на инсталацията. Допуска се поставяне на скоби със 

застъпване. 

o Изпълнението на инсталации директно по строителната основа или на 

изолатори се извършва с кабели с предпазна обвивка - пластмасова или 

метална, съгласно проекта. 

o Преминаването на защитени и незащитени проводници и кабели между 

етажите трябва да се изпълнява в тръби или скари съгл. проекта. 

o Проводниците на въздушни захранващи линии трябва да бъдат разположени 

или оградени по начин, описан в проекта, така, че да са недосегаеми от 

обитаваните от хора места (напр. балкони, стълбища и др.) 

o Направа на захранващи линии по покривите на сградите не се разрешава. 

o Забранява се полагането на и монтажа на мостовите проводници при t по-

ниска от 15 °С. 

o Полагането на проводниците по прегради (в мазилката, в канали или празно 

пространство на панели) трябва да се извършва по най-късото разстояние 

между разклонителната кутия и осветителното тяло. 

o Не се допуска непосредствено окачване на осветителни тела на мостовия 

проводник. 

o Закрепването на мостовите проводници при скрито полагане не трябва да се 

извършва с гвоздеи. Гвоздеи могат да се употребяват само за временно 

закрепване, преди поставяне на мазилката и трябва да се изваждат. При това 

временно закрепване не се допуска забиване на гвоздеи между проводниците. 

o Мостовите проводници трябва да бъдат прикрепени към стената или канала с 

гипсов разтвор или скоби от изолационен материал. 

o При лампени излази в конзолите на ключове и контакти при мостовете 

проводници се оставя резерв съгласно проекта, но не по-малко от 100 mm. 

o Линиите на токовите кръгове при таблата се оставят с резерв съгласно 

проекта, но не по- малко от 150 mm. 

o Инсталациите, изпълнени с мостов проводник, под мазилка, се подлагат на 

изпитване два пъти, като първия път се изпитва изолационното 

съпротивление между проводниците и проводниците спрямо земята, преди 

полагане на мазилката, а втория път освен горните изпитвания, се прави 

изпитване по токово натоварване преди изпълнение на бояджийските работи. 

o Почистената част от жилото на проводника между цилиндричната част на 

кабелната обувка и изолацията на жилото трябва след свързване на обувката 

да бъде изолирана. 

 Заготовка - Метален парапет 

 Металните конструкции се закотвят в специализирана работилница за метални 

конструкции. Стоманата за конструктивните елементи ще бъде от марките, 

определени в конструктивния проект. Елементите следва да имат размерите, 

посочени в строителните чертежи. В случай на несъответствие с 

действителните размери, същите ще бъдат коригирани след одобряване от 

страна на проектанта. Монтажът на металните конструкции се извършва 

след завършване и приемане на строителните работи, които го предшестват. 

Конструктивните елементи ще бъдат монтирани в съответствие със 

строителните чертежи с помощта на 3-=-6t автокран. За осигуряване на 

работни площадки на монтажниците ще се ползват телескопични подемни 

платформи (вишки) и тръбно скеле. 
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 Антикорозионна защита: 

o Металната повърхност се почиства от мазнини, окалина, шлака, ръжда и 

други замърсявания, следва почистване по механичен способ до метален блясък 

чрез дробеструене или по друг механичен способ, след което повърхността се 

почиства със сгъстен въздух и се нанася антикорозионен грунд и 

антикорозионно покритие в съответствие е предписанията на 

конструктивния проект. Горните операции се правят в заводски условия. 

Видът и качеството на предварително обработената повърхност се 

проверява и приема при условие, че всички показатели съответстват на 

изискванията, цитирани в БДС 13282-76 или SIS 05 5900. Приемането на 

повърхността се прави с протокол. На място се нанасят поправки на 

покритията в областта на заваръчните шевове и там, където е нарушена 

целостта на антикорозионните и противопожарни покрития. Почистването 

и подготовката на стоманените повърхности преди нанасяне на защитните 

покрития включва следните операции: предварителна механична обработка; 

обезмасляване; отстраняване на термични окиси и корозионни продукти 

(ръжда). Ръчното почистване с метални четки или с електрически или 

пневматични апарати, снабдени със стоманени четки, обикновено се прилага 

при малки повърхности, като след почистването те се изтриват с текстилни 

материали, напоени с разтворител. Почистената стомана е склонна към 

бързо развитие на корозионни процеси, поради което нанасянето на грунда на 

антикорозионното покритие се осъществява не по късно от 2 03 часа след 

окончателното почистване на повърхностите. Следват два пласта защитен 

емайллак Пф-16. 

 Заваръчни работи 

o Ръчно електродъгово заваряване. Този процес се използва в подготовката на 

заготовки за строителството, за някои ремонтни дейности и тръбни 

инсталации. Извършва се в следната последователност: 

 проверка годността на заваръчния апарат, 

 проверка стойността на заваръчната верига и настройването и, в 

зависимост от вида и дебелината на материала, който се заварява; 

 избор на подходящия вид електроди (извършва се от изпълнителя или 

технолога); 

 изпробване на първична мостра; 

 допълнителна настройка (при необходимост) и преминаване към същинско 

заваряване; 

 проверка на качеството: извършва се визуално от изпълнителя и от 

техническия ръководител периодично. 

 ЕЛЕКТРОДЪГОВО ЗАВАРЯВАНЕ В ГАЗОВА ЗАЩИТНА СРЕДА 

В организацията, за редовното производство, се използва главно МАГ 

заваряване и частично МИГ заваряване при следната последователност: 

 заваряване в среда С02 се извършва на полуавтоматични апарати VVF 

420/520 (100% С02 и заваръчна тел Ф 1,2); 

 преди започване на работа се извършва проверка годността на заваръчния 

апарат и при необходимост се пренастройва, в зависимост дебелината 

на металните сборки; 

 прави се пробно заваряване; 

 прави се избор и настройка на оптималния режим; 

 преминава се към същинско заваряване; 

 контрол: първите заварени сглобки се проверяват от техническия 

ръководител (визуално). Не се допускат кратери, пукнатини, шупли, 

пропуснати шевове, протичане на заваръчна маса и др. 
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 Операционен контрол 

o Самоконтрол: от преките изпълнители на 100% от изделията. 

o Контрол от Техническия ръководител: периодично, по няколко пъти на 

ден, чрез контрол визуално или на параметрите заложени в 

техническата документация. 

o Технически контрол на процеса: от техническия ръководител, периодично, 

ежедневно или по сигнал при съмнение относно качеството и 

изпълнението на параметрите, заложени в техническата документация. 

При необходимост се прилагат корекции на процеса. Техническият 

ръководител контролира изцяло производството на новите изделия, до 

пълното им усвояване 

 КАНАЛИЗАЦИЯ 

Монтаж на канализационни клонове. Когато не се полагат в земята, 

канализационните клонове се монтират надеждно и безопасно посредством скоби или 

върху опори към конструктивните елементи на сградата. За тази цел в зависимост от 

вида на тръбите и опорната конструкция свързването трябва да бъде максимално 

съобразено с указанията на производителя. Да се спазват изискванията по отношение на 

максималните разстояния между отделни елементи на инсталацията, що се отнася до 

присъединяването им. Максималното разстояние между скобите на вертикалните 

канализационни клонове трябва да бъде до 20 пъти външния диаметър на тръбите, но не 

повече от 2 т. Самите вертикални клонове, когато са съставени от пластмасови тръби, 

се разполагат на разстояние 20 mm от конструктивните елементи на сградата. При 

кръстосване на канализационни тръби с тръби с различно предназначение минималното 

светло разстояние между тях трябва да е 150 mm.Когато се полагат в земята, 

канализационните клонове се полагат върху здрава основа. Дъното на траншеята се 

оформя в съответствие с надлъжния профил и при необходимост се уплътнява. 

Предвидено е изкопът за полагане на канала да бъде вертикален плътно укрепен. Преди 

започване на засипването каналите да се изпитат на водоплътност. Контрол по време 

на изпълнението на пътните работи. Изпълнение на основен пласт необработен със 

свързващо вещество .Преди да започне изграждането на основния пласт, земното легло 

или подосновния пласт на настилката трябва да са подготвени и приети. Основните 

пластове, които са необработени със свързващи вещества трябва да се изграждат при 

атмосферни условия, които да не увреждат пласта. Материалът за основните пластове 

се доставя с автосамосвали, като се разтоварва на предварително уплътнения под 

основен пласт или земно легло на настилката. Материалът се разстила равномерно по 

цялата широчина с автогрейдер. Уплътняването се извършва със статични валяци при 

оптимално водно съдържание до достигане на проектна плътност. Когато имаме по- 

голяма дебелина на основния пласт, той се изпълнява на два или три пласта, като 

изискванията за наклон, дебелина, напречно сечение и ревност се прилагат за горния 

пласт, като долните пластове се изпълняват с достатъчна точност, за да може цялата 

конструкция да бъде в границите на допустимите отклонения. Контрол на основните 

пластове. 

o За степен на уплътняване: по метода „заместващ пясък" и чрез 

натоварване с кръгла плоча. 

o Контрол на материалите - зърнометричен състав, пясъчен еквивалент, 

стандартно уплътнение и показател по СВК. Възложителят има право да 

поиска допълнителни изпитвания на пластовете. 

o Ръководния екип е от изключителна важност за ефикасното и успешно 

реализиране проекта. Екипа осъществява необходимия качествен и 

количествен контрол по изпълнението и доставките, свързани със всички 

видове СМР. За изпълнение на поръчката Изпълнителят ще ангажира екип от 

висококвалифицирани специалисти с опит и стаж в изпълнението на подобни 
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обекти. Ръководител обекта управлява и координира дейностите на всички 

работещи на строителната площадка и носи отговорност за качественото и 

срочно изпълнение на всички части на проекта. Той осъществява комуникация 

с представителите на Възложителя и Надзора и при необходимост и с 

проектантите; Ще бъдат организирани седмични оперативки между 

страните, които са от изключителна важност при реализацията на проекта. 

На оперативките ще има възможност да се решават редица въпроси 

възникнали в процеса на строителството .Всички актуализации или въпроси, 

засягащи развитието на проекта трябва да бъдат разгледани през това време. 

Среща за състоянието на проекта дава възможност за постигане на 

адекватно решение за всеки проблем, който е бил повдигнат. 

 Организация на доставка на материали 

В подготвителния период ще се одобрят и сключат договори за производство 

и доставка на основните строителни детайли. Доставките на съответните 

ще бъде изпълнявани ритмично съгласно предварително уточнени срокове на 

доставки, съгласно одобрена Работна програма. При изпълнението на обекта 

ще се осигури ритмичност при доставка на строителните продукти и 

детайли, като извънгабаритните товари ще бъдат превозвани в тъмната 

част на денонощието с оглед на осигуряване на безпрепятствено движение по 

трасето. Съхранение и работа с основните материали, които ще се използват 

- Всички материали и изделия, предвидени за влагане в обекта, ще бъдат 

представяни за одобрение. След одобрението от страна на Възложителя ще 

се сключат договори за производство и/или доставка или ще бъдат 

произведени от собствените производствени бази. При съхранението и 

работата с основните материали ще се спазват изискванията на 

Техническата спецификация от тръжната документация. Основните 

материали ще бъдат грижливо съхранявани и транспортирани до обекта. Ще 

се осигурява контрол на материалите преди да се вложат в производството - 

сертификати, кантарни бележки, товарителници, протоколи. Всички 

некачествени материали ще бъдат отстранявани от обекта. Основната част 

от материалите няма да се депонират преди използването им в работите, 

т.е. ще се влагат непосредствено след доставката им. Ако се наложи 

складиране на материали на обекта, склада им на място за депо ще бъде 

приет от Възложителя и тогава ще бъде използван. 

 Организацията на контрола върху качеството 

o Договорната документация изисква работа на обекта по Българските 

държавни стандарти или еквивалентните им международни стандарти, 

както и съгласно изискванията на Възложителя. Ръководителят на обекта 

има отговорността и задължението да осигурява своевременно екипите на 

обекта с необходимите им в процеса на работа стандарти. 

 Контрол на входящите материали и изделия 

o Всеки влаган в производството материал или изделие ще бъде 

предварително проверяван и одобряван. Всички доставки ще се 

придружават с документи, удостоверяващи пригодността им съобразно 

приложението, за което ще се използват. Няма да се допуска влагането на 

неотговарящи материали и изделия в обекта и ако все пак се случи 

допускането на некачествено извършване на работи то те ще се коригират 

до необходимото качество или ще се отстранят и заменят с отговарящи 

на изискванията материали. 

 Контрол на готовите работи 0Всички завършени работи - ще бъдат 

приети и окачествявани съгласно действащите в страната нормативни 

документи и/или изискванията на Възложителя. 
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 Доставка на продукти -Влаганите в обекта продукти и материали ще 

отговарят напълно на изискванията на съответните Български Държавни 

Стандарти и/или хармонизираните европейски такива, както и на 

поставените от Възложителя изисквания. Процедурата по влагането на 

материали в обекта обхваща следните операции: 

o Анализ на необходимите материали в стойностно и количествено 

o отношение - извършва от ръководителя на обекта. 

o Проучване на местния и национален пазар след изясняване на изходните 

данни. 

o Проверка на предлаганите материали за тяхната принципна годност, 

съобразно изискванията на Техническите спецификации - извършва се от 

Инженера по качеството. 

o Систематизиране на офертите и предлагане на Екипа за управление на 

проекта за определяне на доставчик. 

o След одобрението на доставчика Изпълнителният Директор сключва 

Договор за доставка. 

o Всяка партида доставени материали се защитава пред Независимия надзор 

със сертификат за качество или протоколи от изпитвания в лаборатория, 

като при получаване на доставките се упражнява входящ контрол, 

гарантиращ съответствието на доставените продукти със заявеното, 

правилното им транспортиране и съхранение. От доставчиците се изисква 

Декларация за съответствие. 

 Участникът в табличен вид е посочил техническо оборудване за изпълнение на 

поръчката. 

  Участникът в табличен вид е посочил основни материали, предвидени за влагане 

в строежа с следните раздели: Продукт/материал по количествена сметка; 

Описание на продукта за влагане; Стандарт; Производител/ Доставчик 

o Участникът декларира по отношение на всички заложени материали ще 

отговарят на всички стандарти в Република България и Европейския съюз, 

като ще притежават сертификати за качество и декларации за 

съответствие. За достигане на поставените си цели ръководството на 

участникът  разработва политика по качеството, здравето и 

безопасността при работа насочена към гарантирана защита интересите 

на своите работници и служители, така и на сегашни и бъдещи клиенти, 

като изграждат и поддържат сертифицирана интегрирана система по 

управление на качеството, здравето и безопасността при работа,. 

Изискванията са основаната на EN ISO 9001, ISO 14001 и OHS AS 18001. 
 Контрол качеството на влаганите материали; 

o Контрол при изпълнение на строително-монтажните дейности, 

съблюдавайки спазването на проекта, нормативните изисквания и 

техническите норми и спецификации; 

o Съблюдаване за спазването на системите за управление на качеството / 

EN ISO 9001/; системи за управление на околната среда /ISO 14001/, 

системи за управление на здравето и безопасността при работа/ISO 

18001/;Контрол от страна на Възложителя; авторски надзор и Независим 

строителен надзор по изпълнението на проекта. 

o План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация 

на работещите и на намиращите се на строителната площадка. На 

строителната площадка не се съхраняват ЛЗТ и други. Отоплителни и ел. 

нагревател ни уреди не се използват. При подаване на сигнал за аварийна 

ситуация техническият ръководител взема следните мерки: 

 по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работници 
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 в случай на пожар или авария незабавно уведомява органите на PC 

ПАБ 

 прекратява извършването на всякакви работи на мястото на 

аварията и в съседните застрашени участъци 

 предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване 

на работа и напускане на работните места 

 не възобновява работа докато все още е налице сериозна или 

непосредствена опасност 

 Строителните машини, които се предвижда да работят на строителната 

площадка ще отговарят на: 

 изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените 

СМР 

 да са в добро техническо състояние, преминали съответното 

техническо обслужване и да са безопасни за използване 

o При извършване на строителните работи ще се използват транспортни 

средства за извозване на изкопаните земни маси. При извършване на 

строителните работи от при изграждане на конструкцията на сградата ще 

се използват скелета, платформи и стълби. Състоянието на скелетата, 

платформите се проверява от техническия ръководител и бригадира 

непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през определени от 

строителя интервали. 

 Изкопни работи: 

o Забранява се подкопаването на изкопи и складиране на материали в зоната на 

призмата на срутването .Слизането и излизането от изкопите да се 

извършва по специално поставени и добре закрепени стълби . Материалите за 

кофраж се подават от вътрешната страна на изкопа .Демонтажа на 

укрепването на изкопите става под ръководството на техн. Ръководител. 

Преди започване на изкопните работи е необходимо да бъдат маркирани 

всички подземни комуникации. Изпълнението на стоманобетонните работи 

включва: кофраж и декофраж; подпорни скелета за кофраж; полагане на 

армировки; бетониране. Задължение на техническия ръководител е да 

провери дали в работния проект има проектни технически спецификации за 

безопасно укрепяване на кофражите, проекти за скелета, предписания за 

декофриране и сваляне на подпори, или има само препратки към фирмени 

спецификации. 

 Строителна площадка- Строителната площадка трябва да отговаря на 

всички санитарно-хигиенични изисквания и да е в съответствие с генералния 

план на обекта . 

 Кофражни работи-Задължително е ползването само на обезопасени скелета, 

проверени стълби, платформи и предпазни колани. Декофрирания материал 

задължително се почиства от стърчащи гвоздеи и се складира на 

предварително определени за това площи. В работния проект се определя 

вида (системата) на кофражите. 

 Армировъчни работи-Армировките се доставят фасонирани по 

спецификация, съответно етикирани по позициите на армировъчния план и се 

складират на точно определени в ситуационния план места .Забранено е 

стъпването по положената армировка. Забранено е връзването на кабели и 

проводници за армировката . 

 Бетонови работи-Бетонирането се извършва с бетонпомпа (варианти: с 

кулокран и кабели; с ръчни колички и подемник). Позиционирането на 

бетонпомпата и бетоновозите се решава от техническия ръководител, 

съгласувано с КБЗ, ако той е друго лице. Сигнализирането между шофьорите, 
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машиниста на бетонпомпата и бетонджиите се уточнява при 

производствения (ежедневния) инструктаж. Декофрирането се започва след 

разрешение и конкретни указания от техническия ръководител. Техническият 

ръководител съобразява декорирането с проектната техническа 

спецификация, а ако няма такава към проекта иска предписание на 

проектанта-конструктор в заповедната книга. 

 Работа с електрожен: Допускат се само работници със съответната 

квалификация и документ за правоспособност. Специфични рискове 

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на 

строежа, в съответствие с оценките на риска. , ще произхождат от: 

 падане от височина - всички етапи; 

 удар от падащи предмети - всички етапи; 

 неправилно стъпване и удряне - всички етапи; 

 поражение от електрически ток - всички етапи; 

 пресилване - всички етапи; 

 други опасности. 

o Всички изкопи се ограждат на разстояние не по-малко от 1,0 м от ръба на 

откосите им с инвентарни ограждения, високи не по-малко от 0,80 м, 

сигнализирани със съответните знаци и надписи, а през тъмната част от 

денонощието и при лоша видимост - със светлинни сигнали, разположени на 

разстояние не по-малко от 10 м един от друг по дължина на ограждението. 

Работа на височина се извършва при осигурена безопасност от падане на 

хора или предмети чрез осигурено подходящо оборудване, колективни и лични 

предпазни средства. Извършване на СМР на работни места, намиращи се под 

други работни места, се допуска когато между тях са монтирани 

необходимите предпазни съоръжения. 

 Временно изкуствено осветление на строителната площадка и работните 

места 

o Не се предвижда временно изкуствено осветление. СМР ще се извършват 

само през светлата част от денонощието. Всички изкопи се сигнализират 

през тъмната част от денонощието със светлинни сигнали, разположени на 

разстояние не по-голямо от 10 м един от друг по дължина на ограждението 

на изкопа. 

 Участникът е предвидил следните Потенциални рискове, свързани с изпълнението 

на договора: 

 Несвоевременно отчитане на настъпили промени в нормативната уредба в 

строителния сектор по време на изпълнение на договора със средна вероятност 

да настъпи и с високо влияние върху изпълнението на предмета на поръчката; 

o Обхват и отражение на риска върху изпълнението на обществената поръчка. 

Несвоевременното отчитане на нормативната уредба , касаеща изпълнението 

на договора създава риск документите изготвяни подавани от Строителя към 

Възложителя да бъдат некоректни , което би довело до забава на реализацията 

на проекта. 

o Участникът е предвидил сладнилите мерки за намаляване на вероятността за 

настъпване / преодоляване и / или минимизиране на риска. 

 Своевременна комуникация и следене на законодателството от страна на 

Бенефициента , Строителя чрез средствата за масова информация и с 

писмена кореспонденция между страните. 

 Възложителя и Строителя следва да са запознати нормативната уредба, 

относно отчитане на дейностите по договора 

 Строителя ще осигури : 

- Подготвен административен ресурс; 
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- Вътрешни правила за текущ мониторинг на нормативната уредба 

строителния сектор , така че своевременно да се отчетат настъпили 

промени и да се предприемат съответните организационни действия; 

- В случай на промени следва незабавно да бъдат предприемани 

необходимите действия за превеждане на документацията и обекта в 

съответствие с въведените промени. 

o Мерки за управление на риска 

o Участникът декларира, че разполагам с подготвен административен ресурс 

и вътрешни правила за текущ мониторинг на нормативна база в 

строителния сектор , така че своевременно да се отчетат настъпили 

промени и да се предприемат съответни организационни дейности. 

 Трудности при изпълнението на СМР. продиктувани от неточности в проектната 

документация с висока вероятност да настъпи и с високо влияние върху 

изпълнението на предмета на поръчката;  

o Обхват и отражение на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка; Такива непълнота и неточности в инвестиционния проект биха 

довели до изоставане на строително монтажните работи , които са били 

предвидени за изпълнение по план график ; невъзможност за поръчване и 

закупуване на материали и изделия поради липса на достатъчно информация 

и детайли и др. 

o Мерки за намаляване на вероятността за настъпване / преодоляване и / или 

минимизиране на риска 

- Дългосрочно планиране 

- Задълбочено запознаване с обема и съдържанието на проекта от 

участниците в строителството; 

- Подготвен административен ресурс; 

- Привличане на външни консултанти; 

- Вътрешни правила за текущ мониторинг на нормативната уредба 

строителния сектор ; 

- Провеждане на редовни седмични срещи с ясно и конкретно поставени 

задачи и цели, с цел своевременно да се разработят работни детайли на 

проблемните възли на проекта; Навременно установяване на конкретните 

неясноти с цел да се избегне забава в строителството, 

- Интегриран контрол на промените : 

 Интегрираният контрол на промените се занимава с факторите, които 

влияят върху пораждането на промени, грижи се за съгласуването на 

промените, констатира наличието на промени и ги управлява, когато 

възникнат. Първоначално дефинираният обхват и интегрираният 

основен план на проекта се поддържат чрез постоянно управление на 

възникналите промени чрез приемане или отхвърляне на промените и 

включването им в актуализираната версия на основния план. 

Интегрираният контрол на промените изисква: 

 Поддържане интегритета на базовите измерители на изпълнението. 

 Отразяване на промените в обхвата на продукта във вече дефинирания 

обхват. 

 Координиране на промените във всички сфери на знание. 

o Мерки за управление на риска 

Участникът декларира, че разполага с квалифициран инженерен , който още в 

подготвителния период ще бъде запознат с проектната документация и ще 

констатира евентуални не пълноти и неточности в проектната 

документация , след което ще се заеме с решаването на проблема в най - 

кратки срокове съвместно с Възложителя. 
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Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, 

резултат от неблагоприятни климатични/социални и/или други условия с ниска 

вероятност да настъпи и със средно влияние върху изпълнението на предмета 

на поръчката; 

Обхват и отражение на риска върху изпълнението на обществената поръчка; 

Изоставане от графика би довело до объркване в предварително 

предначертаната организация на Строителя и не завършване на СМР в срок. 

o Мерки за намаляване на вероятността за настъпване / преодоляване и / или 

минимизиране на риска 

 Участникът декларира, че разполага с опитен и квалифициран персонал. С 

помощта на календарните план графици ще се следи и същевременно с това и 

организира във всеки един момент от строителството какви човешките 

ресурси , механизация и материали ще са ни необходими. 

 Ръководителят на проекта ще организира СМР. Ще следи с помощта на 

календарния план график започването на дадена вид дейност и нейното 

завършване качествено в срок. 

 Управлението на времето по проекта включва следните процеси, 

необходими за навременното приключване на проекта: 

 Определяне на дейностите - идентифициране и документиране на 

конкретните дейности, необходими за постигане на набелязаните 

резултатите и под-резултати. Определянето на дейностите се 

съгласува с Дефиницията на обхвата и включва детайлизиране, 

предположения и ограничения. 

 Последователност на дейностите - идентифициране и документиране 

на логическите взаимозависимости. Дейностите трябва да бъдат в 

правилна последователност, за да спомогнат за разработването на 

реалистичен и постижим график. Последователността може да следва 

критична пътека. В резултат се определя график със съответните 

контролни точки и зависимости. 

 Продължителност на дейностите - определя се въз основа на 

информацията за обхвата на проекта и ресурсите. Предварителната 

оценка ще се детайлизира в хода на работата, предвид наличието и 

качеството на входящите данни. Оценката се прави по методологията 

на критичната пътека. 

 Определяне на график - задава се началната и крайната дата на 

дейностите по проекта. Процесът преминава през няколко итерации 

преди окончателното определяне на графика на проекта. 

 Контрол на графика - занимава се с факторите, които влияят върху 

пораждането на промени, грижи се за съгласуването на промените, 

констатира наличието на промени и ги управлява, когато възникнат. 

 Незабавно преструктуриране на проекта в случай на възникване на 

изоставане от графика вследствие на неблагоприятни климатични 

условия ; 

 Определяне на необходими ресурси и разходи по дейности, етапи, фази и 

общо за проекта 

 Актуализиране на графика за разработването и изпълнението на 

проекта. Графикът дава представа за продължителността на 

отделните етапи в рамките на всяка фаза, както и за припокриването 

на дейностите. 

 Справки за основните параметри на строителството, представляващи 

аналитичен линеен график с описани труд, материали, влагане, 

механизация, външни услуги, проверки, поименен персонал на обекта 
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 Справки за оперативното изпълнение на обекта, които включват: 

- Производителност по седмици и по бригади; 

- Движение на доставените материали по седмици, по номенклатура 

и количества; 

- Движение на влаганите материали по седмици, по подобекти; 

- Динамични справки за отклоненията от графика на материали, 

труд, механизация; 

- Причини за отклоненията, дефинирането им от носещия риска по 

съответното отклонение; 

- Структура на отклоненията по източници; 

- Анализи и прогнози. 

В резултат на изброените по горе мерки ще имаме ясна представа за 

необходимия ресурс, разход, време на изпълнение и основен резултат на 

етапа, така че да няма отклонения в срока на изпълнение. 

o Мерки за управление на риска. 

Участникът декларира, че разполага с опитен административен състав, 

който ежедневно ще следи напредъка на проекта съгласно графика за 

изпълнение и съответно ще регистрира евентуално настъпили закъснения на 

строително монтажните работи, след което ще бъде уведомяван 

ръководителя на обекта за предприемане на действия съгласно 

гореописаните мерки. 

 Технологични проблеми по време на строителството с висока вероятност да 

настъпи и с високо влияние върху изпълнението на предмета на поръчката; 

Обхват и отражение на риска върху изпълнението на обществената поръчка; 

o Технологични проблеми биха възникнали при : 

- наличие на непредвидени строително монтажни работи, което би довело 

до невъзможност или забава на изпълнение на строителството , особено при 

СМР изискващи не прекъснат строителен процес. 

- затруднен достъп на строителната техника до обекта , което от своя 

страна ще доведе до изоставане в изпълнението на СМР. 

o Мерки за намаляване на вероятността за настъпване / преодоляване и / или 

минимизиране на риска 

- Съгласуване на всички непредвидени СМР с Авторския и Строителния 

надзор на обекта. 

 Целта на Авторският надзор по проекта е да се съблюдават 

процесите на извършване на строителните дейности, да гарантира 

спазването на параметрите на работните проекти, както и да дава 

указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на 

непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите. 

 Строителният надзор има за цел да следи за правилното и точно 

изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, 

спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, 

изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, 

спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по 

време на гаранционния срок. 

o Съдействието и съгласуването от тяхна страна , както и добрата 

комуникация между страните участници ще доведе до безпроблемно 

приключване на видовете дейности до издаване на акт 16 за въвеждане обекта 

в експлоатация. 

- Добра комуникация с Възложителя - Предварително съгласуване на 

маршрутите по които трябва да преминават транспортни средства. 

o Мерки за управление на риска 
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Разполагаме с подготвен административен ресурс и вътрешни правила за 

текущ мониторинг на строителния процес , така че своевременно да се отчетат 

настъпили промени и да се предприемат съответни организационни дейности. 

 Неизпълнение на договорни задължения, в т. ч. липса на финансиране или забавяне 

на изплащането на дължимите средства с ниска вероятност да настъпи и с високо 

влияние върху изпълнението на предмета на поръчката; 

o Обхват и отражение на риска върху изпълнението на обществената поръчка;    

 Забавата на плащанията от страна на Възложителя биха довели до промяна 

на предварително начертания План на паричните потоци на Изпълнителя, тъй 

като е помощта на Плана на паричните потоци изпълнителят ще има ясната 

представа за всеки един момент от строителството с какви парични 

средства разполага. Паричният поток на парите е необходим за навременното 

поръчване, доставяне и изпълнение на СМР. Плащанията са основна част от 

изпълнението на строителния процес и приложения календари план график, 

тъй като е свързано с доставката на материали .Нередовното плащане би 

довело до объркване в строителния процес и невъзможност за изпълнение. 

o Мерки за намаляване на вероятността за настъпване / преодоляване и / или 

минимизиране на риска 

 В случай на поява на евентуална ситуация на забавяне на плащанията, следва 

Възложителя да уведоми Изпълнителя за настъпилите промени в 

разплащането с цел недопускане изоставането на проекта и осигуряване на 

оборотен кредит за обезпечаване на обекта. 

o Мерките за преодоляване на риска: 

- Незабавно преструктуриране на плана на Паричните потоци; 

- Използване на собствени средства или теглене на банков заем с цел да се 

избегне 

неизпълнение и не завършване на строителството в срок. 

o Мерки за управление на риска 

 Потенциалните предпоставки (допускания) за успешното изпълнение на 

договора: 

 Добро сътрудничество и координация на действията между Възложителя и 

Изпълнителя; 

o Доброто сътрудничество между Възложителя и Изпълнителя ще спомогне за 

безпроблемното изпълнение на обекта. При съвместно  отчитане на 

изпълнението биха се следили следните видове дейности: 

 Отчитане на състоянието — описва докъде е стигнал проектът в дадения 

момент, 

 Отчитане на напредъка — описва какво е постигнал екипът по проекта, 

 Прогнозиране — предполага бъдещото състояние и напредък по проекта. 

 Отчитане на изпълнението - данни за обхвата, графика, разходите и 

качеството. 

o Седмични оперативки : 

- Цел: Да се начертае целта на срещата преди започването и. Това е от 

съществено значение за всички участници, да знаят и разберат ясно целта на 

дискусията. Ясно се посочва целта и това ще помогне за бързото протичане на 

дневния ред. Присъствие: Ръководителя на проекта/обекта трябва да се увери , че 

всеки, който трябва да бъде на срещата присъства. Този, който не може да 

присъства лично, да се направи конферентен разговор с него по време на срещата. 

Ако отсъства ключов персонаж от вземащите решения, това може да повлияе на 

резултатите на всички решения, които трябва да бъдат взети. 

- Детайли: Ръководителя на проекта трябва да разполага с цялата необходима 

информация, свързана със задачите на проекта към днешна дата. Препоръчително е 
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Ръководител на проекта да се срещне със старши член на екипа по проекта, преди 

срещата, за да се избегнат недоразумения. Това ще помогне да се води разговор по 

контролиран начин, генериране на необходимите въпроси по време на срещата, а 

също и да се предотвратят всички неприятни изненади. 

- Установяване на проблеми: Всички актуализации или въпроси, засягащи 

развитието на проектите трябва да бъдат разгледани през това време. Среща за 

състоянието на проекта дава възможност за постигане на адекватно решение за 

всеки проблем, който е бил повдигнат. 

- Време: Ръководителя на проекта/обекта ще зададе време и дата на 

срещата всяка седмица (независимо от предпочитанията) и ще се придържа към 

това време. За предпочитане би било идеално срещата да бъде сутрин, така 

присъстващите ще бъдат най-внимателни по това време. Ако няма структурирани 

определени ден и час на срещите, трябва предварително да се изпрати уведомление 

до участниците най-малко 24 часа предварително. Да започне и да завърши на 

време, това може да изглежда просто, но неспазване на това може да постави 

черна точка на вашия професионализъм. 

- По време на срещата: Да се спазва дневния ред преди срещата, като се 

избягват ненужните промени или допълнения през това време. Много често може 

да получат нежелани въпроси извън темата, която не е  на дневен ред по време на 

срещата. Препоръчително е да се избягват всички отклонения от дневния ред. Да 

има лице, което да води протокол по време на срещата. 

- За край: Трябва да има достатъчно време, в края на срещата, да се даде 

възможност да бъдат задавани всякакви въпроси. Срещата трябва да завърши с 

обобщаване на разрешените въпроси по дневния ред по време на срещата. Важно е 

да се приключи в положителна насока, за да може всички участници да гледат с 

оптимизъм на работата си. 

Последващи действия: Изпращането на протокол от срещата гарантира, че 

всяка друга информация, ще стигне до всички участници. 

 Участникът е представил и Програма за управление на риска при изпълнение на 

обект: „Изграждане на подпорна стена на ул. проф. Асен Василев” в гр. Смолян с 

потенциални рискове и вероятност за тяхното настъпване. Планът включва 

разработване на процедури за идентифициране на тези рискове, въвеждане на 

система за контрол и докладване на значимите рискове на съответните нива. 

Ключов фактор за успешното въвеждане на управлението на риска е разбирането и 

ангажираността на ръководството и служителите в този процес. Всички 

служители и работници във фирмата ще бъдат мотивирани и убедени, че трябва 

да участват в процеса на управление на риска. 

 Недостатъчна подкрепа от страна на възложителя на екипа на изпълнителя и 

недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа на проекта, 

създаден в рамките на общината към изпълнението на поръчката. 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Закъснения при избора на и при сключване на договор с Изпълнител и 

Инженер (Строителен надзор); 

 Забавяне на началната дата на стартиране на договора, което води до 

забавяне на изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ 

между Бенефициента и Договарящия орган ; 

 Невъзможност за осигуряване на качествено изпълнение на СМР; 

 Удължаване на срока за изпълнение на строителството; 

 Неизпълнение на договорните задължения и забавяне на плащания по 

договора от страна на Възложителя ; 

 Забава на строителството; 

o Участникът е представил и Оценка на риска:  
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 Вероятност за настъпване на риска  

 Очаквано въздействие на риска  

 Стойност на риска настъпване на риска  

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Избор на Изпълнител и своевременно сключване на договор с Изпълнител и 

Инженер (Строителен надзор) от страна на Възложителя; 

 Осигуряване на пълен достъп на Изпълнителя до данните, необходими за 

ефективно изпълнение на неговите задължения и до съоръженията, предмет 

на рехабилитация и разширение; 

 Навременно съставяне и подписване на протоколите по време на изпълнение 

на СМР; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Въвеждане на обекта в експлоатация в срок; 

 Навременно отчитане на общината към инвестиционния фонд; 

 Оказване съдействие от асоциирания партньор при трасирането на 

съществуващите комуникации при строителството, при съгласувания и 

издаване на съответните разрешителни. 

 МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

o Участникът ще се ръководи от водещите принципи за предоставяне на помощ по 

европейски фондове - прозрачност, партньорство, публичност, устойчивост, 

добро финансово управление, равнопоставеност и др.; 

o ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна комуникация -

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

Фидик“ /Червена книга/, с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно 

сътрудничество с Възложителя. 

o В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора Фидик /Червена 

книга/ ще установим своевременна комуникация и съгласуване на действията с 

всички заинтересовани страни в рамките на проекта. 

o Мерки за намаляване на риска: 

o Участникът ще  създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, графици и др./ съгласно клаузите в 

Договора Фидик“ /Червена книга/ с цел осъществяване на ефективно и 

безпроблемно сътрудничество с Изпълнителите на други договори свързани с 

проекта; 

o Изпълнителя ще поддържа постоянна и своевременна комуникация с ДНСК и с 

всички компетентни органи и експлоатационни дружества, имащи отношение 

към обекта; 

o Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска. 

 Липса на информация или недостатъчна информация необходима за 

изпълнението на проектантските задачи в рамките на поръчката. 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Забавяне на издаването на съответните разрешителни, което води до 

забава на стартиране на СМР; 

 Нарушаване на строителния график и удължаване на срока на 

изпълнение на Договора за строителство; 

 Проблеми на индустриалните отношения на Изпълнителя и на 

отношенията му с доставчици/други участници в строителния 

процес; 

  Забавяне на реализацията на Общинския план за регионално и градско 

развитие съгласно заложените в него срокове. 

o Участникът е представил и Оценка на риска:  

 Вероятност за настъпване на риска  
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 Очаквано въздействие на риска  

 Стойност на риска настъпване на риска 

 Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

o Съгласувания и издаване на съответни разрешителни и протоколи, свързани 

със строителството; 

o Технологична последователност на изпълняваните СМР; 

o Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

o Въвеждане на обекта в експлоатация в срок; 

o Осигуряване на налични ресурси - строителни материали, резервни части, 

гориво, труд и механизация; 

 Мерки за предотвратяване на риска: 

 Участникът ще създаде добра организация за осъществяване на 

своевременна комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и 

др. съгласно клаузите в Договора Фидик“ /Червена книга/, с цел 

осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество 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 се ръководи от водещите принципи за предоставяне на 

помощ по европейски фондове - прозрачност, партньорство, публичност, 

устойчивост, добро финансово управление, равнопоставеност и др.; 

 Изготвяне и прилагане на план за управление изпълнението на договора. 

 Своевременно избиране на доставчик, сключване на договор за доставка, 

определяне на конкретен срок за доставка в договора; 

 При възникване на риска, ние имаме готовност своевременно да 

пренасочим доставките на материали от друг доставчик и така да 

доставим необходимите материали навреме; 

 Участникът ще поддържа постоянна и добра своевременна комуникация с 

експлоатационното дружество, засегнати от проекта; 

o Мерки за намаляване на риска:  

 Участникът ще поддържа постоянна и добра своевременна комуникация с 

Възложителя и проектантския екип, изготвил работния проект; 

 Изготвяне и прилагане на конкретно разработена за целите на настоящия 

Договор Програма за управление на проекта; 

 Своевременно техническо и ресурсно обезпечение на изпълнението на 

Договора съгласно разпределението на своите отговорности; 

 Създаване на добри професионални взаимоотношения с всички доставчици 

на материали и специализирани услуги, ангажирани в строителния 

процес. 

Липса на сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно: 

община Монтана, СС,ББР и др. Заинтересовани страни 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Закъснения при избора на и при сключване на договор с Изпълнител и Инженер 

(Строителен надзор); 

 Забавяне на началната дата на стартиране на договора, което води до забавяне 

на изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ между 

Бенефициента и Договарящия орган ; 

 Невъзможност за осигуряване на качествено изпълнение на СМР; 

 Удължаване на срока за изпълнение на строителството; 

 Неизпълнение на договорните задължения и забавяне на плащания по договора от 

страна на Възложителя ; 

 Забава на строителството; Оценка на риска: 
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o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Избор на Изпълнител и своевременно сключване на договор с Изпълнител и 

Инженер (Строителен надзор) от страна на Възложителя; 

 Осигуряване на пълен достъп на Изпълнителя до данните, необходими за 

ефективно изпълнение на неговите задължения и до съоръженията, предмет на 

рехабилитация и разширение; 

 Навременно съставяне и подписване на протоколите по време на изпълнение на 

СМР; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Въвеждане на обекта в експлоатация в срок 

 Навременно отчитане от общината към инвестиционния фонд; 

 Оказване съдействие от асоциирания партньор при трасирането на 

съществуващите комуникации при строителството, при съгласувания и издаване 

на съответните разрешителни. 

o Мерки за предотвратяване на риска: 

 Участникът ще се ръководи от водещите принципи за предоставяне на помощ по 

европейски фондове - прозрачност, партньорство, публичност, устойчивост, 

добро финансово управление, равнопоставеност и др.; 

 Участникът ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в 

Договора Фидик“ /Червена книга/, с цел осъществяване на ефективно и 

безпроблемно сътрудничество с Възложителя. 

 В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора Фидик /Червена 

книга/ ще установим своевременна комуникация и съгласуване на действията с 

всички заинтересовани страни в рамките на проекта. 

o Мерки за намаляване на риска: 

 Участникът ще създаде добра организация за осъществяване на 

своевременна комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, графици и др./ 

съгласно клаузите в Договора Фидик“ /Червена книга/ с цел осъществяване на 

ефективно и безпроблемно сътрудничество с Изпълнителите на други 

договори свързани с проекта; 

 Участникът ще  поддържа постоянна и своевременна комуникация с ДНСК и 

с всички компетентни органи и експлоатационни дружества, имащи 

отношение към обекта; 

 Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска. 

 Неясноти и промени в условията за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ. 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Проблеми в отношенията между заинтересованите страни, в т.ч. забавяне 

на изпълнението на обекта, вследствие на съдебни спорове; 

 Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, 

горива и др., в следствие на забавяне на плащанията; 

 Проблеми в спазването на финансовата дисциплина ЕТ „Манол Чернев - 

Конгломерат строй” и увеличаване на задлъжнялостта на изпълнителя по 

договора към държавни органи, кредитни институции и други 

фирми/доставчици; 

 Удължаване на срока на изпълнение на обекта при условията, съгласно 

които е договориран; 

 Невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 
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 Промяна на заложените видове СМР; 

 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Спазване на финансова дисциплина в дружеството и ограничаване на 

задлъжнялостта към НАП, финансови институции и други 

фирми/доставчици; 

 Усвояване на предоставените средства. 

o Мерки за предотвратяване на риска: 

 Участникът ще се ръководи от водещите принципи за предоставяне на 

помощ по европейски фондове - прозрачност, партньорство, публичност, 

устойчивост, добро финансово управление, равнопоставеност и др.; 

 Участникът ще създаде добра организация за осъществяване на 

своевременна комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. 

съгласно клаузите в Договора Фидик“ /Червена книга/, с цел осъществяване 

на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички 

заинтересовани страни в рамките на проекта. 

 Собствен финансов ресурс и достъп до финансови средства, които му 

позволяват своевременно да обезпечава необходимото финансиране от 

започване на строителството на обекта до въвеждането му в 

експлоатация; 

 Разполага с екип от професионалисти с дългогодишен юридически опит в 

изпълнението на договори с условия по ФИДИК / Червена книга/ и ЗУТ; 

 Система за финансов и счетоводен контрол и управление на разходите. 

o Мерки за намаляване на риска: 

 В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора Фидик 

/Червена книга ние като изпълнител установяваме своевременна комуникация 

и съгласуване на действията с всички заинтересовани страни в рамките на 

проекта; 

 Изготвяне на план за управление на качеството на изпълнение на договора; 

 Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска 

и изготвяне на доклад; 

 Използване на собствен финансов ресурс и достъп до финансови средства, 

които ни позволяват да поемем първоначалните разходи до започване на 

изплащане съгласно клаузите на договора; 

 Кратки срокове за изпълнение 

o Закъснение в началото на започване на строително-монтажните работи; 

o Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

o Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на 

обекта 

o Очаквано въздействие на риска: 

 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 нощни условия ; 

 Невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Нарушаване на нормалния ритъм на работа и отдих на населението; 

 Нарушаване технологията за изпълнение 

 Оценка на риска 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: Промени в 

работните проекти (екзекутивна документация); 

 Получаване на необходимите разрешения от съответните компетентни 

органи; 

 Получаване на информация от съответните компетентни органи; 

 Предоговаряне на цени на материали, механизация и труд с доставчиците 
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по обекта; 

 Сменен режим на работа, упражняване на нощен труд; 

 Затрудняване достъпа на граждани и МПС до улиците намиращи се в 

районите, в които се изпълнява договора. 

o Мерки за предотвратяване на риска: 

 Участникът  ще създаде добра организация за осъществяване на 

своевременна комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. 

съгласно клаузите в Договора Фидик“ /Червена книга/, с цел осъществяване 

на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани 

страни в рамките на проекта. 

 Своевременно съставяне на всички документи, свързани със строителството 

- протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003г за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството; 

 Участникът има отговорни компетентни лица, включително проектанти с 

дългогодишен опит, които лица ще контролират изпълнението на СМР и 

отразяват своевременно всички направени промени в проектната 

документация; 

 При възникване на рискови ситуации може да се използват ресурсите на 

някой от другите участници извън договореното предварително, с цел 

недопускане на липса на ресурс на обекта; 

o Мерки за намаляване на риска: 

 Ежеседмичен отчет на прогреса по изпълнението на договора 

 Участникът ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в 

Договора Фидик“ /Червена книга/, с цел осъществяване на ефективно и 

безпроблемно сътрудничество 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.; 

 Ще ангажираме наличните си ресурси за своевременно техническо и ресурсно 

обезпечение на изпълнението на Договора съгласно разпределението на своите 

отговорности; 

 Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска и 

моментална мобилизация на допълнителни ресурси за компенсиране на 

 Липса на координация между екипите на изпълнителя -   проектанти и 

строителни бригади 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Забавяне на началната дата на стартиране на договора, което води до 

забавяне на изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ 

между Бенефициента и Договарящия орган ; 

 Невъзможност за осигуряване на качествено изпълнение на СМР; 

 Удължаване на срока за изпълнение на строителството; 

 Неизпълнение на договорните задължения и забавяне на плащания по 

договора от страна на Възложителя ; 

 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Осигуряване на пълен достъп на Изпълнителя до данните, необходими за 

ефективно изпълнение на неговите задължения и до съоръженията, предмет 

на рехабилитация и разширение; 

 Навременно съставяне и подписване на протоколите по време на изпълнение на 

СМР; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Въвеждане на обекта в експлоатация в срок; 
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 Навременно отчитане от общината към инвестиционния фонд; 

 Оказване съдействие от асоциирания партньор при трасирането на 

съществуващите комуникации при строителството, при съгласувания и 

издаване на съответните разрешителни. 

o Мерки за предотвратяване на риска: 

 Участникът  ще се ръководи от водещите принципи за предоставяне на 

помощ по европейски фондове - прозрачност, партньорство, публичност, 

устойчивост, добро финансово управление, равнопоставеност и др.; 

 Участникът ще създаде добра организация за осъществяване на 

своевременна комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. 

съгласно клаузите в Договора Фидик“ /Червена книга/, с цел осъществяване 

на ефективно и безпроблемно сътрудничество с Възложителя. 

 В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора Фидик 

/Червена книга/ ще установим своевременна комуникация и съгласуване на 

действията с всички заинтересовани страни в рамките на проекта. 

o Мерки за намаляване на риска: 

Участникът ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, графици и др./ съгласно клаузите 

в Договора Фидик“ /Червена книга/ с цел осъществяване на ефективно и 

безпроблемно сътрудничество с Изпълнителите на други договори свързани с 

проекта; 

 Изпълнителя ще поддържа постоянна и своевременна комуникация с 

ДИСК и с всички компетентни органи и експлоатационни дружества, 

имащи отношение към обекта; 

 Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на 

риска. 

 Липса на финансов ресурс за изпълнение на поръчката (по отношение на дефицит 

на средства у участника) 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Проблеми в отношенията между заинтересованите страни, в т.ч. забавяне на 

изпълнението на обекта, вследствие на съдебни спорове; 

  Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, 

горива и др., в следствие на забавяне на плащанията; 

 Проблеми в спазването на финансовата дисциплина в ЕТ „Манол Чернев - 

Конгломерат строй” и увеличаване на задлъжнялостта на изпълнителя по 

договора към държавни органи, кредитни институции и други 

фирми/доставчици; 

 Удължаване на срока на изпълнение на обекта при условията, съгласно които е 

договориран; 

 Невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Ненавременно усвояване на средствата;  

 Оценка на риска; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Промяна на заложените видове СМР; 

  Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Спазване на финансова дисциплина в ЕТ „Манол Чернев - Конгломерат строй” и 

ограничаване на задлъжнялостта към НАП, финансови институции и други 

фирми/доставчици; 

 Усвояване на предоставените средства. 

o Мерки за предотвратяване на риска: 
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 Участникът ще се ръководи от водещите принципи за предоставяне на помощ по 

европейски фондове - прозрачност, партньорство, публичност, устойчивост, 

добро финансово управление, равнопоставеност и др.; 

 Участникът ще  създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в 

Договора Фидик“ /Червена книга/, с цел осъществяване на ефективно и 

безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките 

на проекта. 

 Собствен финансов ресурс и достъп до финансови средства, които му 

позволяват своевременно да обезпечава необходимото финансиране от започване 

на строителството на обекта до въвеждането му в експлоатация; 

 Разполага с екип от професионалисти с дългогодишен юридически опит в 

изпълнението на договори с условия по ФИДИК / Червена книга/ и ЗУТ; 

 Система за финансов и счетоводен контрол и управление на разходите. 

o Мерки за намаляване на риска: 

 В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора Фидик /Червена 

книга ние като изпълнител установяваме своевременна комуникация и 

съгласуване на действията с всички заинтересовани страни в рамките на 

проекта; 

 Изготвяне на план за управление на качеството на изпълнение на договора; 

 Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска и 

изготвяне на доклад; 

 Използване на собствен финансов ресурс и достъп до финансови средства, които 

ни позволяват да поемем първоначалните разходи до започване на изплащане 

съгласно клаузите на договора; 

 Липса на финансов ресурс за изпълнение на поръчката (по отношение на забава в 

изплащането на договорените суми в срока и обхвата, предвидени в договора за 

обществена поръчка, поради причини независещи от страните по договора. 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Е1роблеми в отношенията между заинтересованите страни, в т.ч. забавяне на 

изпълнението на обекта, вследствие на съдебни спорове; 

 Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, 

горива и др., в следствие на забавяне на плащанията; 

 Проблеми в спазването на финансовата дисциплина в ЕТ „Манол Чернев - 

Конгломерат строй” и увеличаване на задлъжнялостта на изпълнителя по 

договора към държавни органи, кредитни институции и други 

фирми/доставчици; 

 Удължаване на срока на изпълнение на обекта при условията, съгласно които е 

договориран; 

 Невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Ненавременно усвояване на средствата; 

 Оценка на риска. 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Промяна на заложените видове СМР; 

 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Спазване на финансова дисциплина в ЕТ „Манол Чернев - Конгломерат строй” и 

ограничаване на задлъжнялостта към НАП, финансови институции и други 

фирми/доставчици; 

 Усвояване на предоставените средства. 

o Мерки за предотвратяване на риска: 
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 Участникът ще се ръководи от водещите принципи за предоставяне на помощ по 

европейски фондове - прозрачност, партньорство, публичност, устойчивост, 

добро финансово управление, равнопоставеност и др.; 

 Участникът ще  създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в 

Договора Фидик“ /Червена книга/, с цел осъществяване на ефективно и 

безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките 

на проекта. 

 Собствен финансов ресурс и достъп до финансови средства, които му 

позволяват своевременно да обезпечава необходимото финансиране от започване 

на строителството на обекта до въвеждането му в експлоатация; 

 Разполага с екип от професионалисти е дългогодишен юридически опит в 

изпълнението на договори с условия по ФИДИК / Червена книга/ и ЗУТ; Система 

за финансов и счетоводен контрол и управление на разходите. 

o Мерки за намаляване на риска: 

 В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора Фидик /Червена 

книга ние като изпълнител установяваме своевременна комуникация и 

съгласуване на действията с всички заинтересовани страни в рамките на 

проекта; 

 Изготвяне на план за управление на качеството на изпълнение на договора; 

 Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска и 

изготвяне на доклад 

 Използване на собствен финансов ресурс и достъп до финансови средства, които 

ни позволяват да поемем първоначалните разходи до започване на изплащане 

съгласно клаузите на договора; 

 Забава в етап от изпълнението на строителството поради забава в издаването на 

разрешение за строеж. 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Забавяне на началната дата на стартиране на договора, което води до забавяне 

на изпълнението на Договора за безвъзмездна финансова помощ между 

Бенефициента и Договарящия орган ; 

 Невъзможност за осигуряване на качествено изпълнение на СМР; 

 Удължаване на срока за изпълнение на строителството; 

 Неизпълнение на договорните задължения и забавяне на плащания по договора от 

страна на Възложителя ; 

 Забава на строителството; 

 Оценка на риска: 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Навременно съставяне и подписване на протоколите по време на изпълнение на 

СМР; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Въвеждане на обекта в експлоатация в срок; 

 Навременно отчитане от общината към инвестиционния фонд; 

 Оказване съдействие от асоциирания партньор при трасирането на 

съществуващите комуникации при строителството, при съгласувания и издаване 

на съответните разрешителни. 

o Мерки за предотвратяване на риска: 

 Участникът ще следи стриктно целият процес по изготвяне и предаване на 

документацията в срок; 

 При връщането и отказа за съгласуване на проекта поради наложили се 

корекции, те ще бъдат изпълнявани своевременно. Ще се организират срещи с 

проектантския състав и ще се направят необходимите корекции. 
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 Участникът ще  създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в 

Договора Фидик“ /Червена книга/, с цел осъществяване на ефективно и 

безпроблемно сътрудничество с Възложителя. 

 В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора Фидик /Червена 

книга/ ще установим своевременна комуникация и съгласуване на действията с 

всички заинтересовани страни в рамките на проекта. 

o Мерки за намаляване на риска: 

 Участникът ще  създаде добра организация и съгласуваност на проектантския 

екип. 

 Проектът за съгласуване ще се ръководи от един главен мениджър архитект, 

който ще следи и координира целия процес на изработване на проекта. 

 Участникът ще  създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, графици и др./ съгласно клаузите в 

Договора Фидик“ /Червена книга/ с цел осъществяване на ефективно и 

безпроблемно сътрудничество с Изпълнителите на други договори свързани с 

проекта; 

 Изпълнителя ще поддържа постоянна и своевременна комуникация с ДИСК и с 

всички компетентни органи и експлоатационни дружества, имащи отношение 

към обекта; 

 Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска. 

 Промени в законодателството на България: промени в изискванията на национална 

програма за енергийна ефективност в много фамилни жилищни сгради в република 

България във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по договора. 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Промяна на обхвата на изготвения вече работен проект във връзка с промени в 

нормативната база, свързана с проектирането. 

 Промяна на технологията на изпълнение на строителството, която ще доведе до 

промени в единичните стойности и количества на заложените в договора СМР; 

 Инфлационно оскъпяване на стойността на изпълнение на проекта, в следствие 

на изменение на законодателството в областта на данъчното облагане, 

социалното осигуряване, митнически процедури за внос/износ, наемането на 

работна ръка, местните данъци и такси и/или други държавни такси; 

 Промяна в обхвата на вече одобрени за финансиране мерки, което ще доведе до 

промяна в обхвата на договора за финансиране; Закъснения в изпълнението на 

обекта и не постигане на целите, заложени по мярка устойчиво градско 

развитие. 

 Оценка на риска 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Актуализиране на работен проект; 

 Ценообразуване на нови видове работи, свързано с промени в техническите 

спецификации; 

 Оценка на стойността на изпълнение на обекта, в т.ч. на разходите, свързани с 

данъчното облагане, социалното осигуряване, митнически процедури за 

внос/износ, наемането на работна ръка, местните данъци и такси и/или други 

държавни такси; 

  Наемане на работници и специалисти; 

 Осигуряване на качеството на цялостно изпълнение на проекта; 

 Въвеждане и актуализиране от Възложителя на система за наблюдение, 

отчетност и контрол на дейностите и на разходите, свързани с изпълнението на 

проекта; 

 Прилагане на законодателството на ЕС и/или негови актуализации. 



                                                     

41 

o Мерки за предотвратяване на риска: 

 Достъп до съществуващата правно-нормативна база на Р.България и 

Европейския съюз; 

 Система за непрекъснат контрол върху промените на правно-нормативна база 

на Р. България и Европейския съюз;  

 В нашия екип ще бъдат включени подготвени експерти, притежаващи познания в 

детайли за приложимите аспекти на европейското и българското 

законодателство финансовите процедури и правилата за отчитане на проекти, 

финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007- 

2013 година 

 Изградена система за финансов и счетоводен контрол и управление на 

разходите; 

 Изготвяне и прилагане на план за управление на качеството на изпълнение на 

договора. 

o Мерки за намаляване на риска: 

 В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора Фидик /Червена 

книга / ще установим своевременна комуникация и съгласуване на действията с 

всички заинтересовани страни в рамките на проекта; 

 Екип от професионалисти с дългогодишен юридически опит в изпълнението на 

договори по европейски програми, отговарящи за правните аспекти на 

изпълнението на Договора; 

 При изготвяне на офертното предложение са взети предвид всички 

съществуващи и прогнозни финансови показатели - мита, данъци, такси, 

инфлация, промени на курсовете на валутите и др.; 

 Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 

от страна на възложителя. 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Проблеми в отношенията между заинтересованите страни, в т.ч. забавяне на 

изпълнението на обекта, вследствие на съдебни спорове; 

  Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, 

горива и др., в следствие на забавяне на плащанията; 

  Проблеми в спазването на финансовата дисциплина ЕТ „Манол Чернев - 

Конгломерат строй” и увеличаване на задлъжнялостта на изпълнителя по 

договора към държавни органи, кредитни институции и други 

фирми/доставчици; 

 Удължаване на срока на изпълнение на обекта при условията, съгласно които е 

договориран; 

  Невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Ненавременно усвояване на средствата; 

 Оценка на риска; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Промяна на заложените видове СМР; 

 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Спазване на финансова дисциплина в ЕТ „Манол Чернев - Конгломерат строй” и 

ограничаване на задлъжнялостта към НАП, финансови институции и други 

фирми/доставчици; 

 Усвояване на предоставените средства. 

o Мерки за предотвратяване на риска: 

 Екипът на ЕТ „Манол Чернев - Конгломерат строй” ще се ръководи от водещите 

принципи за предоставяне на помощ по европейски фондове - прозрачност, 
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партньорство, публичност, устойчивост, добро финансово управление, 

равнопоставеност и др.; 

 Участникът ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в 

Договора Фидик“ /Червена книга/, с цел осъществяване на ефективно и 

безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките 

на проекта. 

 Собствен финансов ресурс и достъп до финансови средства, които му 

позволяват своевременно да обезпечава необходимото финансиране от започване 

на строителството на обекта до въвеждането му в експлоатация; 

  Разполага с екип от професионалисти с дългогодишен юридически опит в 

изпълнението на договори с условия по ФИДИК / Червена книга/ и ЗУТ; 

 Система за финансов и счетоводен контрол и управление на разходите. 

o Мерки за намаляване на риска: 

 В случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора Фидик /Червена 

книга ние като изпълнител установяваме своевременна комуникация и 

съгласуване на действията с всички заинтересовани страни в рамките на 

проекта; 

 Изготвяне на план за управление на качеството на изпълнение на договора; 

 Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска и 

изготвяне на доклад; 

 Използване на собствен финансов ресурс и достъп до финансови средства, които 

ни позволяват да поемем първоначалните разходи до започване на изплащане 

съгласно клаузите на договора; 

 Риск от трудови злополуки, производствени аварии и повреди в механизацията 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Риск от трудови злополуки. Предпоставки за качествено и навременно 

изпълнение - да се изпълняват СМР съгласно изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд;  

 Риск от повреда на техника и механизация при изпълнението на обекта. 

Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - Своевременно 

обслужване и ремонт на машините; 

 Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Може да доведе до спиране или забавяне работата на обекта от 

съответните държавни органи; 

 Може да доведе до забавяне срока за строителството на обекта. 

o Мерки за предотвратяване на риска: 

 изпълнение на работите съгласно Правилниците за изпълнение и приемане на 

строително-монтажни работи. Извършване на работите в съответствие със 

закона за здравословни и безопасни условия на труд. Първоначален инструктаж. 

Периодичен инструктаж. Ежедневен инструктаж. Извършване на строително-

монтажните работи под непосредствения надзор на техническия ръководител 

на обекта и на отговорника по здравословни и безопасни условия на труд; 

 използване на не амортизирани машини, техника и механизация. Своевременна и 

качествена поддръжка на машините  

o Мерки за намаляване на риска: 

 стриктно спазване и недопускане на нарушения на трудовата дисциплина, 

обезопасяване на работните площадки, ежедневен инструктаж, периодични 

инструктажи по ЗБУТ, лични предпазни средства. При възникване, веднага се 

оказва първоначална помощ на пострадалия, като едновременно с това друго 

лице уведомява на тел. 112 Спешна помощ, техническия ръководител на обекта и 

намиращите се там работници, и органите от Инспекцията на труда. (Наредба 
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за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки 

(НУРРОТЗ) 

 ние разполагаме с богата гама от машини. При евентуална повреда на машина на 

обекта, и ако няма възможност за бърз ремонт, ние ще доставим веднага 

заместваща машина, за да се продължи изпълнението на строително - 

монтажните работи; 

 Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или 

непълнота и/или неточности в проектната документация. 
o Очаквано въздействие на риска: 

 Забавяне на старта на строително-монтажните работи, свързано с промени в 
работните проекти (екзекутивна документация); 

 Промени в работната програма за изпълнение (строителен план-график); 
 Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, 

горива и др., във връзка с промените на работния проект и техническото 

предложение на Изпълнителя; 

 Възпрепятстване и забавяне процеса на строителство;  

 Оценка на риска; 

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

• Промени в изготвения работен проект; 

• Промени в технологията на изпълнение и организацията на строителството; 

• 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 градско развитие; 

o Мерки за предотвратяване на риска: 

 Участникът ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация /кореспонденция, срещи, с цел осъществяване на ефективно и 

безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките 

на проекта, а именно: Възложител , Проектант, Строителен Надзор и 

Изпълнител. 

 Своевременно уведомяване на авторския надзор, своевременно уведомяване на 

Възложителя, своевременно уведомяване на строителния надзор на обекта. 

Своевременно съставяне на всички документи, свързани със строителството - 

протоколите по Наредба № 3 от 31.07.2003г за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството 

 В екипа на ЕТ „Манол Чернев - Конгломерат строй” ще има отговорни 

компетентни лица, включително проектанти с дългогодишен опит, които ще 

контролират изпълнението на СМР и отразяват своевременно всички направени 

промени в проектната документация. 

o Мерки за намаляване на риска: 

 Създаване на добри професионални взаимоотношения и осъществяване на 

непрекъсната комуникация с представители на Възложителя, Проектанта, ДНСК и 

други заинтересовани страни; 

 Изготвяне и прилагане на конкретно разработена за целите на настоящия Договор 

Програма за управление на риска; 

 Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или 

други форми на негативна реакция от страна на местното население 

o Очаквано въздействие на риска: 

 Забавяне на снабдяването и изпълнението на СМР; 

 Може да блокира пътищата за доставка на материали, да спре производствата 
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на материали в някои заводи и така да забави съществено строителството на 

обекта; 

 Промени в работната програма за изпълнение (строителен план-график); 

 Възпрепятстване и забавяне процеса на строителство, качествено и навременно 

изпълнение; 

 Увеличаване разходите поради непредвидени престои Оценка на риска. 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и  като цяло риск за срока на изпълнение на 

СМР; 

o МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА: 

 Информираност и комуникация, и отзивчивост към проблемите на местното 

население, комуникация с органите осигуряващи реда. 

  Използване на алтернативни пътища при затваряне на основни пътни артерии; 

 Екипът на ЕТ „Манол Чернев - Конгломерат строй” ще се ръководи от водещите 

принципи за предоставяне на помощ по европейски фондове - прозрачност, 

публичност, 

 Стриктно спазване на всички мерки за опазване на околната среда, ограничаване 

до минимум въздействието на строителния процес в/у жителите. 

o Мерки за намаляване на риска: 

 Ще преговаряме с хората и в зависимост от техните искания, ще направим 

необходимите стъпки за решаване на проблема. Сътрудничество с органите на 

МВР и тяхно участие в решаване на гражданското неподчинение; 

 Създаване на добри взаимоотношения с всички засегнати от строителния 

процес. Незабавно отстраняване на причините за недоволство 

 Изготвяне на качествен проект за временна организация на движението и 

поддържане на добри професионални взаимоотношения с „Пътна полиция”. 

 ДРУГИ ВЪЗМОЖНИ РИСКОВЕ 

o Възможен риск - ненавременна доставка на някои материали 

o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката - риск от ненавременна доставка на някои материали, с по-

дълъг срок за доставка, с което може да се забави изпълнението на обекта. 

Предпоставки за качествено и навременно изпълнение-своевременно поръчване и 

доставка на материалите; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и като цяло риск за срока на изпълнение на 

СМР; 

 Промени в изготвения работен проект; 

 Промени в технологията на изпълнение и организацията на строителството; 

 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; 

  Спазване на срока на изпълнение на СМР; 

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Промяна на заложените видове СМР; 

  Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Спазване на финансова дисциплина в ЕТ „Манол Чернев - Конгломерат строй” и 

ограничаване на задлъжнялостта към НАП, финансови институции и други 

фирми/доставчици; 

 Усвояване на предоставените средства. 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - средна. 
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Може да доведе до спъване работата в даден подобект, но изпълнението на СМР е 

възможно в останалите подобекти от обекта; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - своевременно избиране на 

доставчик, сключване на договор за доставка, определяне на конкретен срок за 

доставка в договора; 

o Мерки за преодоляване на риска - ние работим с различни доставчици и при 

възникване на такъв риск имаме готовност да поръчаме експресна доставка на 

даден материал от друг доставчик и друг производител; 

o Мерки за намаляване на риска - ще изпращаме нашите заявки от по-рано, с което 

доставчиците ще имат повече време за доставка на материала и производството 

му; 

o Оценка на риска: 

o Възможен риск - доставка на некачествени материали от самия доставчик 

o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката - риск от доставка на некачествени материали от самия 

доставчик. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да се доставят 

качествени материали; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и  като цяло риск за срока на изпълнение 

на СМР; 

 Промени в изготвения работен проект; 

  Промени в технологията на изпълнение и организацията на 

строителството; 

 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 градско развитие; 

  Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Промяна на заложените видове СМР; 

 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Спазване на финансова дисциплина в ЕТ „Манол Чернев - Конгломерат 

строй” и ограничаване на задлъжнялостта към НАП, финансови 

институции и други фирми/доставчици; 

o Усвояване на предоставените средства. 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. 

При възникване на риска, работата на обекта може да се забави, поради това, 

че при доставка на материали, те се инспектират на обекта и се проверява 

качеството им. В случай, че техническият ни ръководител на обекта установи, 

че доставените материали не са с необходимото качество, той не позволява 

влагането им на обекта. Уведомява се съответният доставчик и материалите 

се връщат на производителя; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - ние работим само с проверени 

доставчици на качествени и маркови материали. Производителите на 

материалите, с които работим, имат изградени системи за контрол на 

произведената продукция. При всяка доставка изискваме и ще изискваме 

представяне на сертификати за качество на доставените материали - заедно с 

тяхната доставка. По този начин свеждаме до минимум възможността за 
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появата на този риск. 

o Мерки за преодоляване на риска - при възникване на риска имаме готовност да 

върнем материалите на доставчика и той да достави нови такива с 

необходимото качество. В случай, че това може да забави доставката, тогава 

ще използваме няколко доставчика, които разполагат с необходимите 

количества материали на склад и можем веднага да ги доставим на обекта; 

o Мерки за намаляване на риска - ще имаме по-качествен контрол върху приемане 

на строителните материали на обекта и няма да допуснем влагане на 

некачествен материал; 

 Възможен риск - покачване цените на основните материали по време на 

строителството 

o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно 

изпълнение на предмета на поръчката - риск от покачване цените на 

основните материали по време на строителството. Предпоставки за 

качествено и навременно изпълнение - Своевременна доставка на основните 

материали; 

o Дейности, които те бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и като цяло риск за срока на изпълнение 

на СМР; 

 Промени в изготвения работен проект; 

 Промени в технологията на изпълнение и организацията на 

строителството; 

 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; 

 Спазване на срока на изпълнение на СМР; 

 Осигуряване на градско развитие; 

  Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

  Спазване на строителния план-график; 

 Промяна на заложените видове СМР; 

 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Спазване на финансова дисциплина в ЕТ „Манол Чернев - Конгломерат 

строй” и ограничаване на задлъжнялостта към НАП, финансови институции 

и други фирми/доставчици; 

 Усвояване на предоставените средства 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - средна. 

Забавяне доставката на съответните материали и изоставане на отделни видове 

СМР; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - ние предвиждаме доставката на 

основните материали да извършим още в самото начало на строителството. По 

този начин ще сме независими от промени в цените на материалите по време на 

строителството; 

o Мерки за преодоляване на риска - ще доставим основните материали в началото на 

строителството. При покачване на цените на други материали, ще преговаряме с 

производители и доставчици за по-големи отстъпки, поради общия голям обем на 

поръчките от наша страна; 

o Мерки за намаляване на риска - предварително ще сключваме договори за доставка 

на материали на съответни цени и ще намалим риска от евентуални покачвания на 

материала в бъдеще; 

 Възможен риск липса на квалифицирани работници за изпълнението на строително-

монтажните работи на обекта 
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o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката - липса на квалифицирани работници за изпълнението на 

строително- монтажните работи на обекта. Предпоставки за качествено и 

навременно изпълнение - Своевременно подаване на заявка и осигуряване на 

необходимите работници; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и като цяло риск за срока на изпълнение на 

СМР; 

 Промени в технологията на изпълнение и организацията на строителството; 

 Отразяване на направените в проекта и техническата спецификация промени в 

единичните цени и стойността на договора, както и видовете и количества 

СМР; 

 Спазване на срока на изпълнение на СМР; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. Може 

да доведе до невъзможност за изпълнение на определени видове СМР, които се 

изпълняват от квалифицирани работници; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - ние разполагаме с достатъчен брой 

квалифицирани работници - около 50 броя. По този начин ние винаги имаме достатъчен 

брой квалифицирани работници за изпълнението на обекта; 

o Мерки за преодоляване на риска - при евентуално възникване на риска, ние имаме 

готовност да пренасочим квалифицирани работници от други наши обекти и така да 

обезпечим обекта с работници; 

o Мерки за намаляване на риска - чрез добри работни условия, които ще задържат 

квалифицираната 

o Оценка на риска 

 Възможен риск - риск, свързан с екологията 

o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката - рискове, свързани с екологията - по време на 

строителството е възможно замърсяване на околната среда с гориво-смазочни 

материали, бензин, дизелово гориво и масла. Предпоставки за качествено и 

навременно изпълнение - да не се допуска замърсяване на околната среда; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и като цяло риск за срока на изпълнение на 

СМР; 

 Промени в технологията на изпълнение и организацията на строителството; 

  Актуализация на вложените строителни материали; 

  Получаване на информация и/или необходимите разрешения от съответните 

компетентни органи; 

 Спазване на срока на изпълнение на СМР; 

 Осигуряване на градско развитие;  

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - средна до 

висока. Може да бъде блокирано изпълнението на обекта от различни екологични 

организации; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - недопускане на замърсяване 

със гориво- смазочни материали. Съхранението им само на определените за тази 

цел места и в подходящи съдове и опаковки. Контрол от страна на техническия 

ръководител на обекта; 

o Мерки за преодоляване на риска - незабавно почистване на замърсените участъци 
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от околната среда. 

o Мерки за намаляване на риска - провеждане на ежедневен инструктаж за 

намаляване на замърсяванията на строителния обект; 

 Възможен риск лоши метеорологични условия 

o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение 

на предмета на поръчката - лоши метеорологични условия - евентуално влошаване 

на времето /силни и продължителни дъждове, ниски температури - в началният 

етап на строителство/, което може да доведе до удължаване на срока за 

строителството. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - 

съобразен с метеорологичните условия график за изпълнение на СМР. 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и като цяло риск за срока на 

изпълнение на СМР; 

 Промени в технологията на изпълнение и организацията на 

строителството; 

 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; 

 Спазване на срока на изпълнение на СМР; 

  Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока - 

лошите атмосферни условия не позволяват, или забавят изпълнението на 

строително-монтажните работи; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - незабавно започване 

изпълнението на строително-монтажните работи. Съгласно графика , 

строителството се извършва през пролетните и летните месеци от годината. 

Следене метеорологичните прогнози и гъвкаво планиране на СМР. 

o Мерки за преодоляване на риска - При влошаване на времето, за да изпълним 

обекта в срок, ние ще увеличим броя на работниците и механизацията. Ще 

осигурим работниците с необходимата екипировка и облекло, за да могат да 

работят и в по-лоши атмосферни условия. 

o Мерки за намаляване на риска - преглед на метеорологичните прогнози и 

предварително вземане на мерки като преместване на работната ръка и вида на 

текущата работа, с което ще се намали риска; 

 Възможен риск от природно бедствие - земетресение  

o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката -риск от природно бедствие - земетресение. 

Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - качествено проектиране; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и като цяло риск за срока на изпълнение 

на СМР; 

 Промени в изготвения работен проект; 

 Промени в технологията на изпълнение и организацията на строителството; 

 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; 
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 Спазване на срока на изпълнение на СМР; 

 Осигуряване на градско развитие; 

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Промяна на заложените видове СМР; 

 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Спазване на финансова дисциплина и ограничаване на задлъжнялостта към 

НАП, финансови институции и други фирми/доставчици; 

 Усвояване на предоставените средства. 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока - в 

зависимост от силата на земетресението, може да доведе до пълно или частично 

спиране на работите. Може да усложни обстановката и да забави изпълнението на 

работите, поради необходимост от извършване на ремонтни работи по сгради и 

съоръжения; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - добро и качествено проектиране 

на обекта; 

o Мерки за преодоляване на риска - Ще използваме наличната ни техника и работна 

ръка. Ние разполагаме с богата база механизация - багери, самосвали, фадроми, челни 

товарачи, а също така и работна ръка. Това ни позволява , при едно такова 

непредвидимо природно бедствие, като земетресението, да се справим много по-

бързо с последиците. 

o Мерки за намаляване на риска - чрез максимално бързо приключване на СМР; 

 Възможен риск социално недоволство на национално ниво, несвързано с процеса на 

строителство 

 Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката - социално недоволство на национално ниво, несвързано с 

процеса на строителство- затваряне на пътища от масови прояви на социално 

недоволство. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - да няма социално 

недоволство; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и като цяло риск за срока на изпълнение на 

СМР; 

 Промени в технологията на изпълнение и организацията на строителството; 

  Получаване на информация и/или необходимите разрешения от съответните 

компетентни органи; 

 Спазване на срока на изпълнение на СМР; 

 Осигуряване на градско развитие; 

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока, 

може да доведе до невъзможност за доставка на материали и свободно 

придвижване на работниците ни и служителите; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - използване на обходни маршрути, 

използване на други доставчици на материали, включително и местни такива; 

o Мерки за преодоляване на риска - ние работим с голям брой доставчици на 

материали. При възникване на риска, ние имаме готовност своевременно да 

пренасочим доставките на материали от друг доставчик и така да доставим 

необходимите материали навреме; 

o Мерки за намаляване на риска - чрез по-големи заявки за строителни материали, с 

които ще намалим евентуални причини за използване на обходни маршрути и 

спиране на доставки от даден доставчик; 

 Възможен риск от злоумишлени действия на трети лица 
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o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката - Риск от злоумишлени действия на трети лица - кражби на 

материали, механизация и гориво. Предпоставки за качествено и навременно 

изпълнение - да се вземат всички мерки за охрана и недопускане на кражби; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и като цяло риск за срока на изпълнение 

на СМР; ® Промени в изготвения работен проект; 

  Промени в технологията на изпълнение и организацията на 

строителството; 

 Спазване на срока на изпълнение на СМР; 

 Осигуряване на градско развитие; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Промяна на заложените видове СМР; 

 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Усвояване на предоставените средства. 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. В 

зависимост от откраднатия материал или механизация, това може да доведе до 

забавяне на строителството; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - Оградените строителни 

площадки се охраняват от лицензирана охранителна фирма с необходимата 

професионална застраховка и видеонаблюдение; 

o Мерки за преодоляване на риска - ако въпреки взетите от нас мерки се достигне до 

такива кражби, незабавно ще уведомим органите на МВР и застрахователя на 

охраняваното имущество, за установяване извършителя и намиране на 

откраднатото имущество. В случай, че това не стане бързо, ще доставим наново 

съответния материал или ще доставим алтернативна машина за извършване на 

строително-монтажните работи; 

o Мерки за намаляване на риска - чрез денонощна охрана и камери на обекта; 

 Възможен риск Рискове, свързани с административни причини 

o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение 

на предмета на поръчката - Рискове, свързани с административни причини - 

несвоевременно подписване на съответните протоколи по Наредба №3 от 

строителен надзор, проектант, инвеститор. Предпоставки за качествено и 

навременно изпълнение - своевременно съставяне на необходимите документи; 

o Дейности, конто ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и като цяло риск за срока на 

изпълнение на СМР; 

 Промени в изготвения работен проект; 

  Промени в технологията на изпълнение и организацията на 

строителството; 

  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 градско развитие; 

  Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите 

страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

  Промяна на заложените видове СМР; 
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 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Спазване на финансова дисциплина в ЕТ „Манол Чернев - Конгломерат 

строй” и ограничаване на задлъжнялостта към НАП, финансови 

институции и други фирми/доставчици; 

 Усвояване на предоставените средства. 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. При 

не подписване на съответния протокол за завършени строително-монтажни 

работи, ние като строител, не можем да продължим изпълнението на следващите 

строително-монтажни работи. Това довежда до удължаване срока за изпълнение 

на строителството; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - уведомяване на съответните 

лица от строителен надзор, авторски надзор, инвеститор за необходимостта от 

подписване на тези документи. Провеждане на работни срещи с представители на 

горепосочените лица ежеседмично и подписване на протоколите и другите 

документи на тези срещи; 

o Мерки за преодоляване на риска - при необходимост ще възложим задача на наш 

служител да извършва само този вид дейност, а именно - да съставя и осигурява 

подписите от съответните лица. По тази начин ще гарантираме съставянето на 

тези документи и спазване на срока за строителството на обекта; 

o Мерки за намаляване на риска - чрез ежедневни оперативки на обекта с 

представители на проектантски, надзорен колектив ще отстраняваме 

непосредствено възникнали проблеми по документацията по време на изпълнението; 

 Възможен риск от възникване на пожар и експлозия 

o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката - риск от възникване на пожар и експлозия, вследствие на 

използването на запалими материали и горива - битум, бензин, дизелово гориво. 

Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - Да се вземат всички 

противопожарни мерки; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и като цяло риск за срока на изпълнение 

на СМР; 

 Промени в изготвения работен проект; 

 Промени в технологията на изпълнение и организацията на строителството; 

 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; 

 Спазване на срока на изпълнение на СМР; 

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

  Промяна на заложените видове СМР; 

 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Усвояване на предоставените средства. 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. 

Може да възникне голям пожар и да се засегнат големи части от временния ни лагер 

и доставените материали; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - Спазване на 

противопожарните изисквания. Наличие на пожарогасители на обекта. 

Ежедневен инструктаж; 

o Мерки за преодоляване на риска - при възникване на пожар незабавно се 

уведомяват органите на РСПАБ и се започва гасене с подръчни средства. Ако 

има пострадали се оказва първа медицинска помощ и се уведомяват органите на 
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Бърза помощ; 

o Мерки за намаляване на риска - чрез инструктажи, следене и спазване на 

противопожарните изисквания ще намалим риска от евентуално възникване на 

пожар или експлозия. Запалителните материали ще се складират само на 

регламентирано за това място в защитни кутии; 

 Възможен риск от грешки при строителството и монтажа поради недостатъчна 

квалификация 

o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката - риск от грешки при строителството и монтажа поради 

недостатъчна квалификация , несръчност или небрежност при изпълнение на 

възложената работа. Предпоставки за качествено и навременно изпълнение - 

Ежедневен инструктаж, използване на работници с необходимата квалификация; 

o Дейности, конто ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и като цяло риск за срока на изпълнение 

на СМР; 

 Спазване на срока на изпълнение на СМР; 

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Промяна на заложените видове СМР; 

Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

Усвояване на предоставените средства. 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. 

Води до компрометиране на извършените СМР и необходимост от извършването 

им наново; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - използване само на 

квалифицирани работници за изпълнение на дадения вид СМР. Непосредствен 

контрол от страна на техническия ръководител. Ежедневен инструктаж; 

o Мерки за преодоляване на риска - При възникване на такива грешки в 

строителството, съответните строително монтажни работи се изпълняват 

наново за наша сметка; 

o Мерки за намаляване на риска - чрез ежедневни оперативки на обекта с 

представители на проектантски, надзорен колектив ще отстраняваме 

непосредствено възникнали проблеми по строителството по време на 

изпълнението; 

 Възможен риск  от щети и загуба на строителни материали и оборудване при 

транспортирането им до обекта 

o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение 

на предмета на поръчката - риск от щети и загуба на строителни материали и 

оборудване при транспортирането им до обекта. Предпоставки за качествено и 

навременно изпълнение - спазване на закона за движение по пътищата; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и  като цяло риск за срока на изпълнение на 

СМР; 

 Спазване на срока на изпълнение на СМР; 

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - висока. 

Може да забави съществено строителството на обекта; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - доставката се извършва от 

водачи на превозните средства със съответната категория, при спазване на 

Закона за движение по пътищата; 

o Мерки за преодоляване на риска - при възникване на такива събития, се 
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доставят нови материали и се ремонтират машините. В случай, че ремонта 

ще отнеме значително време, ние ще доставим заместващи машини, с които 

разполагаме; 

o Мерки за намаляване на риска - чрез квалифицирани превозвачи и използване на 

необходимите товарни автомобили за дадения строителен материал; 

 Възможен риск с некачествено изпълнение на работите 

o Идентификация на риска и предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката - рискове , свързани с некачествено изпълнение на 

работите, вследствие недостатъчен контрол от страна на техническия 

ръководител, допускане на грешки при строителството от техническия 

ръководител, недостатъчен контрол от страна на техническия ръководител върху 

качеството на доставените материали. Предпоставки за качествено и навременно 

изпълнение - контрол от страна на техническия ръководител и контрол на техн. 

ръководител от ръководните лица; 

o Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: 

 Изоставане на отделни СМР, етапи и оттам като цяло риск за срока на 

изпълнение на СМР; Промени в изготвения работен проект; 

 Промени в технологията на изпълнение и организацията на строителството; 

 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 изпълние на СМР; 

 Осигуряване на градско развитие; 

 Изпълнение на договорните задължения между заинтересованите страни; 

 Спазване на строителния план-график; 

 Промяна на заложените видове СМР; 

 Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 

 Спазване на финансова дисциплина в ЕТ „Манол Чернев - Конгломерат строй” и 

ограничаване на задлъжнялостта към НАП, финансови институции и други 

фирми/доставчици; 

 Усвояване на предоставените средства. 

o Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска - може да 

забави съществено изпълненото на обекта, поради това че некачествено 

извършените работи трябва да се извършат наново; 

o Мерки за недопускане/предотвратяване на риска - контрол от страна на 

ръководството на фирмата върху дейността на техническия ръководител. 

Своевременно съставяне на съответните протоколи по Наредба № 3 от 2003г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Съставяне на актове 

за качествено и количествено извършени строително- монтажни работи, подписани 

от представители на строителния надзор и инвеститора; 

o Мерки за преодоляване на риска - Некачествено извършените строително - 

монтажни работи се извършват наново, за да се предаде обекта без забележки. При 

възникване на такова събитие, ще увеличим броя на работниците и ръководния 

персонал, за да не се отрази това на срока за строителството на обекта; 

o Мерки за намаляване на риска - чрез наемане на квалифицирана работна ръка с 

необходимия стаж и постоянен контрол от страна на техническия ръководител; 

 Докладване на рисковете 

o Едно от най-важните действия за предотвратяване на потенциалните и 

възможни рискове и минимализиране на неблагоприятните въздействия върху 
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качественото и в срок изпълнение на проекта е своевременното докладване на 

рисковете и постоянната и делова комуникация с всички заинтересовани страни. 

o Участникът декларира, че през целия период на изпълнение на договора ще бъде 

активен участник в процеса. 

 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ДОГОВОРА. 

 Участникът декларира своята отговорност да развива не само успешен, но и 

отговорен строителен бизнес с грижа за защита на околната среда , затова сме 

сертифицирани по Системата за управление на дейностите за опазване на 

околната среда ISO 18001:200. Физически и технически проблеми. В резултат на 

неконтролирани индивидуални намеси върху сградите са извършени разнообразни 

СМР като: разбиване; бурене; стъргане и др. 

 Липса на информация или недостатъчна информация за изпълнение на видовете 

СМР. 

 Недостатъчна подкрепа от страна ва Възложителя на екипа на Изпълнителя и 

недостатъчно съдействие и ангажираност от страна на екипа на Възложителя. 

 За отделните етапи и концентрацията на ресурсите ще бъдат уведомявани 

служителите, с оглед запознаване с конкретните изисквания за осигуряване на 

безопасността им. План - графика за СМР ще се съгласува с Възложителя. Ще се 

поемат ангажименти от всички заинтересовани страни - от изпълнителя - за 

максимално бързи оперативни действия, а от страна на живущите - за 

осигуряване на достъп, с което да се сведат до минимум неудобството за 

живущите. 

 Намаляване до минимум обема на временното строителство, което би отнело 

площи или би ограничило достъпа за ползване на имотите; 

 Спазване на Наредба №1 за обществения ред и осигуряване на нормален живот и 

работа на живеещите и работещите в близост до строителната площадка чрез 

опазване на околната среда от замърсяване на въздуха, почвата и водата и 

защита от шумови и други вредни въздействия по време на строителството. 

 Осигуряване безопасна работа на работниците и безопасна среда за живущите 

при стриктно спазване изискванията по техника на безопасност на труда, 

правилата за пожарна безопасност и хигиенни производствени условия, в т.ч. 

монтиране на необходими предпазни ограждения, парапети, указателни табели и 

др.; 

 Чрез правилна организация - да се осигурят нормални условия за работа и 

безконфликтни ситуации на работещите на обекта и служителите в сградата; 

 При изпълнение на договора стриктно ще прилагаме изискванията на процедурите 

по отношение на : 

 Действащото законодателство в Република България в областта на опазване на 

околната среда. 

• Изпълнителят носи пълната отговорност за работния проект и детайлите за Обекта и 

трябва да уведоми Възложителя за всички грешки и неточности в тях, които биха 

засегнали работите по Обекта, както и своевременно да ги отстрани и коригира. 

Всеки работещ във фирмата, в границите на своята служебна компетентност, е 

задължен в този смисъл да отстранява непосредствено, или да информира по 

съответния ред, за всяко констатирано несъответствие с изискванията на Системата 

за управление на околна среда. Ръководството на фирмата се ангажира да предприема 

незабавно съответни мерки. 

 „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА НА УЛ. ПРОФ. АСЕН ВАСИЛЕВ В ГР. 

СМОЛЯН“ 

 Участникът декларира, че ще спазвам разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците, публикуван в ДВ, бр. 53/2012 г. и действащата нормативна уредба 
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за опазване на околната среда Ще вземе всички необходими мерки за опазване на 

околната среда (на и извън строителната площадка и на временната строителна 

база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и 

имущество, в следствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от 

работите по предмета на договора. 

 Преди приемане на завършения обект от страна на Комисията, назначена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ще почисти и отстрани от обектите излишните материали, 

отпадъци и различните видове временни работи. 

 Ще възстанови за своя сметка всички нанесени поражения върху елементите на 

уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, 

цветна и тревна растителност, освен ако не е получил изричното съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обратното Съгласно чл. 4 от Закона за опазване на околната 

среда, компонентите на околната среда са: атмосферния въздух, атмосферата, 

водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното 

разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи. Съгласно чл.5 от 

ЗООС факторите, които замърсяват или увреждат околната среда, могат да 

бъдат: естествени и антропогенни вещества и процеси; различни видове 

отпадъци и техните местонахождения; рискови енергийни източници - шумове, 

вибрации, радиации  Дружеството ще предприеме превантивни мерки и мерки по 

време на строителството, за опазване на компонентите на околната среда: 

 Превантивни мерки 

o Персоналът, изпълняващ строителството, ще бъде ежедневно инструктиран по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана за: 

- осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

- застраховка на всички работници и видове строителни машини; 

- точно изпълнение и спазване на организацията на движение; 

- избягване на възможните рискове от замърсяване; 

- опазване от замърсяване с битови отпадъци на работната площадка и 

околното пространство; 

- предотвратяване на опасността от пожар; 

- оказване съдействие, на специализираните регионални органи, при 

възникване на аварийна ситуация за предотвратяване максимално бързо на 

опасността от екологична катастрофа и ограничаване на последствията от нея. 

 Мерки, за опазване на атмосферния въздух и атмосферата (и избягване на 

запрашването) 

o Замърсяването на въздуха ще е резултата от неорганизирани емисии от прах и 

газове от дейностите и на машините, осъществяващи строителните и 

транспортни дейности на строителната площадка. Въздействието им ще е 

локално - Праховите частици при извършване на гореспоменатите дейности ще са 

ограничени по време и количество, в рамките на работния ден и по време на 

строителните работи. 

o Запрашването на въздуха на обекта, по улиците и пътищата, по които ще се 

движат нашите транспортни и строителни машини, ще бъдат в рамките на 

допустимите граници, защото ще приложим следните мерки: 

 за извършването на СМР ще използваме наличната висококачествена и 

модерна техника, преминала успешно технически прегледи и контрол; 

 няма да използваме застрашаващи и замърсяващи строителни технологии; 

 няма да използваме тежки (голямо-габаритни) машини, ако това не е 

наложително; 

 няма да допуснем претоварване на самосвалите, с оглед намаляване 

разпиляването на материалите и отпадъците; 

 няма да позволим разпиляване на замърсени почви, строителни отпадъци и 
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инертни материали - товарите в самосвалите ще са покрити; 

 ще ограничаваме скоростта на самосвалите ни при транспорта на земни 

маси и строителни отпадъци, спазвайки знаците от вертикалната пътна 

маркировка; 

  няма да допуснем палене на вредни и отровни материали - масла, течни 

горива, битови отпадъци и други. 

 Работните места периодично ще се навлажняват, за да се минимизира 

разпиляването на прахообразни частици. 

 Мерки за опазване на водите (повърхностни и подземни): 

- за третиране на минималните количества битово-фекални води, ще 

доставим химически тоалетни за работниците на обекта, които редовно ще 

поддържаме и хигиенизираме; 

- обслужващи дейности на строителната техника и механизация (смяна на 

масла, акумулатори, гуми) ще се извършват извън територията на 

строителната площадка; 

- на строителната площадка няма да се съхраняват гориво-смазочни 

материали; 

- в случай на непредвиден ремонт на механизацията на територията на 

обекта, изтичащите масла ще събираме в монтирания от нас маслокалоуловител 

на площадката няма да допуснем залпово изпускане на водите от дезинфекцията 

на водопроводите; 

- за ограничаване на евентуални разливи от аварийно изтичане на масла и 

нефтопродукти ще осигурим сорбенти на няколко ключови места на работната 

площадка, които ще бъдат маркирани по подходящ начин. 

 Мерки за опазване на почвите: 

- на строителната площадка няма да се съхраняват гориво-смазочни 

материали; 

- обслужването по смяната на масла на строителната механизация ще се 

извършва от специализирани сервизи; 

- няма да допуснем безконтролното разпиляване, разливане или палене на 

вредни и отровни материали - масла, течни горива, на битови отпадъци и други. 

 Мерки за опазване на ландшафта: 

- ще организираме временни складове за материали на подходящи места; 

- няма да допуснем безконтролното разпиляване на вредни и отровни 

материали - масла, течни горива, битови отпадъци и други; 

- след приключване на строителството всички площадки ще се 

рекултивират 

- ще определим местата на откритите складове по такъв начин, че да не 

повреждат трайните и декоративни насаждения, съобразно разработените в 

част План за безопасност и здраве схеми и площадки за складиране на 

материали ; 

 Мерки за опазване на природните обекти: 

- При изпълнение на строителството не се предвиждат дейности, които 

пряко да засегнат защитени природни територии 

 Мерки за опазване на минералното разнообразие 

 За запазване на минералните суровини на други площадки, респективно на 

България, ще предприемем следните мерки: 

 няма да допуснем претоварване на самосвалите, за да избегнем разпиляването на 

инертните материали при транспорта, с оглед намаляване похабяването на 

суровината. Следователно ще се запазят природните запаси в кариерите; 

 Мерки за опазване на биологичното разнообразие и неговите елементи: флора и растителност 

- при транспорт на строителните отпадъци и доставката на строителни 
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материали, няма да допуснем чупенето на клони от короните на дърветата. 

- при строително- ремонтните работа задължително ще се вземат предпазни 

мерки за запазването на съществуващите борове и дървета. фауна и 

животински свят 

- при попадане на бавно подвижни животински видове или защитени видове в 

границите на стр. площадка, ще уведомим компетентните органи и ще 

действаме съобразно указанията им. 

 Мерки за ограничаване на шумът в рамките на допустимите граници при работа 

с машини 

- за извършването на СМР ще използваме наличната висококачествена и 

модерна техника, преминала успешно технически прегледи и контрол; 

- няма да допуснем работа на празен ход на транспортните машини; 

- няма да използваме тежки (голямо-габаритни) машини, ако това не е 

наложително; 

- ще ограничаваме скоростта на самосвалите ни, спазвайки знаците от 

вертикалната пътна маркировка. 

 Мерки за опазване на културно, архитектурно, историческо и археологическо 

наследство. 

 Мерки за избягване на епидемии и опазване здравето на населението: 

- битовите отпадъците периодично ще се поръсват с хлорна вар за 

дезинфекция. Няма да позволим разхвърлянето на отпадъци, както и 

препълване на контейнерите. За целта битовите отпадъци редовно и 

навременно ще се извозват на депо; 

- ще гарантираме, че рискът от инфекции от вредители или вредни животни е 

сведен до минимум в резултат от адекватни мерки за отстраняването на 

остатъци от храни или друга материя, привличащи вредители. Ако възникне 

масово нахлуване на вредители, ще предприемем необходимите действия за 

справяне с тях; 

 Мерки за избягване на изхвърляне и разпиляване на строителни материали и 

отпадъци, както и при транспорта им: 

- ще поставим здраво затварящи се контейнери за строителни и битови 

отпадъци, които ще се разположим на удобни за използване и обслужване 

места. Ще гарантираме необходимия достъп до съоръженията за безопасно 

и лесно събиране на отпадъците. Няма да позволим разхвърлянето на 

отпадъци, както и препълване на контейнерите. За целта битовите 

отпадъци редовно и навременно ще се извозват на депо. 

- няма да допуснем претоварване на самосвалите, с оглед намаляване 

разпиляването на материалите и отпадъците по улиците и пътищата; 

- при транспортирането на строителни материали и отпадъци, както и 

инертни материали, товарите на самосвалите задължително ще са покрити 

с покривала; 

- при доставяне материали за външната фасада с подемна техника, товарите 

ще бъдат вързани и пакетирани по подходящ начин, за да не се допусне 

разпиляване на строителни материали по фасадното скеле. 

- транспортирането на течни или прахообразни материали ще се извършва, 

като материалите се пренасят в плътно затворени кутии, контейнери или 

кофи. 

- летливите материали ще се държат затворени, като ще се използват за 

работа малки опаковки. 

 Разделно събиране на отпадъци - съгласно изискванията на Закона за управление 

на отпадъците. В отделни, обособени контейнери с надписи и код на отпадъка, ще 

събираме разделно отпадъците. 
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• Строителните отпадъци ще бъдат разделени от битовите 

• Ще се изготви график за извозване на различните видове разделно събиране 

отпадъци 

 Отпадъци и опасни вещества 

Отпадъците от Строежа ще се предават въз основа на сключен писмен 

договор с лица притежаващи съответно разрешение за дейности с 

отпадъци, или регистрационен документ по чл 12 от ЗУО или комплексно 

разрешително 

 Спазвайки изискванията на нормативната уредба, касаеща околната среда, 

изброена в Таблица, неблагоприятните последици върху компонентите й ще бъдат 

избегнати и намалени. 

 ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ЗА 

МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ОБЕКТ - ПО 

ВРЕМЕ НА ПОДГОТВИТЕЛНИЯ ПЕРИОД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС 

o Съвместно с представители на Областното управление на „Пожарна 

безопасност и защита на населението ще разработим и утвърдим: 

 план за предотвратяване и ликвидиране на пожари, план за 

предотвратяване и ликвидиране на аварии, както и план за евакуация на 

работещите и на намиращите се на строителната площадка. 

Пожароопасните места ще се означат със знаци, на обекта и във всички 

наши превозни средства ще има пожарогасители; на видни места ще има 

табела с телефонния номер на Областното управление на „Пожарна 

безопасност и защита на населението”, както и ще осигурим телефон за 

връзка с ПБЗН при необходимост; тютюнопушенето ще е позволено само 

на съгласувани с ПБЗН места, означени с знаци или табели и съоръжени с 

негорим съд с пясък - противопожарна наредба за обекта. 

 Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка ще 

отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в 

експлоатация и ще се подготви от Изпълнителя, който : 

1. разработва и утвърждава инструкции за: 

а) безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни 

дейности, вкл. зоните и местата за работа; 

б) пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни 

и други електрически уреди; 

в) осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време; 

2. издава заповеди за: 

а) назначаване на нещатна пожаротехническа комисия; 

б) определяне на разрешените и забранените места за 

тютюнопушене. 

o Забранява се назначаването на лица, които: 

 не са навършили 18 години; 

  не са преминали предварителен медицински преглед; 

 нямат необходимата квалификация за съответната работа или дейност; 

 не са инструктирани и обучени по ЗБУТ 

 не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната 

площадка; 

 не са снабдени и не ползват съответно изискващите се специално работно 

облекло, обувки и лични предпазни средства; 

  имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им 

се възлага; 

  не са в трезво състояние. 
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 ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ТОВАРЕНЕ И НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ. 

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ, КОЯТО ОБХВАЩА ВСИЧКИ 

СТРОИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 Участникът ще представи организация на движение, която обхваща всички 

строителни процеси от началото на откриването на строителната площадка 

до издаването на обекта на Възложителя. 

 Движението ще се организира по следния начин: 

 Съвместно с Възложителя, въз основа на предоставените и одобрени 

проекти по част „План за безопасност и здраве” ще се определят: 

-входовете; 

-трасетата за движение на работниците, създавайки невъзможност за 

пресичане на потоците (работници, механизация, пешеходци и 

автомобили); 

-трасетата за движение на транспортните средства; 

-местата за товарене на строителните отпадъци, периода на 

транспортиране, начините за - транспортиране; 

-местата за складиране на строителните материали, изделия и 

полуфабрикати, периодите и - времето за доставка, начините за 

транспортиране и разтоварване; 

-определяне на времевите диапазони и възможности за работи, свързани с 

експозиция на шум, запрашеност, вибрации и други; 

-ограждане на опасните зони около работните площадки с подходящи 

обезопасителни съоръжения, а за СМР, граничещи с улици и тротоари - 

съгласно одобрен и съгласуван проект по част „Временна организация и 

безопасност на движението” или одобрен и съгласуван чертеж „Временна 

организация и безопасност на движението”, към проект „План за 

безопасност и здраве”. Мероприятията задължително се изпълняват, 

съобразно изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната 

организация и безопасността на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците ; 

- монтирането на знаци, съгласно изискванията на НАРЕДБА № РД-07/8 

от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 

безопасност и/или здраве при работа и предоставения проект по част 

„План за безопасност и здраве”; 

- монтирането на знаци, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 3 от 2010 

г. за временната сигнализация по пътищата и улиците при извършване на 

СМР и предоставения проект по част „План за безопасност и здраве”; 

мерки по опазване на околната среда. 

 Обезопасява се опасната зона около работните площадки. 

 Обезопасява се зоната на действие на механизацията. 

 Организират се трасетата до мястото на складиране на демонтираните 

или разрушени елементи и материали, местата за складиране: на терена - 

в контейнерите за отпадъци; 

 Разпределят се работните места по такъв начин, че да не се допускат 

места със специфичен риск; 

 В организационно отношение е предвидено оптимално застъпване на 

строителните процеси, които гарантират съкращаване на сроковете на 

строителство, съобразени със специфичната интензивност за изпълнение 

на отделните процеси, минимизиране на риска, наличие на фронт за 

работа, техническите изисквания към отделните строителни операции и 

други. 

 След приключване на строителните дейности се демонтират 
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съоръженията за колективна защита и обезопасителните  заграждения. 

Освобождава се пространството около строителната площадка. 

Демонтират се елементите на временното строителство. 

 Изграждане на обезопасително и охранително заграждение около 

временната строителна площадка, съгласно изискванията на Закона за 

устройство на територията, Наредба № 2 от 2004г. за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи, Наредба № 3 от 2010г. за организация 

на движението при ремонт на улици и пътища и други нормативни 

актове, в урбанизирани територии; 

 Обезопасяване на работните и опасни зони около работната площадка, 

обозначена по подходящ начин, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 

2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд при изпълнение на СМР, Наредба № 3 от 2010 г. за минималните 

изисквания за знаци и сигнали при ремонта на улици и пътища и Наредба 

РД 07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали по 

безопасност и здраве, съгласувано с Възложителя; 

 Изгражда се обезопасително ограждение на строежа, изграждат се 

обезопасите ни проходи на местата извън рамките на строителната 

площадка, които са на разстояние по-малко от 5,00 м. тези обезопасите 

ни проходи и се намират непосредствено до оградата на строителната 

площадка и места за движение на пешеходци; 

o Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при възникване на 

шум и вибрации процеса на СМР 

 Обяснение на предвидената дейност/мярка, включително времевото й 

(имплементиране) разполагане; 

- по време на строителството да се осигури спокойствие на съседните 

обитатели срещу шумово и вибрационно натоварване от 22.00 до 06.00 

часа; 

- времевото й имплементиране ще бъде по установения ред от правилата и 

нормите за строежи по отношение на шума - всекидневно; 

- предвиждаме строителните процеси да се изпълняват успоредно с цел 

минимално време за затрудняване на местното население; 

- по време на изпълнение на СМР няма да има разговори на висок тон и 

викове от работниците ни. 

- Обосновка на законосъобразността и целесъобразността й; 

- правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на 

шума, излъчван по време на строителството /ДВ бр.6 от 2007 г./; 

o Обосновка на приложимостта й в конкретната обосновка; 

o Техническият ръководител ще следи ежедневно за изпълнението на мерките за 

ограничаване от шум и вибрации за местното население. Ще спазва всички 

правила и норми при изпълнение на строителните работи по основание на шума и 

вибрациите. В конкретната обосновка ще се прилага ежедневно, чрез инструкции 

от страна на Техническия ръководител, забрана на ползване на техника и машини 

в указания времеви период; 

o  Посочване на прогнозната й ефективност; 

 Прогнозната й ефективност в указания времеви интервал в денонощието - 

22.00 до 06.00 часа ще бъде 100%. При изпълнение успоредно на СМР и с 

минимално необходимо време за изпълнение предвиждаме да бъдат 

сведени до 50% ефективност; 

 Деклариране на обезпечението на съответната мярка от страна на 

участника с финансов ресурс (не налагащ допълнително финансиране от 
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страна на Възложителя) и работна ръка. 

 Участникът декларира, че по време на изпълнението на съответната 

мярка ще поеме, допълнително финансиране и обезпечение с работна ръка, 

ако възникне без това да повлияе на финансирането от страна на 

Възложителя; 

 Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при възникване на 

замърсяване на пътната настилка в процеса на СМР 

o Обяснение на предвидената дейност/мярка, включително времевото й 

(имплементиране) разполагане; 

 времевото й имплементиране ще бъде по установения ред от изготвеното ПБЗ- 

всекидневно; 

 предвиждаме колите с земни маси да не се препълват и да се покриват с платна 

след натоварването, с което ще се намали разпиляването по пътищата; 

 Обосновка на законосъобразността и целесъобразността й; 

 съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труда чл. 7; 

 целесъобразността на посочената мярка е да не се разпиляват земни маси и 

строителни материали, с което ще се замърсят улиците и ще се увеличат 

затрудненията за местното население. 

o Обосновка на приложимостта й в конкретната обосновка; 

 в конкретната обосновка ще се прилага ежедневно, чрез инструкции от страна 

на Техническия ръководител, забрана за преминаване на непочистени МПС; 

 Техническият ръководител ще следи ежедневно за изпълнението на мерките за 

ограничаване от замърсяване на пътища. Ще спазва всички правила и норми при 

изпълнение на строителните работи по основание на замърсяването. 

o Посочване на прогнозната й ефективност; 

 прогнозната ефективност на мерките предвиждаме да бъде 100% като след 

приключване на строителните процеси ще се почистят замърсените пътища 

около строителния обект от Изпълнителя; 

 Деклариране на обезпечението на съответната мярка от страна на 

участника с финансов ресурс (не налагащ допълнително финансиране от 

страна на Възложителя) и работна ръка; 

  Участникът декларирам, че по време на изпълнението на съответната мярка 

ще поеме, допълнително финансиране и обезпечение с работна ръка, ако 

възникне без това да повлияе на финансирането от страна на Възложителя; 

 Мерки за намаляване на затрудненията за местното население при замърсяване на 

околната среда с гориво-смазочни материали, бензин, дизелово гориво и масло в процеса на 

СМР 

o Обяснение на предвидената дейност/мярка, включително времевото й 

(имплементиране) разполагане; 

 времевото й имплементиране ще бъде веднага след установяване и настъпване на 

замърсяване; -ще се изпълнява почистване редовно на строителната площадка и 

измиване, с което ще се намали риска от замърсяване; 

 ще направи оценка на замърсяването, при евентуално възникване и веднага ще се 

вземат необходимите мерки; 

 на обекта няма да се налива от туби с бензин, дизелово гориво или масло; 

 Обосновка на законосъобразността и целесъобразността й; 

 съгласно нормите за степенна на замърсяване на околната среда; 

 целесъобразността на предвидените мерки е намаляване на вредните газове, 

замърсяване на околната среда и намаляване на риска от пожар; 

o Обосновка на приложимостта й в конкретната обосновка; 

 Техническият ръководител ще следи ежедневно за изпълнението на 

мерките за ограничаване от замърсяване. Ще спазва всички правила и 
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норми при изпълнение на строителните работи по основание на 

замърсяването. В конкретната обосновка ще се прилага ежедневно, 

чрез инструкции от страна на Техническия ръководител; 

 Посочване на прогнозната й ефективност; 

 мерките по намаляване на затрудненията за местното население при 

този фактор ще бъдат осигурени на 100%; 

 деклариране на обезпечението на съответната мярка от страна на 

участника с финансов ресурс (не налагащ допълнително финансиране 

от страна на Възложителя) и работна ръка. 

 Участникът  декларира, че по време на изпълнението на съответната 

мярка ще поеме, допълнително финансиране и обезпечение с работна 

ръка, ако възникне без това да повлияе на финансирането от страна на 

Възложителя. 

 Мерки за намаляване на затрудненията за местното население породени от нанесени 

поражения върху елементите на обзавеждането, уличната и пътна мрежа, проводи 

и съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност в 

процеса на СМР 

o Обяснение на предвидената дейност/мярка, включително времевото й 

(имплементиране) разполагане; 

 времевото й имплементиране ще бъде в процеса на изграждане на 

временното строителство и ще бъде с продължителност до края на 

обекта; 

 при необходимост и за намаляване на затрудненията за местното 

население ще се изградят временни обозначени пътища за преминаване; 

 ще се наложи затруднение на местното население свързано със 

заобикаляне на част или целия строителен обект - мерките, които 

предвиждаме са ограничаване на трафика на превозни средства или 

тяхното отклоняване, с което ще облекчим затрудненията на 

местното население при преминаване; 

o Обосновка на законосъобразността и целесъобразността й; 

 съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труда чл. 7; 

 целесъобразността на предвидените мерки са облекчаване 

затрудненията на местното население при изпълнение на СМР по 

оказания подход. 

o Обосновка на приложимостта й в конкретната обосновка; 

 приложимостта й ще бъде осигурена след приключване на строителния 

процес или при фронт от приключването на временното строителство 

° Посочване на прогнозната й ефективност; 

 след приключване на строителния процес и предаване на обекта всички 

разрушени от Изпълнителя и нанесени поражения върху елементите на 

обзавеждането, уличната и пътна мрежа, проводи и съоръжения към 

тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност ще бъдат 

възстановени на 100%; 

 Деклариране на обезпечението на съответната мярка от страна на 

участника с финансов ресурс (не налагащ допълнително финансиране 

от страна на Възложителя) и работна ръка. 

 Участникът декларирам, че по време на изпълнението на съответната 

мярка ще поеме, допълнително финансиране и обезпечение с работна 

ръка, ако възникне без това да повлияе на финансирането от страна на 

Възложителя. 

 Мерки за намаляване на затрудненията за местното население породени от 

замърсяване с битови и строителни отпадъци на околното пространство 
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процеса на СМР 

o Обяснение на предвидената дейност/мярка, включително времевото й 

(имплементиране) разполагане; 

 времевото й имплементиране ще бъде през целия процес на 

строителство; 

 периодично ще се заявява кола на Изпълнителя, която ще извозва 

строителните и битови отпадъци от обекта; 

 ще се следи стриктно за изпълнението на почистване на строителната 

площадка и околното пространство от Техническия ръководител; 

 временното складиране на битови и строителни отпадъци ще се 

изпълнява разделно смо на предварително посочените места; 

 ще се поставят табели и обозначения на местата за складиране на 

отпадъци. 

 Техническия ръководител ще санкционира работниците при 

неизпълнението на указания ред на строителната площадка; 

 Обосновка на законосъобразността и целесъобразността й;  

 съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труда чл. 7;  

 целесъобразността на посочените мерки е да се намали струпването 

на отпадъци с периодични извозвания от обекта и да не се допускат 

строителни и битови отпадъци извън обозначените места за 

складиране, с което ще се доведе до намаляване на затрудненията на 

местното население при изпълнение на СМР. 

o Обосновка на приложимостта й в конкретната обосновка; 

o Приложимостта на посочените мерки ще бъдат осигурени през целия процес 

на изпълнение; 

o Посочване на прогнозната й ефективност; 

 прогнозната и ефективност на мерките за почистване ще бъдат на 100%. 

Като няма да се оставя натрупването на строителни и битови отпадъци и 

ежедневно ще се почиства строителната площадка и околното 

пространство; 

 Деклариране на обезпечението на съответната мярка от страна на 

участника с финансов ресурс (не налагащ допълнително финансиране от 

страна на Възложителя) и работна ръка. 

 Участникът декларирам, че по време на изпълнението на съответната мярка 

ще поеме, допълнително финансиране и обезпечение с работна ръка, ако 

възникне без това да повлияе на финансирането от страна на Възложителя 

 Мерки за намаляване на затрудненията за местното население  породени от 

замърсяване на атмосферния въздух (и запрашване) процеса на СМР 

 Обяснение на предвидената дейност/мярка, включително времевото й 

(имплементиране) разполагане; 

 времевото й имплементиране ще бъде през целия процес на строителство; 

 Замърсяването на въздуха ще е резултат от неорганизирани емисии от прах и 

газове от дейностите и на машините, осъществяващи строителните и 

транспортни дейности на строителната площадка. Въздействието им ще е 

локално - Праховите частици при извършване на гореспоменатите дейности 

ще са ограничени по време и количество, в рамките на работния ден и по 

време на строителните работи; 

 няма да позволим паленето на вредни и отровни материали - масла, течни 

горива, битови отпадъци и др.; 

 работните места периодично ще се навлажняват, за да се минимизира 

разпиляването на прахообразни частици; 

o Обосновка на законосъобразността и целесъобразността й; 
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 съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труда чл. 7; 

 целесъобразността е да се намалят затрудненията на местното 

население от замърсяване на въздуха; 

o Обосновка на приложимостта й в конкретната обосновка; 

o Приложимостта на посочените мерки ще бъдат осигурени през целия процес 

на изпълнение с ежедневно почистване на строителния обект; 

o Посочване на прогнозната й ефективност; 

 прогнозната и ефективност на мерките за почистване предвиждаме да бъдат с 

максимално ефективност, за което ще се грижим ежедневно. 

 при намаляване на ефективността и повишаване на запрашването временно ще 

ограничим строителните процеси - причинители и ще ги изпълняваме 

последователно. 

 Деклариране на обезпечението на съответната мярка от страна на участника с 

финансов ресурс (не налагащ допълнително финансиране от страна на 

Възложителя) и работна ръка. 

 Участникът декларирам, че по време на изпълнението на съответната мярка ще 

поеме, допълнително финансиране и обезпечение с работна ръка, ако възникне 

без това да повлияе на финансирането от страна на Възложителя. 

 Мерки за намаляване на затрудненията за местното население породени от 

временно затваряне на улици и тротоари в процеса на СМР 

o Обяснение на предвидената дейност/мярка, включително времевото й 

(имплементиране) разполагане; 

 времевото й имплементиране ще бъде през целия процес на 

строителство; 

 с началото на откриване на строителната площадка и направата 

на временно строителство при възникване на затруднения за 

местното население от преминаване покрай строителния обект 

ще се изградят временни пътища покрай обекта; 

 временните пътища и тротоари за пешеходци и автомобили на 

местното население ще бъде предварително установен от 

общината съгласно изготвен проект; 

 ще бъдат поставени табели и през нощта ще има светлинна 

сигнализация за улесняване на преминаване покрай обекта. 

 доставката на строителни материали и вкарването на 

механизация в обекта ще се изпълнява в най- не натоварените 

часове през деня 6:00-7:00ч с цел намаляване на задръстванията 

по пътя и затруднения за местното население. 

 -затрудненията за местното население ще бъдат породени от 

евентуално удължаване на пътя за преминаване покрай 

строителния обект. 

o Обосновка на законосъобразността и целесъобразността й; 

 -съгласно закона за здравословни и безопасни условия на труда чл. 7; 

 -целесъобразността е да се намалят затрудненията на местното 

население от преминаване покрай обекта; 

o Обосновка на приложимостта й в конкретната обосновка; 

 Приложимостта на посочените мерки ще бъдат осигурени през 

целия процес на изпълнение с направа на временни пътища и 

тротоари за преминаване покрай обекта; 

  Посочване на прогнозната й ефективност; 

 прогнозната и ефективност на мерките за намаляване на 

затрудненията на местното население при преминаване покрай 

строителния обект ще бъде максимално осигурен, чрез възможно 
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най- преки пътища за преминаване. 

 Деклариране на обезпечението на съответната мярка от страна 

на участника с финансов ресурс (не налагащ допълнително 

финансиране от страна на Възложителя) и работна ръка. 

 Участникът декларирам, че по време на изпълнението на 

съответната мярка ще поеме, допълнително финансиране и 

обезпечение с работна ръка, ако възникне без това да повлияе на 

финансирането от страна на Възложителя 

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. 

Представената програма обхваща всички дейности, необходими за изпълнението на 

поръчката, отчетена е спецификата и местоположението на обекта, описана е технологичната 

последователност за изпълнение, както и подготвителните  дейности, които ще се изпълнят. В 

предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно описание на 

организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението му, 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 строителни работи. Налице е представяне на последователността 

на изпълнението на всеки вид строителни работи, с представяне на: - подход, взаимна 

обвързаност на дейностите, времетраене и срок, разпределение на ресурсите - ключови експерти 

и изпълнителски персонал и предвижданите за влагане материали. Предвижданията за 

изпълнение на участника, за разлика от тези на предложените за отстраняване участници, са 

технологично правилни, като декомпозирането на отделни действия/задачи отразява коректно 

начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за всички 

видове строителни работи по количествената сметка на строителния обект съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение, като 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. Представена е предвижданата 

организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, разписани са конкретните 

права и задължения на ключовите експерти и изпълнителския състав. Предвижданията са 

приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и 

особености. Представени са и методи за осъществяване на комуникация с възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите, както и други организационни аспекти, които са 

необходими за качествено и срочно изпълнение на строителните дейности.  

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 

представени последователност и продължителност, начало и край, същият е придружен с 

Диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. 

Предложената организация за изпълнение на поръчката и линейният календарен план 

обосновават предложения от участника срок за изпълнение. 

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. На база на направените предложения и при преглед на цялостния 

подход и програма 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 
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възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите 

и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка на 

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

2.2. „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя 

условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите документи, като 

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

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

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

програма за изпълнение на поръчката, Линеен план график, Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; и Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 49 /словом четиридесет и девет/ календарни дни, считани от 

извършване на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване 

на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 

и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (обн., ДВ, 

бр. 72 от 15.08.2003г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл. 158, ал.2 от ЗУТ. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси, както 

следва: 

 Участникът предлага следното  изпълнението на поръчката ще осъществи в 

съответствие със следните подход и програма за изпълнение на поръчката, 

представящи предвижданията  за организация за изпълнение на строителните 

работи.  

 Технологично решение и обхват на строително - монтажните работи: 

Предвижда се изграждане на нова стоманобетонова стена - Подпорна стена № 4 с 

дължина 103.11 м. Височината на стената от цокълната фуга е от 1,37 м до 8.00 

м. Стената е проектирана на двадесет и две ламели с различни дължини, отделени 

с вертикални деформационни фуги с ширина 3 см, които следва да се изпълнят от 

XPS (екструдиран пенополистирол). В проекта е предвидено до ламела 13 

включително стената да е с разтоварваща конзола. От ламела 14 до ламела 22 

стената е масивна. В обсега на ламели 16 и 17 се предвижда изграждане на 

стълбище.За да се елиминира хидродинамичния натиск, е предвидено да се 

поставят барбакани Ф 100 в един, два или три реда по височина. За оформяне на 

дренажна бариера зад стената е необходимо да се използват ръчно подреден камък 

и чакълест материал.Чакълестият материал е необходимо да се положи на 

пластове, уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане 

на обемна плътност 2000 кг/мЗ и постигане на ъгъл на вътрешно триене ср = 35°. 

Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от 
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неговата дебелина.Пластовете се изпълняват с наклон към подпорната стена, за 

да отвеждат водата към барбаканите. Фундирането на стените е предвидено да 

се изпълни върху здрава основа.За изграждане на стената да се използват бетон с 

клас С20/25 (В25) и подложен бетон С 6/8 (В7,5) съгласно БДС EN 206-1 N/A и 

стомана AI и АШ.След декофриране на стената е необходимо всички бетонови 

повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с горещ битум. 

Битумът се нанася върху суха и добре почистена бетонова основа.За обезопасяване 

на движението е предвидено да се изпълни стоманен парапет. 

Участникът предвижда изпълнението да се осъществи по следните етапи: 

 ЕТАП I - ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАПОЧВАНЕ 

НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

 Преди започване на строително монтажните работи ще бъде направена 

предварителна подготовка, която ще обхване: 

 Направа на временна база за нуждите на строителството. 

Подготвя се временната база, като площадката е почистена и оградена с 

временна ограда. Като основна база за нуждите на строителството ще 

се използва Производствена база гр. Смолян, собственост на 

дружеството, където са разположени: депа за инертни материали; 

ремонтни халета; паркинг за строителната механизация; депа за 

материали; открити и закрити складови помещения; офис сграда; 

Временното захранване с вода и електроенергия е грижа на участника. 

Във временна базата ще бъдат разположени фургони за обектови офиси 

на Изпълнителя и Строителния надзор; санитарно-битови помещенията 

за работниците; оборудвана аптечка за оказване на първа медицинска 

помощ; контейнери за отпадъци; химически тоалетни; временните 

складове за материали. 

 Мобилизация - Организация за мобилизиране на бригадите и 

механизацията, които ще работят на обекта, ще се извърши съгласно 

вътрешни правилници за работа на участника. Организиране за 

изпълнение на строителния ситуационен план, включва: 

- подготовка на работни зони 

- обезопасяване на работната площадка 

- поставяне на видно място /места/ на план за предотвратяване и 

ликвидиране на пожари, аварии и евакуация от стр. площадка. Като 

резултат от мобилизацията е на лице следното: всички определени за 

работа бригади имат достъп до обекта; оборудването и машините за 

изпълнение са изнесени на обекта - на определените терени за временна 

строителна площадка.  

- Монтиране на информационна табела съгласно изискванията на 

ЗУТ, респективно горецитираната Наредба №2. Местата ще бъдат 

предварително съгласувани със Строителния надзор. 

-  Временна организация на движението - Изпълняват се всички 

мероприятия по временната организация на движението - отстраняват се 

или се покриват знаците от постоянната сигнализация, които не отговарят 

на променените условия. За достъп и обслужване на обекта ще се използва 

съществуващата улична мрежа в гр. Смолян. Уведомяване и получаване на 

съгласие от Общината и от органите по безопасност на движението за 

режима на ползване на уличната и пътната мрежа по време на срока на 

строителство; Промяната в организацията на движение в района на 

строителството е сигнализирана с временни пътни знаци, които трябва да 

отговарят на изискванията на БДС 1517-74г.Безопасността на движението 

се осигурява чрез еластична предпазна ограда с осветление и временни пътни 
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знаци. След приключване на строителството пътните знаци от временната 

организация на движението се демонтират и се възстановят пътните знаци 

от постоянната организация на движение. Съгласуване на започващите 

строителни работи с всички заинтересувани организации, притежаващи 

подземни комуникации в засегнатия регион - БТК, ВиК, ЕВН и др. 

Организиране на среща на представителите на всички експлоатационни 

дружества, които стопанисват и експлоатират подземни проводи и 

съоръжения за уточняване местоположението им по трасето на 

новоизграждащия е обект . Подземните съоръжения се трасират и 

маркират. Уточняване местата за извозване на земни маси и строителни 

отпадъци, съгласувано с общинската администрация. При изпълнение на 

строителството, Участникътще ограничи своите действия в рамките само 

на строителната площадка. 

 ЕТАП II - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

 Етапът на изпълнение на СМР включва изпълнение на всички видове 

строителни дейности и подобекти в пълния си обем, в технологична 

последователност съгласно изготвения Линеен график. Предвидените за 

изпълнение СМР се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от 

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

Документирането на извършените СМР се осъществява съгласно Наредба 

№ 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни 

работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични 

цени. В строежа ще се влагат само строителни продукти, в 

съответствие на съществените изисквания към строежите и да имат 

оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания 

към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за 

условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите в 

Република България. При изпълнение на отделните видове СМР трябва ще 

се имат предвид и спазват следните основни изисквания: 

 Всички видове СМР трябва да се изпълняват в съответствие с 

одобрения технически проект, нормативните актове и документи в 

строителството; 

 При даването на строителна линия е задължително участие на 

проектантите на обекта; 

 Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува е 

проектантите по съответния ред; 

 Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на 

строителни и монтажни работи“ (ПИПСМР) в съответните 

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

 Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на 

фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, 

инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, засипване и т.н., 

като ще се изискват съответните сертификати за съответствие; 

 Необходимо е преди започване строителството на обекта да се 

извърши уточняване и отлагане на местоположението на 

съществуващите подземни съоръжения в обхвата на водопровода и 

канализацията. Това следва да се реализира от службата по 

подземен кадастър при Община Смолян с участието и на 

съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и 

др.). При извършването на СМР трябва да се запазят 

експлоатационните характеристики на подземните комуникации; 
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 Преди започване на строителството, Строителят следва да 

измести всички засегнати проводи и съоръжения; 

 Земните работи следва да се извършват в съответствие е 

ПИПСМР - Раздел I „Земни работи и земни съоръжения”; 

 Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на 

обекта трябва да отговарят по вид, тип и качество на 

изискванията на проекта и на съответните стандартизационни 

документи. Не следва да се допуска използването на материали и 

изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за 

приложението им; 

 Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се 

съгласува със съответните органи на Община Смолян и КАТ за 

безконфликтна организация на движението по време на 

строителството при съблюдаване изискванията на Наредба 

№3/16.08.2010 г. „За временната организация и безопасност на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците“; 

 Изпълнителят на обекта е длъжен преди започване на 

строителството и по време на самото строителство да вземе 

необходимите мерки за осигуряване на безопасността, хигиената 

на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 

o При изпълнение на поръчката ще се спазват техническите 

нормативни актове по изпълнението, документирането и 

приемането на строителството, съгласно Закона за устройство 

на територията и следните наредби към него: Наредба № 

1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Наредба 

№ 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република 

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 

обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, както и всички 

действащи в Република България нормативни актове. Ще се 

спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните 

части на Инвестиционния проект. Всички влагани материали 

трябва да притежават сертификат за качество, декларация за 

произход и декларация за съответствие, които се представят на 

Възложителя. Техническите спецификации, на които ще 

отговарят строителните продукти, влагани в строежите, се 

определят чрез посочване на европейски технически спецификации, 

Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски 

стандарти, или еквивалентни признати национални технически 

спецификации. Изпълнителят е длъжен да ги спазва според 

посочените в проекта конкретни за обекта видове работи. 

Дадените в проекта технически спецификации определят 

стандартите за изпълнение на работите предмет на договора, 

както и измерването на количествата работи извършени от 

изпълнителя по време на изпълнението на договора. В строежа ще 

се влагат само строителни продукти, в съответствие на 

съществените изисквания към строежите и да имат оценка на 

съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания 

към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-201 от 

05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните 
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продукти в строежите в Република България. Техническото 

изпълнение на строителната дейност ще бъде извършено в 

съответствие с изискванията на българските нормативи, 

посочени по-горе. Строителят носи отговорност по чл. 163, ал. 2 и 

ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за 

качеството на изпълнението на отделните видове работи, както 

и за изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти. 

o Технологична последователност на изпълнение на СМР 

Технологичния процес на изпълнение на строителството на 

съоръженията (СМР) ще започне с подготовка на строителната 

площадка и мобилизация на необходимата механизация. 

 Почистване и обезопасяване на строителната площадка - 

Обсегът на разчистване на съществуващия терен в обхвата на 

пътя и на площадката се състои в премахването на всички 

препятствия и нежелана растителност, коренища, и други 

нежелани материали. При изпълнението на СМР ще се 

обезопаси строителната площадка, съгласно действащите 

нормативни разпоредби (Закони, Правилници, Наредби) за 

безопасност и хигиена на труд и за противопожарна 

безопасност. 

 Направа на механизиран изкоп- Участникът ще  използва за 

извършване на изкопните работи такава механизация и такива 

методи на работа, които да отговарят на изискванията на 

материалите, подлежащи на изкопаване. Той е отговорен за 

поддържането на качествата на подходящите материали 

така, че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, 

същите ще бъдат в съответствие с изискванията на 

необходимите стандарти. Преди започване на изкопните 

работи участникът предвижда   да освободи зоната за работа 

от всички свободно течащи води. При извършване на изкопните 

работи трябва да бъде гарантирано максималното 

отводняване на изкоп по всяко време. Предвижда да изгради 

такива временни водоотводни съоръжения, които да 

гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи 

води извън зоната на обекта. Превозването на изкопаните 

материали до мястото на насипване или депониране трябва да 

продължи, докато на това място има достатъчен капацитет 

и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща 

механизация, или не приключи съответния вид работа. 

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ 

материал трябва да бъдат складирани на депа, осигурени от 

участника. При извършване на изкопните работи не се допуска 

смесване на подходящ с неподходящ материал. Изкопите за 

основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото 

време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания 

на изкопа трябва да бъдат свалени при напредването на 

обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е 

предвидено те да останат на място. Изкопите, изискващи 

обратна засипка, трябва да останат открити само за 

необходимия минимален период. 

 Кофражни работи- ще осигуряват проектните размери и 

очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции 
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в процеса на полагане и втвърдяване на бетонната смес. За 

целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост 

и коравина. Кофражът се изработва точно и здраво с 

подходящи опори, така че готовия бетон да бъде с 

необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да 

имат огъвания и изкривявания (освен онези, необходими за 

изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли да бъдат прави, 

вертикални и точни. Максималните отклонения от проекта са: 

от отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/-10 мм. 

Кофражът се изпълнява така, че включително и при 

съединенията на плоскостите му и в цялата готова 

конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като ако е 

необходимо се поставят уплътнители. Плътността на 

кофража спрямо съседни бетонови повърхности трябва да е 

такава, че да се избегне образуването на прагове. Проверяват 

се позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения 

в размерите и местоположението. Вложките се закрепват или 

забиват, в зависимост от изискванията, на необходимите 

позиции преди полагане на бетона. Оформят се всички отвори и 

жлебове; В бетоновото покритие не трябва да останат 

метални части от каквито и да е закрепващи приспособления за 

кофража. Кофражът се обмазва, като видът обмазка следва 

да бъде подбран за съответния вид кофраж. За цялата площ се 

използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по 

повърхността на кофража, отгоре надолу, последно по 

хоризонталните повърхности. Използва се минималното 

необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се 

избегне излишно събиране на отделни места. Обмазката не 

трябва да влиза в контакт с армировката Кофражът се сваля 

без да се повреди, накърни или претовари конструкцията, и без 

да се повредят подпорите. Отговорността за безаварийното 

сваляне на всички части от кофража и подпорите, без да се 

накърни конструкцията, е изцяло на Изпълнителя. Кофражът 

не се сваля преди бетонът да е достигнал необходимата 

минимална якост съгласно нормативната уредба. Грубите 

неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните 

неравности, изразени като максимално допустимо отклонение 

от права линия 1м не трябва да са над 5 мм. Стърчащи 

мустаци се почистват и заглаждат. Ръбовете се изглаждат с 

кант с ширина 30 мм. Отворите от връзките на кофража 

трябва да са еднакви, от подходящ вид, запълнени с подходящ 

разтвор по одобрен образец. Ръбовете се изглаждат с радиус 

25 мм. При декофриране се изпълняват следните операции: 

снемане на стегите (дървени или метални), срязване теловете, 

снемане подпорите и кофражните платна, частично 

почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и 

изкърпване; смазване и почистване на платната; сортиране по 

вид и размери на материалите във вид готов за нова употреба. 

 Контролът по изпълнението и приемането на направените 

кофражни работи се извършва от техническия ръководител и 

включва: входящ контрол на дървения материал, кофражни 

платна и подпори (дървени и метални).Техническия ръководител 
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контролира спазването на геометричните размери съобразно 

кофражните планове.Приемането на завършена конструкция 

на кофражните форми се документира с акт обр. 7 в 

съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 

за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството и за удостоверяване на годността и за 

започване на армировъчните работи. 

 Армировъчни работи - Материалите, изделията и елементите, 

използвани при изпълнението на армировъчни работи, трябва да 

съответстват на предписаните в проекта и да притежават 

сертификати. Армировката на стоманобетонните 

конструкции ще се изработва и монтира в пълно съответствие 

с работните проекти. Заменянето на един вид армировъчна 

стомана с друг се разрешава само след съгласуване с 

проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж 

и Заповедната книга. Не се разрешава изпълнението на 

монтажни работи при температура, по-ниска от -10 °С. 

Монтажът на армировката започва с разчитане на 

монтажния армировъчен план. Контролът по приемането и 

полагането на армировката в кофража се извършва от 

техническия ръководител и включва: входящ контрол при 

доставяне на заготвената армировъчни изделия в 

съответствие с работния проект и външен оглед; отделните 

процеси по време на полагането, връзването и укрепването на 

армировката. Допустими отклонения - бетоновото покритие 

на армировката трябва да отговаря на предписаното в 

проекта. Когато не са предписани допустими отклонения на 

бетонното покритие, то трябва да бъде в границите от 0 до + 

5 mm. Приемането на монтираната армировка се документира 

с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 

от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството.  

 Бетонови работи - Производството, транспортирането и 

полагането на бетонните смеси трябва да отговаря на 

изискванията на БДС EN 206-1. Производството на 

бетоновата смес да се осъществи в сертифицирани бетонови 

възли, не се допуска бъркане на бетоновата смес на място на 

обекта. Допуска се изпълнение на бетонови работи при 

температура на въздуха от 0 °С до - 4 °С само при наличие на 

добавки в бетоновите смеси и полагане грижи за бетона при 

бетониране в зимни условия - покриване с рогозки, полиетилен и 

др. Уплътняването на положения бетон се извършва механично 

с иглени вибратори. Механичното уплътняване (вибрирането) 

на положения бетон трябва да продължава дотогава, докато 

от него престанат да излизат въздушни мехурчета. След 

завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на 

конструкцията от вредни последствия (съсъхване, бързо 

изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) при високи 

температури чрез напръскване и поливане с вода. 

Декофрирането на бетона се извършва при достигане на 

предписаните в проекта условия. Когато в проекта отсъстват 

предписания за декофриране, при нормални условия на 
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втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и 

относителна влажност на въздуха 60 %), се спазват следните 

минимални срокове за декофриране. За осигуряване на нормални 

условия в началния период на втвърдяване на бетона ще се 

спазват следните изисквания: Положеният бетон да се 

предпазва от замърсяване и повреди; Работи, които водят до 

нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се 

допускат; Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както 

и от удари, сътресения и други механични въздействия; 

Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато 

средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° 

С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да 

се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на 

бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия. 

 Обмазване с горещ битум-  След декофриране на стената е 

необходимо всички бетонови повърхности, които се засипват, 

да се измажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася 

върху суха, обезпрашена и добре почистена бетонова основа. 

 Обратен насип зад стената-  Обратната засипка зад стената 

да се изпълни частично с ръчно подреден камък и чакълест 

материал. Чакълестият материал да се положи на пластове, 

уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до 

достигане на обемна плътност 2000 кг/мЗ и постигане на ъгъл 

на вътрешно триене (р = 35° (по БДС 10188). Максималният 

размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от 

неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с наклон към 

подпорната стена, за да отвеждат водата към барбакани Ф 

100, подредени в един или два реда по височина. 

 Почистване – Участникът ще отстранява и премахва от 

района на площадките всички отломки и отпадъци поне един 

път седмично, а и по-често, ако те пречат или представляват 

опасност за възникване на пожар или инцидент. Всички 

отпадъци в следствие на почистването трябва да се 

отстранят от Изпълнителя по начин, който да не предизвиква 

замърсяване по пътищата и в имотите на съседните 

собственици. Отпадъците ще да бъдат изхвърлени на 

специализирано депо за строителни отпадъци. Участникът ще 

почисти и остави площадката в чисто състояние. 

Окончателното почистване на работния район трябва да 

приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на 

настилките. 

  Участникът предвижда следните изисквания за сигурност: 

- Защита на собствеността; ще отговаря за опазването и 

охраната на собствеността, частна или държавна, която се 

намира на или е в близост до работната площадка, срещу 

щети или вреди вследствие на работата му. 

- Изисквания за предварителна инспекция/одобрение/ да 

извърши нужното почистване и възстановяване, което се 

изисква при предаването на завършените подобекти, 

рехабилитационни дейности и оборудване, в съответствие е 

целите и смисъла на тези спецификации. 

- Открити изкопни работи Всички открити изкопи трябва да 
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са обезопасени, като се осигурят временни огради, 

предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно 

осветление, а също така и други средства, които да 

предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху 

собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да 

са на български език и трябва да са в съответствие с 

местното законодателство. 

- Предварителното предупреждаване за затваряне на пътно 

платно трябва да се осигури с временни знаци, конуси и 

сигнални светлини.  

Противопожарна защита- Участникът декларира  да 

предприеме всички необходими превантивни мерки, за да 

предотврати избухването на пожар на работната площадка 

или в съседни на подобектите сгради; да осигури 

достатъчно оборудване за потушаване на евентуален 

пожар. Не се разрешава никакво горене на отпадъци или 

отломки. 

- Експлозивни работи и взривове - не се разрешава употребата 

на експлозиви, о 

-  Опазване на дърветата и зелените площи -  без одобрението 

на Възложителя, участникът да премахва, премества или 

реже каквито и да са дървета, намиращи се на около обекта 

на поръчката. Защитата на всички съществуващи дървета и 

тревни площи, които се намират в района на работа, е 

отговорност на участника.  

 Описание на разпределението на задачите и отговорностите. Координация 

на участниците в строителния процес. 

 В експертния състав за изпълнение на строителството и 

обезпечаване добрата координация и качественото изпълнение на 

обекта - Техническият ръководител на обекта, Координаторът по 

здравословни и безопасни условия на труд и Специалистът по 

контрола на качеството, са със солиден опит в изграждането на 

подпорни стени. В изпълнителския състав ще участват строителни 

работници със съответната квалификация, необходима за 

качественото извършване на обекта. 

o Техническият ръководител на обекта е централна фигура при 

оперативната организация и изпълнението на СМР. Той изпълнява 

дейността си в тясна взаимосвързаност със Специалиста по 

контрола на качеството и Координатора по безопасност и здраве. 

Техническият ръководител на обекта определя КАКВО и ДОКОГА 

трябва да бъде направено, следи изпълнението и координира 

дейностите по цялостното изпълнение на проекта.Той е отговорен 

за качественото и навременно извършване на строителните работи. 

Той определя КОИ от изпълнителския състав и ПО КАКЪВ НАЧИН 

следва да приведе в действие направените указания от 

Строителният Надзор, Отговорника по качество и Координатора 

по ЗБУТ и подава обратна информация с цел проследимост и 

координация на дейностите между изпълнителския състав и 

останалите участници в процеса. При извършване на отделните 

видове работи се използва квалифициран за това изпълнителски 

състав, притежаващ съответната специализация. Те изпълняват 

диференцирани задачи поставени им пряко от бригадирите и 
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синхронизирани с Техническия ръководител на обекта. В работата 

на строителната площадка операторите на строителните машини 

и транспортна техника, както и във връзка с доставките и 

извънредните дейности са под пряко ръководство на Техническия 

ръководител. Работата по електрическата инсталация трябва да 

бъде осъществена в съответствие с изискванията на БДС, наредби, 

правилници и закони на Република България, касаещи електрическите 

уредби и съоръжения. За безопасността, здравето и контрола по 

качество през целия период и обхват на изпълнението отговарят 

съответните ангажирани лица - Специалиста по контрола на 

качеството и Координатора по здравословни и безопасни условия на 

труд. Те събират и анализират информацията от строителната 

площадка, правят оценка на съответствието и предписания съгласно 

нормативната рамка, вътрешно фирмените процедури и внедрената 

в дружеството изпълнител интегрирана система за управление и 

контрол на качеството. Тази избрана и доказала се във времето 

организационна структура на персонала, която ще бъде приложена и 

за изпълнението на настоящия обект, се отличава с: строго 

разпределение на правата и отговорностите; висока ключова 

компетентност на йерархичните нива; висока степен на гъвкавост, 

координация и управляемост на проекта; канализиран, 

информационен поток с възможност за обратна връзка между 

инженерно- технически и изпълнителски състав; опосредствана 

комуникация между изпълнителски състав и останалите участници в 

процеса, чрез ръководителя на строителното звено/бригадира и 

Техническия ръководител. 

o Координатора по здравословни и безопасни условия на труд: 

Осъществява непосредствено оперативно, административно 

ръководство и контрол на обекта във връзка със спазването на ЗБУТ. 

Не допуска действия допускащи и предполагащи събития и 

предпоставки за събития които биха довели до трудови и други 

злополуки както със персонала на Изпълнителя така и с трети 

страни. 

o Специалиста по контрола на качеството: Организира и ръководи 

цялостната дейност по въпросите на качеството. Ежедневно 

инспектира качеството на изпълняваните работи и влаганите 

продукти. Съгласувано с ръководителя на обекта, организира 

съвещания по качеството планомерно и при необходимост. Участва 

в проверки по качеството по искане на инвеститора, на авторския 

надзор, на ръководителя на обекта. Участва в подготовката на 

документите за приемателните комисии, касаещи неговата дейност. 

Съгласувано с техническият ръководител, бракува по съответния 

ред и спира от употреба продукти, неотговарящи на утвърдените 

материали, образци, стандарти и други нормативни документи.  

o  Участникът предвижда да ползва следните строителни работници 

със съответната квалификация: 

- Общи работници;  

- Изкопчии; 

- Багеристи; 

- Кофражисти; 

- Арматуристи; 

- Бетонджии; 



                                                     

76 

- Каналджии; 

o Необходимият персонал квалифицирани работници за съответните СМР 

винаги ще са налице, а броят им е представен в Линейния график и 

съответно Диаграмата на работната ръка. Ръководните и технически 

лица ще следят за точното изпълнение на СМР. 

o Участникът е направил следното описание на механизацията за изпълнение 

на обекта: 

 

№ Наименование 

    Основно приложение/ разпределение  

            по видове дейност 

1. Багери SHAEFF-HML ЗОА 2 Изкопни работи и натоварване 

2. Багер ТЕРЕКС верижен модел HR20 1 Изкопни работи в земни и скални почви 

3. Багер - еднокошов, хидрочук JCB ЗСХ 1 Изкопни работи в земни и скални почви 

4. Самосвал „УНИМОГ” 1 Извозване земни и скални маси, и доставки 

5. Самосвал Волво ФС10 6x4 1 Извозване земни и скални маси, и доставки 

6. Компресор - подвижен HAS 125 1 Захранване на къртачи 

7. Къртачи - пневматични 2 Разбиване на скални маси 

8. Валяк пневм. CAT СВ-214 2003 R 1 Уплътняване земни и скални почви 

9. Валяк вибрационен модел VMT-100 1 Уплътняване земни и скални почви 

10. Иглен вибратор 1 Уплътняване на бетон за максим. здравина 

11. Вибромастар Masalta MCD-4 1 
Заглаждане и подравняване на непосредствено излят 

бетон 

12. Водна помпа 1 Водочерпене и водоподаване 

13. Ръчна трамбовка- WACKER BS 60-2 i 1 Уплътняване земни почви ръчно 

o Транспортните средства и строителната механизация  които ще бъдат 

управлявани единствено от квалифицирани лица със съответните 

свидетелства за управление. Ще се създаде такава организация и 

разпределение на механизацията, че основни дейности като изкопи, насипи, 

бетонови работи и др., никога да не прекъсват поради ремонт. За целта ще 

се осигурят резервни екипи за заместване и ремонт на строителната 

механизация. Ще се поддържа в резерв 1 самосвал, 1 двубандажен валяк и 1 

комбиниран багер. Всички CMP, предмет на настоящата обществена 

поръчка ще са обезпечени с необходимата механизация и оборудване и ще са 

съобразени със срока за изпълнение, представен в Линейния график и 

съответно Диаграмата на механизацията 

 Участникът е направил следното описание за доставка на материалите при  

изпълнение на обекта:  

o Доставките на материали и оборудване ще бъдат в зависимост от линейния 

график на Изпълнителя. За правилното съхраняване на доставените 

материали и оборудване ще бъде осигурен склад. Складирането ще бъде 
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съобразено с изискванията на доставчиците и спецификата на 

складираните материали. Всички влагани строителни материали ще бъдат 

придружени със сертификат за произход и декларация за съответствието 

на строителния продукт с указания за прилагане на български език, 

съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, 

подписана и подпечатана от производителя или негов представител — 

(съгласно НСИСОССП, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). Доставените 

материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на 

всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със 

сертификати за качество по ISO 9001 и да отговарят на европейските 

стандарти. За материалите, които ще се използват е необходимо 

представяне на съответните разрешителни; заверено копие от сертификат 

за съответствие на строителния продукт издаден от оторизирано лице по 

Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане 

на строителни продукти в строежите на Република България; 

При приемането на материали от доставчика ще се прави проверка за: 

- Сертификат за съответствие на производителя; 

- Проверка на характеристики; 

- Проверка на маркировката. 

При транспорт, доставка и складиране ще се прави: 

- Проверка за дефект; 

- Проверка за замърсяване; 

- Проверка за повреди при товаро - разтоварните операции. 

  Участникът е представил списък на използваните материали за изграждането на 

подпорната стена както следва:  

 АМИРОВКА АШ Ф 6-12 - 25475 кг 

 АРМИРОВКА AI И АП Ф 6-12 мм- 3566 кг 

 БЕТОН В 25 -1211 M3 

 БЕТОН В7,5 -76,1 M3 

 БИТУМ            -  82502 кг. 

 ГЛИНА             - 31,5 M3 

 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ - 2,0 M3 

 ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ - 5,4 M3 

 ДЪСКИ ЗА КОФРАЖ           -  6,3 M3 

 ЕКСТРУДИРАН ПЕНО- ПОЛИСТИРОЛ XPS 3см.-      223,5 M2 

 ЕЛЕКТРОДИ- 86,4 кг 

 КАМЪК ЛОМЕН - 414 M3 

 КАМЪК ТРОШЕН -2830 M3 

 МАСЛО КОФРАЖНО -34,6  кг. 

 ПИРОНИ           - 7,7 кг 

 ГВОЗДЕИ - 186,5 кг 

 СТОМАНА ЪГЛОВА -3273 кг 

 ТЕЛ КОФРАЖНА       -87,1 кг 

 ТРЪБИ PVC Ф 100 ЗА БАРБАКАНИ-338,1 м 

 ПЯСЪК - 0,5 M3 

 ЧАКЪЛ   - 0,6 M3 

 ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/ - 200 кг 

 СТЪЛБ ЗА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 3,5 м.-   2бр. 

 БОЯ БЛАЖНА - 1589 кг 

 МИНИУМ -19,1 кг 

 БЕЗИР 12,7 кг 

 Участникът е представил и сертификати за съответствие  на обикновени бетони 
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с оценени характеристики, дадени в приложение към сертификата, предназначени 

за конструкции, изпълнявани на място, или за готови конструктивни елементи за 

сгради и инженерни съоръжения, пуснати на пазара от „Прогрес-строй” ЕООД -

гр. Рудозем, и Сертификат за съответствие  с част трета на Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти (НОИСОССП) е установено, че строителният продукт 

„армировъчна стомана“ клас в500в на пръти с диаметър от 8 mm до 40 mm, 

предназначена за обикновена (неиапрегната предварително) армировка на 

стоманобетонни конструкции и изделия пуснат на пазара от 

„Стомана индъстри” АД гр, Перник, ул.”Владайско въстание” №1. 

 Участникът е представил  в раздел „Последователност на изпълнение на поръчката“  

в табличен вид с наименованието на видовете СМР и тяхната технологическа 

последователност за изпълнение като предвижда  СМР да се извършат със 

строителни специалисти, механизация и оборудване,  с посочени периоди за 

изпълнение на отделните видове работи,  по времетраене и срок, разпределение на 

ресурсите – технически и човешки, ръководен и изпълнителен персонал в 

определения срок и  определена последователност в определени  следните раздели: 

 Подготвителни дейности и организация по започване на строителството 

 Част "Конструкции" / Подпорна стена 4/ 

 Предаване на обекта и освобождаване на площадката. 

 ЕТАП III - ПРЕДАВАНЕ НА СТРОЕЖА 

 Участникът декларира при завършване на обекта съгласно приложената 

техническа документация да отправи до Възложителя писмена покана да направи 

оглед и да приеме извършената работа. Приемането на извършеното 

строителство се извършва с констативен акт /протокол/ акт обр.19 за извършени 

строителни работи/, подписан от Възложителя, Изпълнителя и извършващите 

строителен и авторски надзор на обекта, в който се посочва дали обектът е 

изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна 

документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и 

условията на настоящия договор. Описва се извършената работа: количеството на 

строителни работи, качеството на извършена работа и вложените материали, 

монтираните съоръжения, наличието на недостатъци и срокове за отстраняване 

на констатираните недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение, към 

който констативен акт се прилагат протоколите за успешно проведени единични 

изпитвания на съоръженията, сертификати за качество на използваните 

материали, отчет за действително извършените разходи за изпълнение на 

строителните работи, подписан от Възложителя, участника  и извършващите 

строителен и авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на строителни 

работи, подписана и одобрена от Възложителя. Когато за обекта или отделни 

негови части и инсталации са предвидени изпитания, приемането се извършва след 

успешното им провеждане.Некачествено извършените работи извън установените 

изисквания и нормативи се поправят от Изпълнителя и за негова сметка след 

съставяне на протокол за некачествено извършени работи, като той дължи 

неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците. Констативен 

акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) 

(приложение № 15): Съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и се подписва от 

възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, 

упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически 

лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. Този акт е 

основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо 

строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и 

строителната документация от строителя на възложителя; актът съдържа: 
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описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, 

екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на 

строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, 

протоколи, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни 

продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и 

на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на 

изпълнението, и др.; данните от огледа на място и околното пространство 

(възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка), 

включително описание на строежа и на неизвършени, незавършени или недобре 

извършени работи, които до подаване на искане за издаване на разрешение за 

ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да бъдат 

отстранени, за което се съставя констативен протокол и ДР-; доказателства, че 

строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената 

екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 -3 ЗУТ и 

условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват 

годността за приемане на строежа, частта или етапа от него; 

С подписването на Констативен протокол обр. 15 приключва срока на договора. 

 ЕТАП IV - ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

 Участникът ще осигури Гаранционно обслужване, съгласно договорените 

гаранционни условия и срокове. Гаранционните срокове за съответните видове 

СМР са съобразно предвидените в ЗУТ и Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. При поемането на гаранциите, участникът ще спази 

минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти регламентирани в Наредба №2 /31.07.2003г., 

целящи осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършените 

строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след приемането им и 

въвеждане в експлоатация.  ще отстранява за своя сметка появилите се дефекти в 

рамките на гаранционните срокове. Такива дефекти ще се установяват с протокол 

между страните, където се определят и сроковете за отстраняване на 

дефектите. Гаранционният срок за даден вид работа спира да тече през времето, 

необходимо за отстраняване на дефекта. Изпълнителят е длъжен да започне 

работа за отстраняване на дефектите в срок от 5 /пет/ работни дни от датата 

на съставения протокол за установени дефекти. 

 Описание на организацията за контрол на качеството и вътрешни норми за 

осигуряване на качеството. С оглед динамичната природа на реализацията на 

строителния процес ще се прегледат процедурите по управление качеството на 

изпълнение на СМР и влаганите в строителството материали и изделия, в рамките 

на стандарта по управление на качеството на дружеството, като същите ще 

бъдат ревизирани при възникнала необходимост. Във връзка с осигуряване и 

управление на качеството при изпълнение на всички видове СМР /които ще 

приложи при изпълнение на тази поръчка/, има разработени и внедрени следните 

системи, за които имаме издадени сертификати: ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 

OHS AS 18001:2007. Контролът на качеството ще обхваща всички фази на 

работите: избор на материали; доставка на материали; изпълнение на СМР. 

Високо качество на изпълнение ще постигнем чрез изпълнение на СМР в 

съответствие с изискванията на Възложителя и нормативните изисквания; 

Производство и доставка на качествени строителни продукти; Провеждане на 

всички необходими изпитвания в процеса на изпълнението; Спазване изискванията 

на Възложителя и на системата по качество; Създаване на условия за 

непрекъснато подобряване на ефикасността и на системата по качеството; 
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Спазване на приложимите български и европейски закони и нормативни актове, 

както и международните стандарти и добрите международни практики; 

Създаване, поддържане и развитие на човешки ресурси, квалифицирани и 

компетентни за изпълнение на дейностите чрез подходящи форми на обучение, 

придобиване на специфични умения и опит; Управление на подходяща 

инфраструктура за ефективно функциониране на процесите, чрез осигуряване на 

достатъчно финансови ресурси и подходящи технически средства; Прилагане на 

методи за оценка удовлетвореността на Възложителя, отчитане на забележките 

и рекламациите е цел подобряване резултатите от дейността на фирмата.Всички 

работници на строителната площадка ще са снабдени с подходящо работно 

облекло и лични предпазни средства. За регламентиране на качествено и безопасно 

изпълнение на задълженията на персонала, на база ПИПСМР дружеството е 

разработило „инструкции за безопасна работа“. През цялото време персоналът ще 

получава адекватна информация от Ръководството за процесите, които протичат 

или тяхното бъдещо протичане. В зависимост от характера на информацията, тя 

се свежда до знанието на съответния служител. 

o Планиране, контрол на качеството и комуникация между страните:  

 Управителят планира и контролира дейността - разпределя задачите и 

ресурсите. Съвместно е Техническия ръководител определя необходимите 

бригади от работници, е подходяща квалификация и умения за изпълнението 

на конкретните строително - монтажни работи. След подписване на 

договора следва правилното управление на изпълнението. Това включва 

анализи на предвидените за изпълнение ключови етапи, време и фази на 

изразходваните материали и ресурси. При изменение на планираните и 

реалните стойности, ще се вземат корективни мерки. Бързият достъп на 

мениджмънта до информацията е съществен. Ще се създаде добро 

сътрудничество и координация на действията между основните 

институции. 

o Организация за контрол на качеството: Според спецификата на работата, в 

зависимост от обемът на СМР и сроковете, на базата на изискванията на 

Възложителя и при наличието на необходимата механизация, материали и 

определянето на необходимия изпълнителски състав и налична работна ръка, под 

прякото ръководство на Техническия ръководител започва изпълнението на 

предвидените СМР за изпълнение на поръчката. Подготовката на 

строителството ще осигури всички необходими ресурси и условия за контролирано 

изпълнение на строителния процес, с цел постигане на съответствие с 

техническата спецификация и договорените изисквания. Техническият 

ръководител ще оцени квалификацията на персонала за изпълнението на важни за 

качеството производствени процеси и при необходимост сам ще извърши или 

предложи допълнително обучение, ще уточни критериите за добра работа чрез 

инструкции, скици, схеми, образци и др. За конкретната поръчка Техническият 

ръководител ще извърши преглед на възможностите на основните производствено 

- технически процеси и ще предприеме необходимите действия за реализиране 

изискванията на работната документация за качеството на извършваната 

работа и изпълнение на планираните количества работи в определения срок. 

o Качество на материалите за строителния процес. Отчитайки предоставената от 

Възложителя изходна информация, проектната документация, подадената оферта 

и предвид ново настъпили обстоятелства ще се определи план - график на 

доставките, които е необходимо да бъдат заявени на доставчици или 

производители. Ще се адаптират изискванията на процедурите уреждащи реда и 

начина за осъществяване на доставките. В графика ще бъдат маркирани срокове за 

поръчка, за изготвяне и доставка, като критичните от тях ще бъдат маркирани и 



                                                     

81 

управлявани с висок приоритет. Участникът предварително ще съгласува с 

Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, 

конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект ще бъде съгласувана 

и приета от Възложителя. Всички материали, които ще бъдат вложени в 

строежите ще бъдат придружени със съответните сертификати за произход и 

качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща съответствието 

на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания 

към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към 

продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допуска 

влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани 

от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на 

Възложителя. Всички строителни и монтажни работи ще се изпълняват съобразно 

изискванията на нормативната уредба, техническите спецификации за настоящия 

обект и фирмените технологии на фирмите доставчици. При изпълнение на всички 

строителни и монтажни работи ще се спазват изискванията на съответните 

технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Ще 

съблюдаваме и спазваме всички норми за предаване и приемане на СМР и всички 

други нормативни изисквания. По време на изпълнение на СМР ще бъдат взети 

всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според 

законодателството. 

o Контролът при доставката и транспортирането на материалите се извършва от 

Специалиста по контрол на качеството, Техническия ръководител и периодично от 

Възложителя. Специалистът по контрол на качеството и Техническият 

ръководител на обекта извършват входящ контрол на материалите, доставени 

директно на обекта. Ако при контролът по време на строителството се установят 

отклонения и несъответствия в параметрите на процес или в характеристиките на 

продукта, Техническият ръководител на обекта спира работата и разпорежда 

незабавно отстраняване на несъответствията. Техническият ръководител 

контролира използването на материали и смеси, да става само съгласно указанията 

за употреба и депониране и следи за изправността на машините и тяхното 

използване. Всяка доставка на материали на строителната площадка ще бъде 

придружена със сертификат за качество в съответствие с определените 

технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози. 

Материалите ще се съхраняват внимателно до влагането им в обектите. Всички 

произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще 

бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, 

придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се 

приложат такива. Строителните продукти се считат годни за употреба, ако 

отговарят на следните технически спецификации: Стандарт - български /БДС/ или 

еквивалентен ; Стандарт - европейски /ЕК/ или еквивалентен; Стандарт - 

въведения като български, съответен европейски стандарт /БДС EN/ или 

еквивалентен. Всички материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването 

им.  

o Качество на изпълнението на отделните видове работи се упражнява от лицето 

упражняващо строителен надзор и от представител на Възложителя. 

Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи ще се изпълняват 

съгласно изискванията на чл.169 от Закона за устройство на територията. 

o Всеки работник извършва самоконтрол и отговаря за качеството на изпълняваната 

от него операция. Техническият ръководител отговаря за качеството на изпълнение 

на обекта и предоставя на възложителя необходимата информация. Всички 

обстоятелства по СМР се документират чрез актове и протоколи по Наредба 

№3/31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
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строителството. Лицето упражняващо строителен надзор на обекта прави 

предписания и заповеди, вписани в Заповедната книга, които са задължителни за 

фирмата. Документирането на извършените строително-монтажни работи ще се 

осъществява съгласно изискванията на чл.170, ал. 1 от ЗУТ.Архивиране и съхранение 

на строителните книжа: За обекта се съставя досие, в което се архивират 

поетапно издадените разрешителни от оправомощените ведомства, протоколи и 

актове за започване, изпълнение, констатации от задължителни проверки и 

завършване на СМР. Изискването за оценяване на съответствието на влаганите в 

строежа материали и съоръжения, съгласно техническите изисквания към 

продуктите и Наредбата за осъществените изисквания и оценяване 

съответствието на строителни продукти, се изпълнява чрез архивиране и 

съхранение на документи, удостоверяващи съответствието: Сертификати, 

Декларации за съответствие. 

Строителят носи отговорност по чл. 163, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/ за качеството на изпълнението на отделните видове работи, 

както и за изпълнението на строежа съгласно одобрените проекти. Качеството на 

изпълнението на отделните видове работи включва: 1.Своевременно представяне на 

строителния надзор, на инвеститорския контрол и на възложителя сертификати 

за всички използвани материали, отговарящи на изискванията за параметри и 

качество на материалите по действащите нормативи. 2.Определяне на лица, 

отговарящи за Контрола на качеството за изпълнение на отделните видове работи, 

съобразени с проектната документация. Ще се извършва събиране и анализиране на 

информацията от строителната площадка, оценка на съответствието и 

предписания съгласно нормативната рамка, вътрешно- фирмените процедури и 

внедрената в дружеството изпълнител интегрирана система за управление и 

контрол на качеството. 

Тази избрана и доказала се във времето организационна структура на персонала, 

която ще бъде приложена и за изпълнението на настоящия обект, се отличава със 

строго разпределение на правата и отговорностите, висока ключова 

компетентност на йерархичните нива, висока степен на гъвкавост, координация 

и управляемост на проекта, канализиран, информационен поток с възможност за 

обратна връзка между инженерно- технически и изпълнителски състав, 

опосредствана комуникация между изпълнителски състав и останалите 

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

Техническия ръководител. Документите по приемане и оценяване на качеството на 

извършените строително- монтажни работи се съставят и подписват от 

изпълнителя, инвеститорския контрол и лицето упражняващо строителен надзор. 

o За изпълнението на строителството. По време на изграждането на обекта е 

необходимо да се упражнява постоянен контрол за качеството на изпълняваните 

строително - монтажни работи. Упражняването на оперативен контрол за 

качеството на изпълняваните СМР включва съвкупност от технически 

мероприятия, чрез които се обезпечават условия за качествено изпълнение на 

строителството при спазване на действащите строително - технически норми. 

Обемът на контрола за обекта включва изпълнението на основните задачи: 

Входен контрол за качеството на влаганите строителни материали; Проверка на 

сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитвания и др. документи 

касаещи качеството на доставените на обекта материали; 

Оперативен контрол за спазване на определената технология при изпълнение на 

строителните работи; 

Проверка на контрола за съответствие на изпълнените строителни работи; 

Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци, появили се 

в строителните конструкции и предприемане на мероприятия за тяхното 
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одстраняване; Постоянен контрол по спазване на действащите строително - 

технически норми при изпълнение на строителството. 

Всички материали и съоръжения, влагани в обектите трябва да бъдат нови 

продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. 

Участникътще подготви подробни работни схеми и графици, включително и 

график на закъснение, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на 

дейността, като същите ще бъдат предоставени на възложителя за одобрение. 

Процесите, необходими за функционирането на система за управление на 

качеството, могат да се систематизират в четири основни групи: процеси по 

фирмено управление (отговорност на ръководството); процеси по управление на 

ресурси; процеси за създаване на продукта; процеси за измерване, анализ и 

подобрения. Управлението на процесите по реализация и производствените 

дейности обхващат изясняване изискванията на Възложителя, на база на 

осигурените технически изисквания за изпълнение на поръчката, планиране на 

реализацията, организиране на производствената дейност, в т.ч. оценка и избор на 

доставчици, организация и управление на закупуването на базата на осигурената 

работна документация, проверка на закупените суровини и материали, 

осигуряване и управление на доставките, използване на подходящо оборудване, 

информация за реализираното качество на продуктите и изпълнение на 

коригиращи дейности. Част от процесите, изброени по-горе са разработени като 

част от настоящата офертна документация. Останалите се реализират в 

процеса на изпълнение на поръчката. 

o Организационният план за привеждане в действие на мерките за осигуряване на 

качество се изготвя преди започване на строителни дейности със заповеди и 

срокове.От съществено значение за навременното, качествено и безаварийно 

изпълнение на възложените работи е прилагането на доказани методи на 

планиране, координиране и контрол на процесите. Всички процеси преминават през 

следните фази:Планиране - Реализация - Контрол - Отчет - Последващ анализ. 

Необходимите контрол и измервания на процесите и дейностите и 

удовлетвореността на клиентите са определени в документите на Системата за 

управление на качеството. 

Резултатите от тях се регистрират, анализират се и данните се използват за 

определяне и актуализиране на целите и политиката по качество. 

o Механизъм за вътрешен контрол. Въведена е функционираща система за 

управление на качеството ISO 9001:2008;Повишаване качеството на труда и 

конкурентостта; Подобряване на фирмения имидж, чрез намаляване на 

професионалния риск; Прилагане на принципи за управление на дейността, 

заложени в нормативните актове; Създаване на ефективна организация за 

идентифициране, отстраняване и контрол на свързаните с работата опасности и 

професионални рискове; Осигуряване на навременно и ефективно обучение и 

инструктаж на работниците; Планиране на дейността - основен елемент при 

управление на фирмата. Всички СМР ще бъдат извършени в пълно съответствие с 

техническото задание, тръжната документация и всички посочени нормативни 

актове и разпореждания от страна на Възложителя. 

За осъществяване на вътрешен контрол на обекта съгласно Договора, ние като 

Изпълнител ще определим лице - представител на Изпълнителя, което ще 

изпълнява длъжността „Вътрешен контрол от страна на Изпълнителя“. Лицето 

за Вътрешен контрол ще отговаря за количеството и качеството на извършените 

строително-монтажни работи. За целта Вътрешният контрол извършва контрол 

на качеството на доставените материали, извършва контрол на количествата на 

изпълнените СМР и контрол на качеството на изпълнените СМР. Вътрешният 

контрол изисква необходимите сертификати, придружаващи доставката на 
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материалите. В случай, че материалите не отговарят на необходимото качество 

или не са придружени с необходимият сертификат, не се допуска влагането им в 

обекта. Уведомява се доставчика и същите се връщат обратно на доставчика. 

Вътрешният контрол извършва измерване количествата на извършените 

строително- монтажни работи. Извършва сравнение с измерените количества от 

страна на Техническия ръководител на обекта. Измерванията се извършват 

съгласно Правилник за изпълнение и приемане на строително - монтажни работи - 

ПИПСМР. Вътрешният контрол от страна на Изпълнителя извършва 

контролиране на качеството на всички изпълнени строително-монтажни работи. 

СМР, които не са изпълнени с необходимото качество не се приемат от 

Вътрешният контрол от страна на Изпълнителя и подлежат на ново изпълнение с 

нужното качество. Вътрешният контрол извършва проверка на съответствие на 

изпълненото СМР с работния проект и вложените материали. Следи за 

качеството на изпълнението и почистване на строителната площадка след 

завършване на работата съгласно ПИПСМР. 

За осъществяване на предвидените му дейности от страна на Изпълнителя, 

Вътрешният контрол отговаря само за конкретният обект и всекидневно 

извършва контрол на обекта. 

o Технически и качествен контрол от строителния надзор. Участникът изразява 

Съгласни сме техническият и качествен контрол при изпълнението на работата 

да се упражнява от избрано лице упражняващо строителен надзор, 

инвеститорски контрол или упълномощен представител на Възложителя. Същото 

да следи за правилното и точно изпълнение на работите посочени в техническите 

описания към договорите, спазването на нормативните разпоредби и ПИПСМР за 

изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорените 

условия, спазването на приетия график и дефекти появили се по време на 

гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, 

същите се констатират своевременно от комисия, която задължава Изпълнителя 

да ги отстрани в най-кратък срок. 

Приемаме след завършване на цялостната работа по поръчката, същата да се 

приема с приемателна комисия /издава се удостоверение за въвеждане в 

експлоатация/. От датата на подписване на протокола на комисията започват да 

текат гаранционните срокове. Всички текущи строително - монтажни работи 

ще са съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба на 

Република България. Съгласни сме и Декларираме, че ако бъдем избрани за 

изпълнител на обекта, всички вложени строителни материали, съоръжения и 

конструкции ще отговарят в пълна степен на Изискванията, посочени от 

Възложителя. Изпълнението на поръчката, предмет на настоящия договор, ще се 

извърши с материали и оборудване на Изпълнителя, съгласно Договора и при 

спазване на изискванията на нормативните актове. 

Задължаваме се да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и 

публичност при изпълнение на дейностите; да съхраняваме всички документи по 

изпълнението на настоящия договор, както е посочено в указанията от страна на 

Възложителя. Задължаваме се да спазваме стриктно следната методология и 

строителен подход.  

Участникът е  изложил  методи на контрол на процесите включва: 

- контрол на техническата документация; 

- контрол на влаганите материали и окомплектовки; 

- контрол на ресурсите; 

- контрол на работната среда; 

- контрол на параметрите на процесите; 

- контрол на специалните процеси; 
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- контрол на идентификацията; 

- контрол на документирането (контролът на техническата документация 

се извършва още при започване на обекта и през цялото време от Техническия 

ръководител). 

o Контролът на процесите се извършва: 

- чрез самоконтрол от Изпълнителя - контрол от Техническия 

ръководител; периодичен контрол от Отговорника по качество; 

- контрол от Строителния надзор; 

- контрол от Проектантите по отдалните части; 

- контрол от Възложителя. 

o Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 

Възложителят осигурява Консултант, който ще упражняване строителен надзор 

съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ. Възложителят или всяко лице, упълномощено от 

него, ще има пълен достъп до строежа и всички места за заготовка или доставка 

на материали и оборудване, и до строителните машини, както и до складови 

помещения, по всяко време, като Участникътще осигури всички необходими условия 

и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп. Възложителят 

и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 

контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за 

отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната 

технология и начин на изпълнение, когато те не противоречат на добрата 

строителна практика и нормативни изисквания. В случай на констатирани 

сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират 

и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а 

дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на 

оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват 

съответните изпитания. 

o  Контрол на влаганите материали и окомплектовки. В строителната дейност на 

фирмата се работи с продукти от традиционни и утвърдени доставчици. 

Влаганите материали се придружават от сертификати за качество и се 

подлагат на входящ контрол. Отговорникът по качество изпълнява контрол върху 

всички материали. Техническият ръководител извършва входящ контрол на 

материалите доставени директно на обекта. В зависимост от изискванията на 

работната документация Техническият ръководител и Отговорникът по 

качество извършват контрол по време на строителството и краен контрол на 

обекта. Ако по време на входящият контрол на материалите и окомплектовката, 

Отговорникът по качество констатира несъответствие той действа съобразно 

инструкции и процедури. 

Ако при контрола по време на строителството се установят отклонения и 

несъответствия в параметрите на процес или в характеристиките на продукта, 

Техническият ръководител спира работата и разпорежда незабавно 

отстраняване на несъответствията. Техническият ръководител контролира 

всички строителни материали, които ще се складират на определените за целта 

места. Завършени видове работи се проверяват и изпитват според изискванията 

на техническата документация и съобразно вида им се предават на възложителя с 

Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 /31.07.2003 г. "Съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството”. 

o Контрол на ресурсите 

Техническият ръководител извършва ежедневно контрол на производственото 

оборудване (ПО), технологичната екипировка и на средства за наблюдение и 

измерване (СНИ). 
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o Контрол на работната среда- Отговорник ЗБУТ и Техническият ръководител 

ежедневно следят за спазване изискванията за работната среда и при 

констатирано отклонение предприема незабавни действия 

Отговорник ЗБУТ следи на работните места да се създават условия за опазване на 

здравето на работещите и осигуряване на безопасност, като: работното място и 

работното оборудване се поддържат в техническа изправност, а всички 

неизправности, които могат да засегнат безопасността и здравето на 

работещите, се отстраняват във възможния най-кратък срок; 

работното място, работното оборудване и пътищата към тях се почистват 

редовно; защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита се 

проверяват и се поддържат в изправност; пътищата към аварийните изходи и 

самите изходи се поддържат свободни по всяко време оборудване с 

противопожарни средства и аптечка за първа помощ. Преди започване на 

строително-монтажните работи на обекта цялостния персонал, предвиден за 

изпълнението му ще премине през задължителен инструктаж по ЗБУТ, съгласно 

Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за инструктажа на работниците и 

служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. Ще 

бъдат осигурени специални работни облекла и ЛПС индивидуално, за всеки от 

работниците, както и за техническите лица, представители на възложителя и 

контролните органи, временно пребиваващи в зоната на строителството. 

 Описание на организацията за безопасност на труда, здравословни условия на 

труд и пожарна безопасност. При изпълнение на строителството Участникът 

трябва да спазва част „План за безопасност и здраве“ на Техническия проект. При 

изпълнението на обекта Участникъттрябва да съблюдават строго действащите 

нормативни документи по БХТПБ. 

С оглед характера на строителния обект и предстоящите за изпълнение дейности 

и операции се налага осигуряването на лични предпазни средства и специално 

работно облекло. Допуснатите до работа на площадката на обекта строителни 

машини трябва да притежават паспорти и съответните инструкции по БХТПБ. 

СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана 

на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни 

условия на труд). Задължително се прави застраховка по чл. 171 от ЗУТ и по реда 

на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за 

риска „трудова злополука”, важащи за целия период на договора. По време на 

изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да 

спазва изискванията на Наредба №2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и 

стандарти относно безопасността и хигиената па труда, техническата и 

пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а 

също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на 

строителната площадка. 

Участникът ще да спазва изискванията на нормативните документи в страната 

по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и 

други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и 

технически нормативни документи за строителство. 

Участникътще спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План 

за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта 

изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве 

за етапа па строителството в съответствие с изискванията на Наредба №2 от 

2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия па труд при 

извършване на строителни и монтажни работи. 
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На обекта се въвежда „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен 

и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна 

охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и 

социалната политика и Министерство на здравеопазването. 

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по 

безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно 

оборудване, като: Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 

(ДВ, бр.37 от 2004 г.);нормативните актове по безопасност на труда за 

различните дейности, видове работи и работно оборудване;Наредба № 3 за 

задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на 

работниците (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр. 102 от 1994 г., 

78 от 2005 г.)Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово 

правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)Наредба № 3 за минималните изисквания за 

безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични 

предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др. 

o Общи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния процес. Участниците в 

строителния процес и техните основни задължения са определени в Закона за 

устройство на територията (чл. 160-166). 

Конкретните задължения на участниците в строителния процес по отношение на 

здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са определени в Наредба №2 за 

ЗБУТ при СМР от 2004 г.(чл.5,6 и7).Основно действащо и отговорно лице по 

отношение на здравословните и безопасни условия на труд по време на 

изпълнението на строежа е Възложителят-инвеститор, който трябва да 

осигурява: площадката и безопасни подходи към нея; о необходимите проекти, в 

т.ч. и ПБЗ о координатори (физически лица) по безопасност и здраве. 

По силата на ЗУТ (чл.161) и Наредба №2 от 2004 г. за осигуряване на ЗБУТ (чл.6) 

Възложителят не се освобождава от отговорност по отношение осигуряването 

на ЗБУТ, независимо от това, че в процеса на договаряне са определени 

координатори по безопасност и здраве. На други участници може да се възложат 

отговорностите за информационната табела; за гаранцията, че с проекта са 

спазени изискванията за безопасност при всички етапи от строителството; за 

гаранцията, че всички инсталации (водопровод, канализация, електро¬проводи, 

газопровод, и т.н.), попадащи в зоната на строителната площадка, са ясно 

означени Строителят осигурява: 

а) извършването на СМР в технологична последователност и срокове, 

определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве; 

б) комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на 

лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на 

СМР на изпълняваните от него строежи; 

в) изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве 

съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и 

при изискваните по тази наредба случаи; 

г) избора на местоположението на работните места при спазване на 

условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на 

транспортни пътища и/или транспортни зони; 

д) необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в 

съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на 

съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай; 

е) инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и 

проверката на знанията по ЗБУТ на работещите; 
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ж) картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, 

техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване 

(електрическите и повдигателните съоръжения, строителните машини, 

транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед 

отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или 

здравето на работещите; 

з) необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно- 

хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност 

(ПАБ), времетраенето на строителството и човешките ресурси; 

и) поддържането на ред и чистота на строителната площадка; 

к) разделянето и организирането на складовите площи за различни 

материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества; 

л) изискванията за работа с различни материали; 

м) изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни 

материали; 

н) събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки; 

о) адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им 

продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на 

строежа; 

п) съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно 

упражняващи трудова дейност; 

р) взаимодействието с промишлените дейности на територията, на която 

или в близост до която се намира строителната площадка; 

с) по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при 

трудова злополука, пожар, бедствие или авария; 

o При инструктажа работещите, които извършват СМР се информират за 

задълженията им да: спазват изискванията за безопасност и здраве при 

изпълняваната от тях работа;  се явяват на работа в трезво състояние и да 

не употребяват в работно време алкохол и упойващи вещества;  спазват 

указанията за безопасно движение на територията на строителната 

площадка и на работните места; не извършват СМР, за които не 

притежават изискваната правоспособност или квалификация; използват 

личните и други предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба 

да ги връщат на съответното място; преустановяват незабавно работа и 

да уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която 

имат основателни причини да считат: 

а) че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота 

им, така и здравето и/или живота на околните лица; или 

б) когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, 

уредбите, инструментите, скелетата, платформите, защитните средства 

и др., вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар или 

взрив; използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, 

инструментите, опасните вещества, транспортното оборудване и другите 

средства за производство, както и да не използват неизправни такива; не 

прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на 

машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите; 

сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на 

координатора по безопасност и здраве за осигуряване на безопасна работна 

среда. 

 План за безопасност и здраве 

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на 

ЗУТ. 
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На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с 

означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите 

за движение на пътни превозни средства и на пешеходци. 

Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовете, в които се 

съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително 

пожаро- или взривоопасни, се съобразяват със санитарно-хигиенните 

изисквания и с изискванията за ПАБ. Санитарно- битовите помещения се 

разполагат в места, където в минимална степен има опасности от 

пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични 

агенти. 

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално 

оборудвана площадка. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или 

елементи от работно оборудване през отвори на етажите. За тази цел се 

използват кранове, подемници, закрити улеи или други подходящи 

приспособления и съответна опаковка. 

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по 

подходящ начин. Когато опасната зона излиза извън границите на 

строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или 

спира движението, тя се определя със схема за временна организация и 

безопасност на движението. 

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се 

използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.). 

Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, 

покриви и др.), които създават опасност за падане от височина се 

обезопасяват чрез парапети, ограждения или здрави покрития, които да 

понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по 

подходящ начин. 

При извършване на СМР по фасади в населени места работната площадка 

задължително се огражда с предпазна мрежа. 

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни 

климатични условия. 

Изпълнителя на обекта е длъжен: 

- Да осигури спазването на изискванията за осигуряване на безопасност и 

здраве. 

- За откриване на строителната площадка строителят поставя на видно 

място информационна табела за строежа и при необходимост я 

актуализира. 

- Да уведомява съответното поделение на ИАГИТ и на ДИСК преди 

започване на работа, като изпраща копие от съдържанието на 

информационната табела на обекта, изготвена от Възложителя. 

- Задължава се да осигури спазването на минималните общи изисквания за 

осигуряване на безопасност и здраве, предвидени с "Наредба №2 от 

22.03,2004год. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи". На 

основание на тези Наредби ръководството на строителните организации се 

задължава да осигури преработването на действащите инструкции, както и 

да утвърдят нови инструкции по ЗБУТ за работата, монтаж и демонтаж 

на всички видове строителни машини, които се ползват при изпълнение на 

СМР. 

Тези инструкции трябва да обхванат: 

1. Правата, задълженията и отговорностите на лицата от 

административно- 
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управленческия и производствен персонал. 

2. Изискваната правоспособност или квалификация на производствения 

персонал. 

3. Изискванията по ЗБУТ преди започване, през време и при прекъсване, 

преустановяване и завършване на работа. 

4. Изискванията по ЗБУТ, на които трябва да отговарят ползваните 

строителни машини и други, включително посочените от завода-

производител. 

5. Средствата за индивидуална защита, които трябва да се ползват. 

6. Други изисквания, налагащи се от конкретните условия на работа. 

7. Условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, 

мерки за предотвратяване и ликвидиране на аварии и даване на първа до 

лекарска помощ при злополука и други. 

 Мероприятия и указания за безопасност при строителните работи 

Техническият ръководител на обекта провежда начален инструктаж на 

работниците и ежедневен инструктаж, съобразно извършваната за деня 

работа, както и периодичен инструктаж с цел поддържане и допълване 

знанията на работещите в строителството по безопасност, хигиена на 

труда и противопожарна охрана. 

Техническата безопасност на труда се осигурява и с необходимите 

инвентарни средства - парапети, стълби, огради, указателни табели и др., 

като за изпълнението им следи техническия ръководител на обекта. 

Работещите на обекта трябва да се запознаят с изискванията на Правилник 

по безопасност на товаро-разтоварни работи, Противопожарни 

строително - технически норми и Наредба №2 / 22.03.2004г. за минимални 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. 

 Безопасност при земни работи - Преди започване на земните работи трябва 

да се извърши почистване и временно повърхностно отводняване на терена. 

Преди започване на земните работи трябва да се извърши геодезическо 

трасиране на оси и контури на земните съоръжения. 

Преди започване на земните работи техническият ръководител осигурява 

означаването върху терена или на подходящо място със знаци и/или табели 

на съществуващите подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина.При 

невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните 

мрежи и съоръжения или когато има съмнение за верността на подземния 

кадастър, ръчно да се изкопават шурфове, перпендикулярни на трасето на 

подземните мрежи, за да се установи действителното им местоположение 

и вида им. 

Изкопите за извършване на проучвателни работи (шурфове, шахти, 

кладенци) задължително да се засипват след използването им. Забранява се 

извършването на земни работи със строителни машини на разстояние по-

малко от 0,20 м от подземните съоръжения. При извършване на земни 

работи на разстояние по-малко от 0,20 м от подземните съоръжения 

изкопаването трябва да се изпълнява ръчно с права лопата. Кирки могат да 

се използват само при извършване на земни работи в близост да защитени с 

кожух или защитени с бетонни или стоманобетонни стени подземни 

съоръжения. В тези случаи кирките могат да се използват само като 

помощно средство за извършване на земните работи. 

Временните пътища и необходимите продукти и приспособления за 

извършване на земните работи (укрепителни елементи, стълби и др.) да се 

изграждат и да се доставят на място задължително преди започване на 
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изкопните работи. 

Преди започване на изкопните работи задължително трябва да бъдат 

монтирани всички предвидени ограждащи и предпазни съоръжения. 

Преди изкопаване на траншеи и ями в населени места по улици, дворове или 

на места, където има движение на хора и превозни средства, поставените 

защитни ограждения да се означават с предупредителни знаци и табели и 

светлинна сигнализация - през тъмната част на денонощието. 

Отстраняване на растителността да се извършва при спазване 

нормативните изисквания за безопасност на труда в горското стопанство и 

Наредба №1/10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната 

растителност. 

 Безопасност при бетонови работи 

Полагането на бетона да започва след приемането на кофража и 

армировката по съответния нормативен ред. Полагането и вибрирането на 

бетонната смес в самостоятелни стоящи конструктивни елементи и в 

дълбоки фундаменти да се извършва от обезопасени работни площадки с 

плътен под и с парапет с бордова лента, средно и главно перило за 

ръцете.Скелетата, по които се превозва бетон към отделно разположени 

греди и колони, да са с плътен под с ширина не по-малка от 1,2 м и да са 

оградени с парапет с най-малко средно и главно перило за ръцете и бордова 

лента.При полагане на бетонова смес с бетонпомпа и липса на пряк визуален 

контакт между машиниста и работещия, полагащ бетона, да се използва 

сигналист. Зоната на обслужване на бетонпомпата е 10 м и е зона с 

ограничен достъп, която се означава със знаци “Забранен достъп на външни 

лица”. В тази зона е забранен достъпът на лица, които не са свързани с 

нейното обслужване. При полагане на бетон с бетонпомпа преместването 

на стрелата от един участък на друг да се извършва само при спряно 

действие на нагнетателната помпа. При полагането на бетон с бетонпомпа 

налягането да се контролира чрез манометъра и да не са допуска 

превишаване на допустимото налягане. 

Не се допуска: 

- използване на кюбели за подаване на бетонна смес, чиито капаци не се 

затварят плътно или нямат сигурно устройство за окачване; 

- механизирано преместване на празен кюбел с незатворен капак; 

- изпускане на бетонна смес от кюбела на височина, по-голяма от 1,00м, от 

мястото на полагането й 

Бетонопроводът задължително да се изпразва и почиства при всяко 

прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 мин. Монтажът, 

демонтажът и ремонтът на бетонопроводите, както и отстраняването на 

остатъчен бетон по тях, да се извършват само след намаляване на 

налягането им до стойностите на атмосферното. 

По време на изпитване на бетонопроводите със сгъстен въздух да се 

определи опасна зона с ограничен достъп около съоръженията, като 

работещите, незаети в операциите по изпитването, не се допускат на 

разстояние по-малко от 10,0 м от тях. 

Придвижването на хора и транспортни колички по прясно излят бетон да 

става по специално изградени, стабилно поставени върху подложки пътеки 

от дърво или друг подходящ материал. 

При транспортиране на бетонова смес с ръчни колички е едно колело 

допустимият наклон на пътеките е до 4% при изкачване и до 12% при 

спускане. За колички с две колела, за изкачване и спускане, наклонът на 

пътеката да е по-малък от 3%. 
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Големината на товара за съответния наклон да се определя съгласно 

оценката на риска. Дървените пътеки, по които се извършва 

транспортирането на бетоновата смес, да са достатъчно здрави, да не се 

огъват и да нямат остри завои и стъпала. Те не трябва да стъпват 

директно върху направената армировка. 

Работещите, обслужващи бетонпомпата, да ползват следните лични 

предпазни средства: защитни очила и каски. Бетонирането да се 

преустанови при неблагоприятни климатични условия, като гръмотевична 

буря, обилен снеговалеж, силен дъжд или вятър, гъста мъгла, през тъмната 

част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление. 

Знаците и табелите за безопасност на труда се разполагат по схема, както 

следва: (Прилага се схема на местоположението и вида на необходимите 

знаци, съобразена с конкретните условия при извършване бетоновите 

работи). 

 Безопасност при настилки 

- На шлайф машините трябва да работят добре обучени работници. 

Работи се при обилна вода, която е проводник на електрически ток. 

Работникът трябва да е облечен с брезентови дрехи, гумени ръкавици и 

ботуши. 

- Рязане на каменни или други облицовъчни материали на строителната 

площадка се извършва на оградени и защитени места на разстояние Зм едно 

от друго. 

- При сухо рязане на закрито се предвижда обезпрашаваща инсталация, а 

при мокро механизирано рязане - дървени скари около машината и канали за 

оттичане на водата. 

 Описание на организацията за опазване на околната среда при изпълнение на 

строително - монтажните дейности - Изпълнителят трябва да предвиди 

всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни 

отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка 

и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с 

изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху 

движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху 

складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с 

обслужването на строителството. По време на изпълнение на обекта, 

строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, 

действащи в Република България, относно опазването на околната среда и 

произтичащите от тях задължения за него. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн.ДВ, бр.86/30.09.2003 г./ 

предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само 

въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят 

за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, 

които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е 

изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За 

нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните 

работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VI, 

Раздел II на Закона за управление на отпадъците. Третирането и 

транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват 

от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен 

договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на 

отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им. 

Строително-монтажните работи ще се изпълняват съгласно нормативните 

изисквания за опазване на околната среда - чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, вкл. 
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защита от шум, недвижимите паметници на културата и природните 

ресурси. 

Твърдите отпадъци се депонират на регламентираните сметища. 

Изпълнителят да се съобрази с изискванията на Закона за управление на 

отпадъците /ЗОУ/ ДВ бр.86/2003 г. 

V Описание на мерките за опазване на околната среда 

Изпълнителят на обекта е длъжен преди започване на строителството и по 

време на самото строителство да вземе необходимите мерки за опазване на 

околната среда, за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и 

пожарната безопасност при извършването на СМР. 

Основната причина за нарушаване на околната среда при изграждане на ВиК 

са изкопните работи, което неминуемо засяга терените, в които се 

извършва. 

Забранено е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни 

материали и машини - асфалтови изрезки, трошен камък, тръби, арматури, 

развалени строителни машини и др. 

При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе 

съответните мерки за намаляване на потенциалните отрицателни 

въздействия на околната среда: 

> Участникътосигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и 

твърди отпадъци; 

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

разположените автобази; 

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

има лиценз за тяхното третиране; 

> За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху 

населението е необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, 

контрол върху техническото състояние на механизацията и транспорта; 

> Вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с 

водоноски или бутилирана; 

> Против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото 

състояние на машините; 

> За битово-фекалните води се използват съществуващи или химически 

тоалетни; 

> За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на 

строителната механизация и транспортните коли. Транспортните средства 

се измиват на определените за тази цел места; 

> Транспортните коли се покриват; 

> Организацията на строителство да изключва активиране на срутища; 

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

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

> Унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във 

възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния орган; 

> Съгласно българското законодателство при извършване на строителни 

работи за откриване на археологически находки се информира АИМ, 

строителството временно се спира и се взема съответното решение за 

тяхното съхранение; 

> Използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо 

състояние; 

> Ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с 

шумозаглушители; 

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

Съгласно българското законодателство използването на инертни 

материали, бетонови смеси и асфалтови продукти става само от 

предприятия, които притежават съответния лиценз за извличането и 

производството им. 

Всички действия по опазване на околната среда трябва стриктно да се 

контролират от инвеститорския контрол и от независимия строителен 

надзор на обекта. 

Строителните работи ще причинят неудобства за хората и транспорта. В 

следствие на това особено важно изискване е, че трябва да се сведе до 

минимум и намали негативните въздействия на строителните работи. 

 Участникът е представил  “План за управление опазването на околната 

среда”, който дава препоръки и изисквания, които трябва да се спазват, за 

да може да се намалят щетите и замърсяването и възможно най-малко да 

се въздейства на околната среда. 

 Рискове, свързани с нарушение на екологичните норми 

При изпълнението на работите на обекта са възможни рискове, свързани с 

нарушение на екологичните норми относно опазване на околната среда - 

атмосферния въздух, водите, почвата и растителността и управление на 

факторите, които й влияят - отпадъци, шум и вибрации. 

Ограничаване на неблагоприятното въздействие е възможно при правилно 

управление и контрол на компонентите на околната среда и факторите, 

въздействащи върху тях. 

o Предпоставки за възникване 

Управлението, опазването и контролът на компонентите на околната среда 

и факторите, въздействащи върху тях, се извършват по ред, определен от 

Закона за опазване на околната среда и от специалните закони за 

компонентите и факторите на околната среда, в т.ч.: Закон за управление 

на отпадъците, Закон за водите, Закон за почвите, Закон за чистотата на 

атмосферния въздух, Закон за защита от шума в околната среда, Закон за 

защитените територии, Закон за биологичното разнообразие, Закон за 

устройство на територията и подзаконова нормативна уредба по тяхното 

прилагане. 

При неспазване на изискванията на нормативната уредба могат да бъдат 

надвишени допустимите норми и наложени санкции от контролните органи, 

а в по-тежки случаи - строителството да бъде спряно до отстраняване на 

нарушението. 

o Атмосферен въздух 

При извършване на СМР са възможни вредни емисии към атмосферния 

въздух, вследствие организирани и неорганизирани източници на прах и газови 

емисии. 

Работата на строителната и транспортна техника с бензинови и дизелови 

двигатели е свързана с изпускане на изгорели газове, съдържащи въглеродни и 

азотни окиси, въглероден карбид, оловни аерозоли, а при дизеловите 

двигатели - серни окиси и сажди. Могат да бъдат изпускани и много малки 

количества тежки метали и устойчиви органични замърсители. 

Емисии на прахови частици могат да се наблюдават при изкопно-насипни 

работи, при транспортиране на строителни отпадъци, земни маси и 

строителни материали, при извършване на място на бетоносмесителни 

работи, демонтажни и разрушителни дейности, при съхраняване на насипни 

материали, земни маси, отпадъци и др. 

o Води 
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Водите в района на обекта могат да бъдат замърсени от механични примеси 

при изкопно-насипни работи, от изтичане на масла и други нефтопродукти, 

от неправилно съхраняване на материали, отпадъци, излишни земни маси и 

др. 

o Почва и растителност 

При извършване на СМР е възможно отъпкване, замърсяване или 

унищожаване на съществуващата растителност и почва. 

o Отпадъци 

При извършване на СМР на обекта се очаква да бъдат генерирани: битови 

отпадъци - от работния и технически персонал на обекта; строителни 

отпадъци - от СМР и от дейностите по демонтаж/разрушаване; 

- опасни отпадъци -опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества и др. 

Тяхното събиране, временно съхраняване и предаване за оползотворяване или 

обезвреждане трябва да се извършва при стриктно спазване на 

нормативните изисквания. 

Шум и вибрации 

Осъществяването на предвидените дейности е свързано с извършване на 

различни видове работи: изкопни, насипни, армировъчни, кофражни, 

бетонови, демонтажни и монтажни, настилачни и др. 

Източник на шум и вибрации при извършването им е използваната 

строително- монтажна и транспортна техника. 

Шумовите характеристики (ниво на шум) на основните машини, които ще се 

ползват на обекта, са както следва: багери -81+83 dBA; челни товарачи — 80 

■=■ 84 dBA; минитоварачи - 79 dBA; къртачи -100 + 110 бВА;ъглошлайф - 98 

dBA; циркуляр -100 dBA; пробивна машина -100 dBA; вибратори - 79 dBA; 

автокранове - 92 + 98 dBA; товарни автомобили — 78 80 dBA и др. 

При работа на най-шумните машини и съоръжения в близост до тях, в 

определени периоди от време се очакват еквивалентни нива на шум от 85 + 

100 dBA. 

Източник на шум в околната среда при реализацията на проекта е и 

обслужващия строителството транспорт за доставка на необходимите 

материали, инсталации и извозването на отпадъци. 

 Мерки за недопускане / предотвратяване възникването на риска 

o Атмосферен въздух - За недопускане/ предотвратяване възникването на 

риск от запрашване на атмосферния въздух, при всеки от възможните 

източници на емисии по време на строителството, ще бъдат прилагани 

съответните средства и мерки, които включват, без да се ограничават до: 

предварително планиране извършването на всички СМР и методи на работа 

така, че емисиите на прах и въздействието за ползвателите на съседни 

сгради да бъде във възможно най-малка степен;изолиране (при 

необходимост) на помещенията, в които предстои да се извършат 

демонтажни или разрушителни дейности, с оглед ограничаване 

разпространението на прах;оросяване (при необходимост) на отделни 

участъци, източници на прахови емисии, с оглед намаляване емисиите на 

прах; Гумите на излизащите извън обекта транспортни и строителни 

машини ще бъдат почиствани/измивани при необходимост. На обекта няма 

да се използва техника с емисии над допустимите. 

o Води- Мерките, които ще бъдат предприети за опазване на водите от 

замърсяване, са преди всичко превантивни, за да се избегне всякакъв риск от 

тяхното замърсяване по време на строителството на обекта.За периода на 

СМР ще бъдат осигурени и поддържани временни санитарни съоръжения 



                                                     

96 

(химически тоалетни), което ще допринесе за осигуряване на добри условия за 

труд на работниците и опазване на околната среда. За да не се допусне 

изтичане на масла и други нефтопродукти, което би създало риск от 

замърсяване на водите в района на обекта, ще се извършва текущ контрол за 

поддържането в техническа изправност на автотранспорта и 

механизацията. Съхраняването и работата с химикали и опасни химични 

вещества и съхраняването и предаването на отпадъците от тях ще се 

извършват при стриктно спазване на инструкциите на производителя, 

съгласно информационния лист за безопасност и нормативната уредба. 

o Почва и растителност - За ограничаване на въздействието от извършване на 

СМР върху съществуващата растителност и почва, ще бъдат зададени 

границите на работната площадка, зад които няма да преминават машини и 

работници. Тези граници ще бъдат ясно показани на работниците от обекта 

и ще се следи за тяхното спазване. 

При необходимост, ще бъдат предприети съответните мерки за защита от 

нараняване на съществуващи дървета и/или друга растителност. 

o Отпадъци - При реализиране на обекта, ще бъдат взети необходимите 

мерки за екологосъобразно управление на генерираните отпадъци, съгласно 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни 

актове по неговото прилагане, и съобразно специфичните разпоредби.В 

етапа на проектиране, в изпълнение изискванията на Възложителя, ще бъде 

разработен План за управление на строителните отпадъци по смисъла на 

чл. 11 от ЗУО.Планът за управление на строителните отпадъци ще бъде 

разработен съгласно изискванията на Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали и при отчитане на условията и препоръките на Възложителя. 

Отпадъците, в зависимост от техните вид, свойства, състав и други 

характеристики, ще се събират, транспортират и третират по начин, 

който няма да възпрепятства тяхното следващо оползотворяване (в 

съответствие с чл.29, ал.1 от ЗУО).Отпадъците, генерирани на 

територията на обекта, се събират разделно, на обособени за целта 

места.В изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал.2 от ЗУО, временното 

съхраняване на генерираните на обекта отпадъци ще се организира по 

начин, при който не се допуска смесване на опасни отпадъци с други опасни 

отпадъци или с други отпадъци, вещества или материали, както и на 

оползотворими с неоползотворими отпадъци. Битовите отпадъци се 

съхраняват в специализирани контейнери/кофи за битови 

отпадъци.Строителните отпадъци се съхраняват в специализирани 

контейнери за строителни отпадъци с обем 4 м .Транспортирането на 

строителните отпадъци се извършва в съответствие със ЗУО и 

Наредбата за поддържане и опазване на чистотата и управление на 

отпадъците на територията на общината. 

Събирането и транспортирането на отпадъците се извършва от лица, 

притежаващи регистрация по чл. 35, ал.З, т.2 от ЗУО. 

Предаването за подготовка за повторна употреба, рециклиране, 

оползотворяване или обезвреждане на генерираните отпадъци ще се 

извършва по реда на чл. 8 от ЗУО - само въз основа на писмен договор с лица, 

притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен 

документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци 

със съответния код съгласно наредбата за класификация на отпадъците. 

При извършване на строителството на обекта, ще се спазват изискванията 

на Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се 
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предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 

водене на публични регистри за предоставяне на информация и отчети. 

Например, в случаите на предаване на опасни отпадъци, се изготвя 

идентификационен документ по образец, съгласно приложение № 8 към 

Наредба №2. 

При правилно управление на отпадъците, генерирани по време на 

строителството, количеството им ще се сведе до минимум, а отпадъците, 

които не могат да бъдат оползотворени, ще се събират, съхраняват, 

транспортират и обезвреждат по безопасен за околната среда и здравето 

на хората начин. 

o Шум и вибрации - Мерките за ограничаване на неблагоприятното шумово 

въздействие са предимно организационни: строителните дейности с 

повишено шумово въздействие ще се извършват през дневния период; 

използваната техника за извършване на СМР отговаря на изискванията на 

Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 

машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, 

излъчван от тях във въздуха; СМР се извършват с технически изправна 

строителна и транспортна техника, при прилагане на добра организация; 

провеждат се съответните технически прегледи на използваната техника, 

вкл. и по отношение на излъчвания шум за съответствие с нормативните 

изисквания; при необходимост се използват шумозаглушители за 

ограничаване на шумовите емисии в околната среда. 

 Участникът е представил Мерки и дейности за преодоляване и 

минимизиране на влиянието на възникнал риск. 

Ограничаване на неблагоприятното въздействие - шумовото замърсяване в 

района на изпълнение и замърсяването на околната среда и въздуха (прахово 

замърсяване, замърсяване на сградна, пътна и др. инфраструктура, 

депониране на отпадъци) е възможно при правилно управление и контрол на 

компонентите на околната среда и факторите, въздействащи върху тях за 

Атмосферен въздух, Води, Почва и растителност, Отпадъци, Шум и 

вибрации. 

Представил е степен на въздействие върху изпълнението на обекта при 

възникването на риска като всеки от възможните рискове при спазване на 

посочените мерки за недопускане/ предотвратяване възникването на риска, 

въздействието може да бъде оценено като незначително. 

 Идентификация на възможните рискове, предпоставки за качествено и 

навременно изпълнение на предмета на поръчката и мерки за преодоляване на 

риска: 

 Времеви проблеми 

  Закъснение началото на започване на СМР. 

 Ненавременно получаване на необходимата за започване информация: 

- Вероятност - ниска (предвиден резерв) 

- Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика) 

Превантивни мерки - Успешното получаване на цялата необходима 

информация и документи, необходими за стартиране е ключов момент и 

предпоставка за успешното и безпроблемно започване на строителните 

дейности поради което ще предприемем следните мерки: Информиране на 

всички заинтересовани страни за необходимата ни информация и за 

сроковете на получаване. Постоянен мониторинг на входящата информация 

и документи 

 Корективни мерки - осигуряване на алтернативни източници на информация и 

непрекъсната комуникация с останалите страни до получаване на 



                                                     

98 

необходимите документи и информация. 

 Ненавременно настъпване на събития, предхождащи началото на 

изпълнение  Вероятност - ниска (предвиден резерв); 

  Въздействие - средно (ще доведе до закъснение спрямо графика). 

 Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на обществената 

поръчка: Мониторингът и проследяването на процеса по управление на риска 

се осъществява чрез постоянно и систематично наблюдение на рисковете и 

докладване за тяхното състояние, като целта е да се следи доколко рисковете 

се управляват успешно, т. е. дали контролните дейности действително 

минимизират рисковете и дали се постигат целите, застрашени от тези 

рискове. 

Периодично и в оперативен порядък координаторът по управление на риска 

на ниво работна група извършва преглед, анализ, докладва и обсъжда с 

председателя на работната група по управление на риска състоянието на 

установените рискове и необходимостта от промяна в контролните 

дейности, както и достигането на целите на мониторинга. 

За подпомагане на периодичното осъществяване на мониторинга е въведена 

процедура по вътрешно докладване за идентифициране на рискове, при 

спазване на изискванията за своевременност, периодичност и 

изчерпателност. Координаторът по управление на риска на ниво работна 

група отговаря за реализиране на процедурата по вътрешно докладване. 

Организационната структура по наблюдение мониторинга на риска в 

дружеството се състои от: 

 Управител; 

 Ръководител обект; 

 Координатор по управление на риска. 

По преценка на управителя на работната група на заседанията могат да 

бъдат канени и други служители от административната структура. 

Отговорностите по управление на риска са разпределени, както следва: 

o Ръководителят на административната структура е отговорен за 

управлението на риска по смисъла на чл.2 и чл.12 от ЗФУКПС. Утвърждава 

правила за управление на риска и стратегически план по управление на риска 

в административната единица. Докладва на по- висшестоящите органи в 

указаните срокове и в случаите на възникване на критични рискове; 

o Управителят контролира рисковите фактори за дейността на 

дружеството и взема решения в границите на своите правомощия за 

ограничаване и управление на идентифицираните рискове. Задължително 

прилага Вътрешни правила за управление на риска в съответствие с 

настоящата стратегия.При анализа на изпълнението на месечната 

програма за предходния месец и подготовката на програмата за следващия 

месец ежемесечно се извършва преглед на риск- регистъра и се актуализира 

при необходимост. Определя служител, който да изпълнява функциите на 

координатор на ниво дирекция; 

o Ръководителят на обект организира и контролира ефективното протичане 

на процесите от системата за управление на риска, създава организация на 

работа, следи за съответствие на прилаганите от служителите 

контролни дейности, информира периодично управителя за състоянието на 

установените рискове и за предприетите контролни дейности; 

o Технческият ръководител участва в процесите по управлението на риска 

чрез прилагане на определени контролни процедури, спазва разписаните 

правила и своевременно уведомява управителя и координатора при 

констатирани нарушения; 
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• Координатор по управление на риска на ниво работна група: 

попълва и обновява регистъра на рисковете на административната 

структура; 

води документална отчетност по управление на риска и плана за изпълнение 

на контролните дейности при управление на рисковете; 

предоставя актуална и сигнална информация на управителя и членовете на 

консултативния съвет по риск-регистъра и плана за изпълнение на 

контролните дейности при управление на рискове; 

координира действията на координаторите по управление на риска на ниво 

организация; 

• Координатор по управление на риска на различните нива: 

- попълва регистъра на рисковете на ниво структурно звено; 

предоставя информация за риск-регистъра на ниво структурно звено на 

координатора по управление на риска на ниво работна група (минимум на 3 

месеца). 

 Дейности за контрол на мониторинга на риска: 

o Установяване и периодичен анализ на критерии за управление на критерии 

за изпълнението на управлението на риска спрямо показателите за 

ефективност;  

o Периодично измерване на подобрението или отклонението от плана за 

управление на риска; 

o Периодичен преглед до колко Рамката на управление на риска остава 

подходяща спрямо външния и вътрешния контекст на фирмата; 

o Отчет за риска, за подобрението според плана за управление на риска и до 

колко правилно се следва фирмената политика за управление на риска. 

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

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 

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

възложителя. 

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

описал  начина на изпълнението й, последователността на предвижданите дейности, 

технологиите за извършване на дейностите, предвидените за влагане материали, 

предвижданията си за техническа (механизация) и ресурсна (човешки ресурси) обезпеченост. 

Налице са и приложени графици и диаграми - линеен график за изпълнение на поръчката, 

диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. При изследване на представените от 

участника подход и програма за изпълнение на поръчката комисията установи наличието на 

обстоятелства, които не съответстват на изискванията на възложителя, а именно: 

 Декомпозирането на отделни действия/задачи не отразява коректно начина на изпълнение и 

технологичната последователност на строителите процеси за всички видове строителни 

работи по количествената сметка на строителния обект съгласно действащите технически 

норми и стандарти, правилна технология за изпълнение: 

 Участникът предвижда Позиция 5 „Кофраж в основи“ да се изпълни от 5-ти до 42-ри 

ден, позиция 11 „Доставка и полагане на бетон в основи“ – от 6-ти до 43-ти ден и 

позиция 6 „Кофраж в тяло на стена“ - от 6-ти до 43-ти ден. Технологично неправилно 

е едновременно да се полага бетон в основи и да се изпълнява кофражът за тяло на 

стената, тъй като бетонът не може да набере минимална декофражна якост. 

 Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне кофраж за ст. бет. шапка“ да 

се изпълни на 44-ти ден, а позиция 14 „Доставка и полагане на бетон В25 за шапка“ на 

45-ти ден. Технологично неправилно и лишено от смисъл е по време на полагане на 

бетона за шапка кофражът за ст. бет. шапка да е вече развален. Правилната 

технологична последователност на строителните процеси предполага първо да се 
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направи кофраж за ст. бет. шапка, след което да се положи бетонът за шапка и едва 

след това да се декофрира. 

 Участникът предвижда позиция 16 „Направа на ръчно реден камък зад стената“ да се 

изпълни от 38-ми до 47-ми ден, а позиция 21 „Обратен насип от скална маса - ъгъл на 

вътрешно триене 35о, g=2КN/м3 от наличен материал“ да се изпълни от 11-ти до 45-

ти ден. Съгласно детайлите в проекта технологично правилно е първо да се изпълни 

ръчно реденият камък, а едва след това да се изпълни обратният насип. В настоящия 

случай предвижданията на участника не само не са съобразени с инвестиционния 

проект, но изобщо не предвиждат обратно засипване на ръчно редения камък. 

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

начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за 

посочените видове строителни работи по Количествената сметка съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение. 

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, 

която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е 

изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се 

препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции 

за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап оценка на 

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 

2.3. ДЗЗД „ВЕНИГАЗ-ДАНИ“ 

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: Подход и програма за изпълнение на поръчката, Линеен план график, Диаграма на 

работната ръка и Диаграма на механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

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

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

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 

изготвена съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 85 /словом осемдесет и пет/ календарни дни, считани от 

извършване на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване 

на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 

и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (обн., ДВ, 

бр. 72 от 15.08.2003г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл. 158, ал.2 от ЗУТ. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Подход и програма за изпълнение на поръчката:  
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 Организация на изпълнение: 

 Предмет на поръчката: Улица Проф. Асен Василев обхваща участък от о.т. 

2144 до о.т. 2190+45м по плана на град Смолян и е с дължина около 476 м. 

Улицата не е благоустроена. Цялата и дължина не е разкрита съгласно 

действащата регулация, а достъпът до новопостроените жилища е 

затруднен. За да се разкрие улицата съгласно одобрената улична регулация и 

да се достигнат габаритите на пътното платно, са изградени две нови 

подпорни стени от долната и страна - подпорна стена № 2 и подпорна стена 

№ 3. За укрепване на улицата е необходимо изграждане на нова укрепителна 

стена от страната на ската. При изпълнението на ламела 1 е необходимо да 

се вземе предвид съществуваща стопанска постройка, която да се разруши, а 

след изпълнение на стената - да се възстанови. Предвижда се изграждане на 

нова стоманобетонова стена - Подпорна стена № 4 с дължина 103.11 м. 

Височината на стената от цокълната фуга е от 1,37 м до 8.00 м. Стената е 

проектирана на двадесет и две ламели с различни дължини, отделени с 

вертикални деформационни фуги с ширина 3 см, които следва да се изпълнят 

от XPS (екструдиран пенополистирол). В проекта е предвидено до ламела 13 

включително стената да е с разтоварваща конзола. От ламела 14 до ламела 22 

стената е масивна. В обсега на ламели 16 и 17 се предвижда изграждане на 

стълбище. За да се елиминира хидродинамичния натиск, е предвидено да се 

поставят барбакани Ф100 в един, два или три реда по височина. За оформяне 

на дренажна бариера зад стената е необходимо да се използват ръчно 

подреден камък и чакълест материал. Чакълестият материал да се положи на 

пластове, уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до 

достигане на обемна плътност 2000 кг/мЗ и постигане на ъгъл на вътрешно 

триене ф = 35°. Максималният размер на камъните в пласта не трябва да 

надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с наклон към 

подпорната стена, за да отвеждат водата към барбаканите. Фундирането 

на стените е предвидено да се изпълни върху здрава основа. За изграждане на 

стената да се използват бетон с клас С20/25 (В25) и подложен бетон С6/8 

(В7,5) съгласно БДС EN 206-1 N/A и стомана AI и AIII. След декофриране на 

стената е необходимо всички бетонови повърхности, които се засипват, да се 

измажат двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху суха и добре 

почистена бетонова основа. За обезопасяване на движението е предидено да 

се изпълни стоманен парапет. Предвидените за изпълнение строителни 

работи се извършват съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и на инвестиционния проект. 

Документирането на извършените строителни работи се осъществява 

съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 

време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строителни работи, 

в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В 

строежа ще се влагат само строителни продукти, в съответствие на 

съществените изисквания към строежите и да имат оценка на 

съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към 

продуктите и 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 строителни работи ще се имат предвид и 

спазват следните основни изисквания: 

   Всички видове строителни работи ще се изпълняват в съответствие с 

одобрения инвестиционен проект, нормативните актове и документи в 

строителството; 

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

   Всяко намерение за промяна на проекта ще се съгласува с проектанта по 

съответния ред; 

  Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни 

и монтажни работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, 

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

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

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

инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, засипване и т.н. Да се 

изискват съответните сертификати за съответствие на влаганите 

материали; 

   Необходимо е преди да започне строителството на обекта да се извърши 

уточняване и отлагане на местоположението на съществуващите 

подземни съоръжения в обхвата му. Това следва да се реализира с 

участието на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, 

ВиК и др.). При извършването на строителството да се запазят 

експлоатационните характеристики на подземните комуникации; 

   Преди започване на строителството строителят следва да измести 

всички засегнати проводи и съоръжения;  

   Земните работи следва да се извършват в съответствие с ПИПСМР - 

Развел I „Земни работи и земни съоръжения”; 

   Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта, 

ще отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на 

съответните стандартизационни документи. Участникът няма  да се 

допуска използването на материали и изделия без сертификат за 

качество и с неизвестна технология за приложението им;  

   Изпълнението на строителството ще се съгласува със съответните 

органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на 

движението по време на строителството при съблюдаване 

изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация 

и безопасност на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците.  

Участникът преди започване на строителството и по време на самото 

строителство ще вземе необходимите мерки за опазване на околната 

среда, за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и 

пожарната безопасност при извършването на СМР. Площадките за 

строителството ще се поддържат чисти и безопасни, като всички 

строителни отпадъци, освен асфалта, се натоварват на камион и се 

извозват на определеното за целта депо. При окончателно завършване на 

строително-ремонтните работи се прави основно почистване на 

обектите. Основната причина за нарушаване на околната среда при 

изпълнение на обектите са изкопните работи, което неминуемо засяга 

терените, в които се извършва. Забранено е безредното складиране, 

разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини - камък, 

тръби, арматури, кофражи, развалени строителни машини и др. При 

изпълнение на строителните дейности участникът ще вземе 

съответните мерки за намаляване на потенциалните отрицателни 

въздействия на околната среда: 

 изхвърлянето на течни и твърди отпадъци; 

 За зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-

близко разположените автобази; 

 При генериране на опасни отпадъци /асфалтови/ се сключва договор с 
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фирма, която има лиценз за тяхното третиране; 

 За ограничаване на въздействието основно в работната среда и 

върху населението е необходимо да се предприемат съответните 

мерки: оросяване, контрол върху техническото състояние на 

механизацията и транспорта; 

 Вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с 

водоноски или  бутилирана;  

 Против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на 

техническото състояние на машините; 

 За битово-фекалните води се използват съществуващи или 

химически тоалетни; 

 За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на 

строителната механизация и транспортните коли. Транспортните 

средства се измиват на определените за тази цел места; 

 Транспортните коли се покриват; 

 Организацията на строителство да изключва активиране на 

срутища; 

 В случай на необходимост - извършването на взривните работи 

става по специален проект, без разлет, за запазване на 

прилежащата растителност; 

 Унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във 

възможните минимални размери, след съгласуване с компетентния 

орган; 

 При откриване на археологически находки се информира АИМ, 

строителството временно се спира и се взема съответното решение 

за тяхното съхранение; 

 Използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо 

състояние; 

 Ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с 

шумозаглушители; 

 Да не се допуска работа на празен ход на транспортните и 

строителни машини. 

   При изпълнението на обекта участникът ще съблюдава строго 

действащите нормативни документи по БХТПБ. За осигуряване на 

необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по 

време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат 

запознати със специфичността на работите, които ще изпълняват. 

Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди 

започване на работа работниците ще бъдат снабдени с изправни 

инструменти и специално работно облекло, което задължително да бъда 

в сигнален цвят. Строителните машини и инвентарни приспособления, 

които ще се използват за изпълнение на отделните видове работи ще 

бъдат технически изправни. Превозът на работници от и до обекта ще 

става само с оборудвани за целта моторни превозни средства 

 Направа на механизиран изкоп: Участникът ще използва за извършване на 

изкопните работи такава механизация и такива методи на работа, които ще 

отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Той е 

отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали, така 

че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в 

съответствие с изискванията на необходимите стандарти. Преди започване 

на изкопните работи участникът ще   освободи зоната за работа от всички 

свободно течащи води. При извършване на изкопните работи ще бъде 
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гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. 

Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни 

съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и 

течащи води извън зоната на обекта. Превозването на изкопаните материали 

до мястото на насипване или депониране ще продължи, докато на това място 

има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и 

уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа. 

Излишният подходящ материал и всичкият неподходящ материал ще бъдат 

складирани на депа, осигурени от участника.  При извършване на изкопните 

работи не се допуска смесване на подходяттт с неподходящ материал. 

Участникът ще изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира 

целостта на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, 

машини и оборудване са за негова сметка. Изкопите за основи, канали и окопи 

ще бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и 

другите укрепвания на изкопа ще бъдат свалени при напредването на обратна 

засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да 

останат на място. Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат 

открити само за необходимия минимален период. 

 Кофражни работи: Кофражните работи ще осигуряват проектните размери 

и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на 

полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те ще бъдат с 

неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина. Кофражът се изработва 

точно и здраво с подходящи опори, така че готовият бетон да бъде с 

необходимите размери. Кофражните повърхности няма да имат огъвания и 

изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, 

линии и ъгли да бъдат прави, вертикални и точни. Максималните отклонения 

от проекта са; от отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/- 10 мм. 

Кофражът се изпълнява така, че включително и при съединенията на 

плоскостите му и в цялата готова конструкция да не се получи изтичане на 

разтвор, като ако е необходимо се поставят уплътнители. Плътността на 

кофража спрямо съседни бетонови повърхности ще е такава, че да се избегне 

образуването на прагове.  Проверяват се позициите на детайлите, за да се 

предотвратят отклонения в/размерите и местоположението. Вложките се 

закрепват или забиват, в зависимост от изискванията, на необходимите 

позиции преди полагане на бетона. Оформят се всички отвори и жлебове; В 

бетоновото покритие няма да останат метални части от каквито и да е 

закрепващи приспособления за кофража. Кофражът се обмазва, като видът 

обмазка следва да бъде подбран за съответния вид кофраж. За цялата площ се 

използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по повърхността на 

кофража, отгоре надолу, последно по хоризонталните повърхности. Използва 

се минималното необходимо количество, за да се получи лесно сваляне и да се 

избегне излишно събиране на отделни места. Обмазката не няма да влиза в 

контакт с армировката. Кофражът се сваля, без да се повреди, накърни или 

претовари конструкцията, и без да се повредят подпорите. Кофражът не се 

сваля преди бетонът да е достигнал необходимата минимална якост съгласно 

нормативната уредба. Грубите неравности няма да изпъкват над 5 мм. 

Плавните неравности, изразени като максимално допустимо отклонение от 

права линия 1м няма да са над 5 мм. Стърчащи мустаци се почистват и 

заглаждат. Ръбовете се изглаждат с кант с ширина 30 мм. Отворите от 

връзките на кофража ще са еднакви, от подходящ вид, запълнени с подходящ 

разтвор по одобрен образец. Ръбовете се изглаждат с радиус 25 мм. При 

декофриране се изпълняват следните операции: снемане на стегите (дървени 
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или метални), срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, 

частично почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и 

изкърпване; смазване и почистване на платната; сортиране по вид и размери 

на материалите във вид готов за нова употреба. Контролът по изпълнението 

и приемането на направените кофражни работи се извършва от техническия 

ръководител и включва: входящ контрол на дървения материал, кофражни 

платна и подпори (дървени и метални). Техническия ръководител контролира 

спазването на геометричните размери съобразно кофражните планове. 

Приемането на завършена конструкция на кофражните форми се 

документира с акт обр. 7 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

и за удостоверяване на годността и за започване на армировъчните работи. 

 Армировьчни работи: Материалите, изделията и елементите, използвани при 

изпълнението на армировъчни работи, ще съответства на предписаните в 

проекта и ще притежава сертификати. Армировката на стоманобетонните 

конструкции ще се изработва и монтира в пълно съответствие с работните 

проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг ще се разрешава 

само след съгласуване с проектанта. Това ще се отрази в екзекутивния 

чертеж и Заповедната книга. Не се разрешава изпълнението на монтажни 

работи при температура, по-ниска от -10°С. Монтажът на армировката 

започва с разчитане на монтажния армировъчен план. Контролът по 

приемането и полагането на армировката в кофража се извършва от 

техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на 

заготвената армировъчни изделия в съответствие с работния проект и 

външен оглед; отделните процеси по време на полагането, връзването и 

укрепването на армировката. Допустими отклонения - бетоновото покритие 

на армировката ще отговаря на предписаното в проекта. Когато не са 

предписани допустими отклонения на бетонното покритие, то ще бъде в 

границите от 0 до + 5 mm. По повърхността на армировката няма  да има 

вещества, които могат да окажат вредно влияние върху самата стомана, 

бетона или сцеплението между тях. Състоянието на повърхността на 

армировката да се проверява преди монтажа й. Армировката ще се монтира в 

кофражните форми без каквито и да било повреди. Проектното положение на 

армировката в кофражната форма трябва да се осигурява срещу преместване 

и да се проверява преди бетониране. Приемането на монтираната армировка 

се документира с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 

от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството. 

 Бетонови работи: Производството, транспортирането и полагането на 

бетонните смеси ще отговаря на изискванията на БДС EN 206-1. 

Производството на бетоновата смес да се осъществи в сертифицирани 

бетонови възли, не се допуска бъркане на бетоновата смес на място на 

обекта. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на 

строителната площадка. Не се допуска разреждането на доставената 

бетонова смес в смесителя с вода. Ако на строителната площадка се налага 

влагането на химически добавки, бетонът се размесва отново до 

равномерното им разпределение. Допуска се изпълнение на бетонови работи 

при температура на въздуха от 0 °С до - 4 °С само при наличие на добавки в 

бетоновите смеси и полагане грижи за бетона при бетониране в зимни условия 

- покриване с рогозки, полиетилен и др. Преди бетониране се прави проверка и 

почистване на кофража, измиване на контактните повърхности с вода. При 

полагане с автобетонпомпа изсипването на бетоновата смес става 



                                                     

106 

непосредствено от транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста 

армировка се разстила и избутва ръчно, включително и прехвърляне с лопата. 

Уплътняването на положения бетон се извършва механично с иглени 

вибратори. Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон 

трябва да продължава дотогава, докато от него престанат да излизат 

въздушни мехурчета. Не се допуска разслояване на бетона в следствие 

вибрирането му. След завършване на бетонирането се вземат мерки за 

предпазване на конструкцията от вредни последствия (съсъхване, бързо 

изпаряване на вода, недопустими пукнатини и при високи температури чрез 

напръскване и поливане с вода. Декофрирането на бетона се извършва при 

достигане на предписаните в проекта условия. Когато в проекта отсъстват 

предписания за декофриране, при нормални условия на втвърдяване на бетона 

(температура от 18 до 20 °С и относителна влажност на въздуха 60 %), се 

спазват следните минимални срокове за декофриране. За осигуряване на 

нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона ще се спазват 

следните изисквания: Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и 

повреди; Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и 

армировка не се допускат; Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както 

и от удари, сътресения и други механични въздействия; Веднага след 

полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево 

въздействие и мраз; Бетонът да отлежава във вдадена среда; Движението на 

хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се допуска, 

когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2. Изпълнението на бетонни 

работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния 

въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва 

да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и 

стоманобетонни работи при зимни условия. Преди началото на бетоновите 

работи направения кофраж и монтираната армировка се приемат с акт обр. 

7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. 

 Обмазване с горещ битум: След декофриране на стената всички бетонови 

повърхности, които се засипват, ще се измажат двукратно с горещ битум. 

Битумът се нанася върху суха, обезпрашена и добре почистена бетонова 

основа. 

 Обратен насип зад стената: Обратната засипка зад стената ще се изпълни 

частично с ръчно подреден камък и чакълест материал. Чакълестият 

материал ще се положи на пластове, уплътнявани с виброплоча или подходящ 

вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 2000 кг/мЗ и постигане 

на ъгъл на вътрешно триене ф = 35° (по БДС 10188). Максималният размер на 

камъните в пласта няма да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете 

се изпълняват с наклон към подпорната стена, за да отвеждат водата към 

барбакани Ф 100, подредени в един, два или три реда по височина. 

o Изисквания към материалите: 

 Бетон С 20/25 и С 6/8 - съгласно БДС EN 206:2013+А1:2016/NA:2017 или 

еквивалент; 

 Армировъчна стомана AI и АIII съгласно: БДС EN 10080:2005 Стомани за 

армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения; 

БДС 9252:2007 - стомана за армиране на стоманобетонни конструкци. 

Заваряема  армировъчна стомана. 

  Влаганите материали ще  притежават сертификат за производствен 

контрол съгласно Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и 

реда за влагане на строителните продукти в строежите в Република 
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България. 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 - (съгласно 

Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на 

строителните продукти в строежите в Република България.). 

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. От начало и 

завършването на работата на обекта, участниъкт ще носи отговорност 

за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си 

работа, материали и оборудване. 

 Защита на собствеността: участникът ще отговаря за опазването и 

охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на 

или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие 

на работата му.  

o Противопожарна защита:  участникът ще предприеме всички необходими 

превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на 

работната площадка или в съседни на обекта сгради и пр.  

o Опазване на дърветата и зелените площи: Без одобрението на 

Възложителя на участникът няма да премахва, премества или реже 

каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. 

Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се 

намират в района на работите, ще е отговорност на участника. 

 Разпределение на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа:  

 Организационна структура на инженерно технически и изпълнителски персонал, за 

изпълнение на предмета на поръчката: показана в схема: Главен ръководител на 

строежа; отгооврник по качесвтото; технически ръководител; координатор 

„ЗБУТ“; Бригадир-1; бригада- „кофраж, армировка, полагане на бетон, 

хидроизолация, ръчни уизкопи, обратно засипване, ръчно нареден камък, парапет, 

бов“-20+1; ел. техник; водопроводчик. Механизаиця: багер с хидравличен чук; багер; 

комбиниран багер; самосвал товаропоносимост; бетонпомпа; бетоновоз; иглен 

вибратор и др. 

o Главеният ръководител на строежа: ръководи изпълнението на договора и 

изпълнението на строителните работи. Осъществява комуникация с 

Възложителя, Проектанта и Консултанта. Осигурява достъп до 

строителната площадка, помещенията и документацията по проекта на 

техническия ръководител, строителната бригада, на представителите на 

възложителя, консултанта и други органи, имащи отношение към 

изпълнението на договора. Отговаря за глобалната организация на обекта, 

координира и разпределя работата. Изготвя доклади за отчитане на 

извършената работа на обекта. Участва в съвместни огледи с представители 

на възложителя. Планира изпълнението на дейности в близост до 

строителния обект. Участва в съставяне на протоколи. 

o  Технически ръководител - изпълнява указанията и разпорежданията дадени 

от Главния ръководител на строежа. Дава указания и разпореждания на 

бригадира. Пряко следи дейностите изпълнявани от бригадата, изпълнението 

на строително-монтажните работи и съответствието на изпълнението им с 

проекта. Следи за количествата на изпълнените СМР, заявките и доставките 

на материалите, както и за готовността и изправността на строителната 
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механизация. Подготвя отчети и наряди за изпълнените видове и количества 

работи. Координира дейностите на бригадата и следи за изпълнението на 

предвидените по линеен график срокове. Подпомага Главния ръководител на 

обекта в подготовката на доклади. Техническият ръководител отговаря: за 

технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР; 

ритмично разпределение на работниците, строителната механизация и 

транспортната техника; координира пряко работата на работните екипи; 

приема от тях заявки на материали и отчита ежедневните наряди за 

извършената работа. 

o Бригадир на бригада - изпълнява указанията и разпорежданията дадени от 

Главния ръководител на строежа и техническия ръководител. Дава указания и 

разпореждания на работниците от бригадата. Пряко следи дейностите 

изпълнявани от бригадата, изпълнението на строително-монтажните 

работи и съответствието на изпълнението им с проекта. Следи за 

количествата на изпълнените СМР, заявките и доставките на материалите, 

както и за готовността и изправността на строителната механизация. 

Подготвя отчети и наряди за изпълнените видове и количества работи. 

Координира дейностите на бригадата и следи за изпълнението на 

предвидените по линеен график срокове. Подпомага техническия ръководител 

на обекта в подготовката на доклади. Бригадира отговаря: за 

технологичната последователност при изпълнение на видовете СМР; 

ритмично разпределение на работниците, строителната механизация и 

транспортната техника; координира пряко работата в бригадата; 

o Координатор по здравословни и безопасни условия на труд: изпълнява всички 

задължения за заеманата длъжност. Изготвя оценка на риска. Отговаря за 

спазването на всички нормативни изисквания, както и за всички изисквания 

посочени в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за безопасност 

и  здравословни условия на труд. Той ще отговаря за спазването и 

изпълнението на Плана за безопасност и здраве. Координаторът по ЗБУТ на 

обекта провежда първоначалните, ежедневните и извънредни инструктажи 

по безопасност и здраве. Следи за спазването на изискванията за работно 

облекло и лични предпазни средства, условията на труд и безопасно изпълнение 

на СМР. 

o Експерт (отговорник) контрол на качеството: осъществява вътрешен 

контрол на влаганите материали и изпълняваните СМР. Съгласува със 

строителния надзор и възложителя материалите, които ще се влагат в 

изпълнението на строителството. Контролира съответствието на 

действащите стандарти и нормативни документи, с техническите 

характеристики на материалите влагани в строителството. Събира 

необходимите документи свързани с качеството на материалите и с 

качеството на СМР (сертификати, декларации за съответствие, протоколи 

от изпитвания и др.) и ги окомплектова към документацията за извършените 

СМР. Носи пряка отговорност по опазването на околната среда за целия 

период на изпълнение на договора. 

o Геодезист - при изпълнението на СМР ще извършва всички необходими 

геодезични трасировки, маркиране, измервания и заснемане. Ще подготвя 

отчети на изпълнените видове работи. В процеса на работа ще дава 

заложените в проекта нива и наклони и ще се създава изискващата се 

екзекутивна документация за обекта. 

o Бригадата - изпълнителски персонал, машинистите и шофьорите изпълняват 

възложените дейности указани от ръководителя на строежа, чрез 

техническия ръководител и бригадира. 
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 Начин за осъществяване на изграждането на подпорната стена: Предвидените за 

изпълнение СМР ще се извършат съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на 

извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне 

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

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

единични цени. В строежа участн9икът гарантира влагането само на строителни 

продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите. Продуктите 

ще имат оценка на съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към 

продуктите, съответно на Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за 

влагане на строителните продукти в строежите в Република България. При изпълнение 

на отделните видове СМР ще се спазват следните основни изисквания: 

   Всички видове СМР се изпълняват в съответствие с одобрения Технически 

проект, Нормативните актове и документи в строителството; 

   При даването на строителна линия задължително участват проектантите  на 

обекта; 

   Всяко намерение за промяна на проекта се съгласува с проектантите по 

съответния ред; 

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

монтажни работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи 

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

   Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите- 

доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично 

изпитване, фундиране, засипване и т.н. 

   Ще се изискват и прилагат съответните сертификати за съответствие на 

влаганите материали; 

   Преди да започне строителството на обекта с участието на съответните 

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

и отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в 

обхвата му. При извършването на СМР ще се запазят експлоатационните 

характеристики на подземните комуникации; 

  Преди започване на строителството, ще се укрепят и/или изместят всички 

засегнати проводи и съоръжения; 

  Земните работи ще се извършват в съответствие с ПИПСМР - Раздел I „Земни 

работи и земни съоръжения”; 

   Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта ще 

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

съответните стандартизационни документи. Няма да се допуска използването 

на материали и изделия без сертификат за качество и с технология за 

приложението им; 

    Изпълнението на строително-монтажните работи се съгласува със 

съответните органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на 

движението по време на строителството при съблюдаване изискванията на 

Наредба №3/16.08.2010 г. „За временната организация и безопасност на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата 

и улиците“. 

 Етапна последователност: 

o Етап - подготовка за изпълнение на строително-монтажните работи, 

включва следните действия: 

 Документална подготовка на строителната площадка: ще се извършат 

всички необходими дейности и стъпки свързани с актовете и протоколите 

съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за съставяне на актове и 
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протоколи по време на строителството, регламентирани за започване на 

обекта, както следва: 

 Разрешение за строеж; 

 заверка на заповедната книга;  

 Протокол обр.2 А. 

Съгласувано с органите на Държавна агенция „Гражданска защита” и 

Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност" ще извършим 

разработването и ще предложи за утвърждаване: 

- план за предотвратяване и ликвидиране на пожари; 

- план за предотвратяване и ликвидиране на аварии;  

- план за евакуация на работещите и на намиращите се на 

строителната площадка. 

- Изготвяне и съгласуване на проекта за Временна организация на 

движението, за осигуряване движението на транспортния поток 

 Подготовка за изпълнение на строителството - преди започване на 

работа ще бъде направена необходимата предварителна подготовка, 

която ще обхване: 

 Устройване на временна строителна база. За изпълнение на 

строителството ще се организира строителна база в рамките на 

строителната площадка. Тя ще обслужва ръководството на обекта и 

строителния надзор и ще бъде на терен подходящ за разполагане на 

необходимите помощни помещения и съоръжения. Разположението ще 

бъде съгласувано с възложителя. Достъпа до строителната площадка е 

изключително ограничен за разполагането на необходимите

 фургони за съблекални на работници, инструменти, за офис на 

технически ръководител. До завършването на изкопите по проекта от 

пътната част и разширяването на улицата, трудно ще маневрират 

самосвали и изкопна механизация, като за фургони няма място. В 

близост до мястото на стената има участък от улицата в по голяма 

ширина които би могъл да се използва за маневриране и разминаване на 

самосвалите превозващи изкопаните земни маси. Предвид тези 

ограничителни условия на строителната площадка, на първо време (до 

изпълнението на изкоп - пътна част, който се изпълнява технологично 

най- напред) на площадката ще бъде подсигурена химическа тоалетна и 

бутилирана бода за пиене. За отделените битови отпадъци ще се 

използват разположени в близост контейнери за отпадъци; При 

строителството не е предвидено отделяне на строителни отпадъци. 

Ще се осигури необходимата охрана на обекта. Строителната 

площадка ще бъде сигнализирана и обезопасена. 

 Временна организацията на движението по време на строителството - 

Улицата е крайна и по нея няма интензивно движение. До завършването 

на пътните и скатните изкопи за съоръжението се очаква по сериозно 

движение на самосвали превозващи изкопаните маси. Движение, което 

ще даде отражение и на улиците в съседство, като и по маршрутите 

до местата за депониране на почвите и местата за постоянно 

пребиване на самосвалите. Участникът ще разработи и предложи 

маршрути за движение на превозите, които ще се съгласуват с 

възложителя и КАТ. Във тази връзка ще се въведе схема за ВОД, с 

посочена дата на започване и времетраене на изпълнението на СМР. 

Предвижда се механизацията да е максимално мобилна при 

изпълнението на строителството и да не създава излишни затруднения 

на останалите участници в движението в града. 
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 Разчистване на строителната площадка- Премахването на множество 

храсти и дървета,  от строителната площадка е предвидено да се 

изпълни от строителя.  

 Ограждане и сигнализиране на работните участъци-  в участъците, в 

които се изпълняват СМР, ще се изграждат предпазни заграждения и 

предупредителна сигнализация съгласно Наредба № 3/16.08.2010г. за 

ВОД на участъка, където условията на място позволяват това. Ще се 

поставят предупредителни знаци и табели за обозначаване на 

обходите, а през нощта - сигнално осветление. Предпазните 

заграждения и предупредителната сигнализация ще се изграждат в 

пълно съответствие с разпоредбите по организацията на движението 

през време на строителството и по безопасността на труда, като 

допуснати повреди на същите ще се отстраняват незабавно, така че 

зоната за изпълнение на работите да бъде винаги защитена и 

обезопасена от достъп на външни лица и транспортни средства. След 

завършване на дейностите изискващи ограничения в движението 

монтираните ограждания ще се демонтират. 

 Изграждане на геодезическа мрежа- преди започване на работата ще 

се направи пълно геодезическо заснемане, за да се попълнят и 

актуализират съществуващите данни. Ще се използват и спазват 

приетите от Възложителя координати. За мониторинга върху 

изпълнението на строителните работи се предвижда използване на 

тотална геодезическа станция. За отлагане върху терена на главните и 

характерни точки от техническия проект, ще се използва метода на 

трасиране с полярни координати. Трасирането ще се извършва с 

помощта на работна геодезическа основа /РГО/, представляваща 

мрежа от трайно стабилизирани върху повърхността маркери с 

прецизно определени координати в хоризонтално и височинно 

положение. За РГО ще бъдат използвани точките, от които е 

направено геодезическото заснемане при проектирането. Където е 

нужно сгъстяване на РГО, ще бъдат създадени нови работни точки. Не 

се допуска извършване на земни работи при разрушени трайни 

маркировъчни знаци до пълното възстановяване на последните. Преди 

започване на всякакви изкопни работи, ще се маркират границите на 

изкопа и ще се представят за проверка и одобрение от Строителния 

надзор. Във връзка с маркирането на строителния участък ще се 

извършва цялостно и систематично фотографиране на ширината и 

зоната на обекта, както и евентуално допълнителна работна зона. 

Това заснемане има за цел да документира съществуващите условия, 

такива каквито са в началото на работите и ще служи за справка при 

възстановяването й. 

 Уточняване местоположението на подземните инфраструктури: 

Преди започване на каквито и да са изкопни работи, участникът ще се 

свърже със собствениците на елементите от подземната 

инфраструктура, евентуално попадащи в зоната на изпълнение на СМР, 

за да покажат и/или открият същите, за да се предотвратят повреди 

по време на строителство, като дадат своето писмено одобрение. 

Надеждността на показаната информация се базира на данните, 

регистрирани от Възложителя, а също така и от собствениците на 

подземни и надземни инфраструктури. Участникът ще провери 

надеждността на информацията преди започване на изкопни работи. 

Отделно от това, при извършване на работите, ще бъдат укрепени 
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всички инфраструктури. 

 Получаване на разрешение от Строителния надзор- Ръководния екип на 

обекта ще се консултира и ще работи в тясно сътрудничество с 

представителите на Възложителя. Начало на изпълнението на СМР ще 

бъде дадено след разрешение на Строителния надзор след завършената 

подготовка. С получаването на разрешението се стартира и екипите и 

механизацията съгласно линейния график. 

 Уведомяване на експлоатационните дружества- В етапа на 

подготовката на площадката, представителите на 

експлоатационните дружества и Възложителя, ще бъдат подробно 

информирани за началото на работите, времето за изграждане и срока 

за приключване и приемане. След подготовка на площадката, както и 

провеждането на регламентираните срещи за подготовка на 

последващи работи и взетите на тях решения от Строителния надзор, 

ще стартират на работите съгласно Линейния график и като цяло - за 

срочното завършване на обекта съгласно сключения договор. 

 Доставка на материали- ще се извършва по предварително съставен 

времеви план за доставки, който е съобразен с календарния план за 

изпълнение и обезпечава изпълнението на СМР с материали. За 

материалите, които позволяват складиране се предвижда 

предварителна доставка на буферни зони, предварително съгласувани с 

Възложителя и осигуряващи постоянен резерв за намаляване на риска 

от недостиг на материали за извършване на СМР. 

o Етап - изпълнение на СМР. За изпълнението на обекта е предвиден срок от 

85 календарни дни. Етапа на изпълнение на СМР започва с подписване на 

Протокол обр.2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на 

Строителната площадка, с който Изпълнителят получава достъп до 

строителната площадка. След осигуряване на достъпа до строителната 

площадка ще се трасират елементите на проекта и ще се извърши прецизно 

геодезическо измерване на теренната основа. Резултатите от екзекутивните 

измервания ще се отразяват в надлежно изготвени, проверени и подписани 

съвместно с Консултанта протоколи, които ще се представят на 

Възложителя за одобрение. След съгласуване с Консултанта и проектанта ще 

се предостави на Възложителя съпоставка между проектните и 

екзекутивните данни и уточняване на евентуални различия в количествата на 

отделните видове работи за изпълнение на строежа. След трасиране 

елементите на проекта в местата, където ще стартира изпълнението на 

строително-монтажните работи, започва тяхното изпълнение съобразно 

одобрените проекти и при спазване на всички нормативни документи 

отнасящи се до строителството, всички стандарти регламентиращи 

качеството на влаганите материали и готови изделия, безопасност и хигиена 

на труда, пожарна безопасност и опазване и възстановяване на околната 

среда. Изпълнението на СМР ще протече съобразно описаните организация и 

подход на изпълнение, описание на видовете СМР и технологична 

последователност и одобрения Линеен график. При строителството на 

обекта ще се спазват още следните изисквания:  

 Методите за изпълнение на СМР, включително състава на 

механизираните звена и помощното оборудване, ще се избират така, че 

да спомогнат за повишаване на ефективността на строителните 

работи и за намаляване на отрицателните въздействия върху околната 

среда и живеещите в непосредствена близост до строежа. 

 Строителните работи ще се извършват при подходящи 
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метеорологични и условия. 

 СМР ще се изпълняват така, че във всеки един момент от 

строителството на обекта да е осигурено отводняването на 

строителната площадка с цел запазване на изпълнените работи и 

минимизиране въздействието на повърхностния воден оток върху 

прилежащите терени, 

 При изпълнението на СМР участникът се стреми да не се нарушава 

достъпа до имотите в близост до обекта  

 Местата за депониране на неподходящи почви и/или излишни земни и 

скални маси ще се избират така, че да са визуално ненатрапчиви и 

където риска от почвена ерозия, движение на земните маси и 

влошаване качеството на водите е минимален. Те ще се съгласуват с 

Възложителя. 

 При необходимост от спиране на строителството ще се извърши 

обезопасяване на обекта и осигуряване на нормална проходимост и 

достъп до прилежащите терени и сгради.   Етапа на изпълнение нма 

СМР приключва с изпълнението на всички СМР, предвидени в одобрения 

проект или непредвидени СМР разпоредени от Консултанта. 

o Етап завършване на строителството и издаване разрешение за ползване: 

Дейностите за въвеждането в експлоатация включват представяне на 

строителната документация за процеса на строителството и екзекутивната 

документация, съгласно изискванията на ЗУТ; Организацията за въвеждането 

на обекта в експлоатация ще се развива и действа в основната си част в 

процеса на строителството. Още със започването на строителството, ще се 

създаде необходимата организация за подготовка на приемането на обекта 

чрез създаване на специализиран екип за изпълнение на изпитванията. 

Документирането на строителството, включително изпитванията, и 

осигуряване на документация за влаганите материали е неразделна част от 

задълженията на техническото ръководство на обекта. Участникът  ще 

осигури изпитването на елементи, като се създаде готовност за въвеждането 

им в редовна експлоатация непосредствено след завършването им. След 

завършване изпълнението на строителството до степен на съществено 

завършване, ще се изготви екзекутивна документация (съгласно изискванията 

на ЗУТ), отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен 

инвестиционен проект, ако има такива. При съществено завършване на СМР 

от страна на участника и изпълнение всички други задължения съгласно 

Договора, ще се уведоми писмено Възложителя и Строителния надзор за 

готовността да се предаде Строежа на Възложителя. След получаване на 

уведомлението Възложителят ще назначи комисия, която ще се събере на 

обекта и ще установи качеството на извършените работи и готовността за 

приемането на обекта. Комисията ще се състави Констативен акт. 15 

съгласно Наредба 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл.176, ал.1 от 

ЗУТ за установяване на годността за Строежа, с който той ще се предаде от  

Изпълнителя на Възложителя. При констатирани пропуски в изпълнението на 

СМР комисията определя срок за отстраняването им. Строителят ще 

отстрани всички забележки написани предписани от комисията в 

определеният срок, за което ще уведоми възложителя. Строителният надзор 

ще изготви и представи на Възложителя окончателен доклад за извършените 

СМР. След получаване на окончателния доклад, Възложителят ще отправи 

искане до ДНСК за назначаване на Държавна приемателна комисия в 

съответствие с изискванията на Наредба № 2. При установяване на надлежно 

изпълнение на Строежа и неговата функционална пригодност съобразно 
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издаденото разрешение за строеж, одобрените проекти или заверената 

екзекутивна документация и действащите Законови разпоредби по 

изпълнението и приемането на строителството, Държавната приемателна 

комисия ще състави протокол обр. 16 за установяване годността за ползване 

на Строежа съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. Въз основа на Протокол 

обр. 16 ДНСК ще издаде Разрешение за ползване на Строежа. 

o Етап на гаранционно поддържане на обекта: Гаранционните срокове за 

обекта са съобразно действащата Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане 

в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти, Техническото предложение от Офертата на участника и 

Договора. Гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането 

на строителния обект в експлоатация, като участникът се задължава в тези 

срокове да отстранява всички проявени дефекти в изпълнените СМР на 

обекта, вкл. съоръжения, за поддържане на качеството и непрекъснатата му 

експлоатация в съответствие с проектната документация и разрешението за 

строеж. В случай, че възникнат дефекти в срока по съответните 

Гаранционни срокове Възложителя ще уведоми Изпълнителя за това. 

Изпълнителят и Възложителят съставят Констативен протокол за 

възникналите дефекти. В Протокола се определя срок за отстраняване на 

дефектите.  Изпълнителят ще отстрани за своя сметка констатираните 

дефекти в срока от Констативния протокол. 

o Изграждане на новата подпорна стена: достъпът към строителната 

площадка се осъществява по изградената част от улицата, показани на 

снимкии от участника. Улицата е на земна основа, с дупки и образувани 

коловози от проливни дъждове, тясна за разминаване на самосвали, товарни 

автомобили, бетоновози и бетон помпа, което в определени интервали от 

време ще наложи регулиране на движението за влизане и излизане към и от 

обекта. За облекчаване на движението е необходимо образуваните дупки и 

коловози да бъдат запълнени с уплътнена скална маса и улицата да бъде 

подравнена. Изкопните работи се изпълняват в непосредствена близост до 

жилищни сгради, от една страна и под жилищни постройки от друга- 

приложени са снимки. Препоръчително условие е стената да се изпълнява в 

период, през който се очакват значително по - малки количества на валежи и 

по - малко дни с валежи. В противен случай съществува сериозен риск от 

свличане на земни маси и увреждане имотите на гражданите като и сериозна 

опасност за жилищните сгради.  

o С цел съкращаване на срока на изпълнение и намаляване тези рискове 

участникът предвижда изпълненото да протича при седем дневна работна 

седмица с осем часова продължителност на работния ден.  

o За намаляване на риска от свличане на земни маси и сградите постоянно ще се  

следи  прогнозата за времето и при необходимост ще преминаваме на 

двусменен режим на работа или удължено работно време с цел откоса да бъде 

максимално обезопасен от свличане. Обектът е линеен, но местоположението 

му предразполага използването му на тази характеристика за паралелното 

изпълнение повече строителни работи.  

o Подходът към обекта е един и той е прекалено тесен. Предвид тези 

ограничителни условия масовите пътни изкопи ще започнат в зоната на 

ламели 1-5 (виж. ситуация от проекта и снимки 1 и 2). След изпълнението на 

пътните изкопи в този участък се изпълняват, скатните и изкопите за 

разкриване на основите на ламелите на стената в този участък. При тази 

организация за съкращаване на времето, а за намаляване на потенциалния риск 



                                                     

115 

от свличане вече могат да се изпълняват кофражни и армировъчни работи 

паралелно с продължаващите пътни изкопи. Конфликтните точки вече са по 

малко. Вече има място за разполагане на доставена армировка и кофраж, а и 

доставката им не затруднява сериозно продължаващите изкопи и превоза им. 

При доставката и полагането на бетона, няма да се изпълняват изкопи, а 

изпълнението им ще се извърши в синхронизирани работни смени. Друг основен 

елемент е изпълнението на ламелите през една и по 2, 3, 4, наведнъж, като 

това с определя на първо място с готовността ( да са изпълнени изкопите 

пътни, скатни и за основи) на следващо място технологията на 

последователност за всяка ламела: от №1 до №13 : участникът е показал 

схема на хидроизолации  и засипки.  

 От № 1 до № 13:  

- подложен бетон в основи; 

- кофраж и армировка в основи; 

- полагане на бетон в основи; 

- кофраж и армировка от основи до конзола (в това число и оставащ 

кофраж за фуга); 

- полагане на бетон до конзола; 

- технологично изчакване за якост на бетона - полагане на грижи; 

- декофриране, хидроизолация до конзола; 

- обратно засипване и уплътняване до ниво конзола; 

- подложен бетон конзола; 

- кофраж и армировка конзола (в това число и оставащия кофраж за 

фуга); 

- полагане на бетон в конзола; 

- кофраж, армировка и барбакани в стена над конзола, като тук 

влиза и оставащия кофраж(фуга); 

- полагане на бетон в стена над конзола до шапка; 

- технологично изчакване за якост на бетона - полагане на грижи; 

- декофриране, хидроизолация; 

- глина, ръчно нареден камък; 

- обратно засипване с уплътняване; 

- кофраж и армировка шапка ( в това число и оставащ кофраж за 

фуга); 

- полагане на бетон в шапка 

- технологично изчакване 

- декофраж, 

- обратно засипване с уплътняване 

- парапет 

    от №14 до №22- тези ламели са без конзола и при тях технологичната 

последователност е: 

- подложен бетон в основи; 

- кофраж и армировка в основи; 

- полагане на бетон в основи; 

- кофраж, барбакани и армировка до шапка ( в това число и оставащ 

кофраж за фуга) 

- полагане на бетон в стена до шапка; 

- технологично изчакване за якост на бетона - полагане на грижи; 

- декофриране, хидроизолация; 

- обратно засипване и уплътняване; 

- кофраж и армировка шапка (в това число и оставащ кофраж за 

фуга); 
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- полагане на бетон в шапка; 

- технологично изчакване; 

- декофраж; 

- обратно засипване с уплътняване; 

- парапет. 

 Тази последователност на изпълнение е заложена в линейния график, като 

подробно е декомпозирана в приложения график за изпълнение на стената 

по ламели и елементи в тях - приложен към техническото предложение. В 

зоната на ламела 1 участникът е установил  при огледа, че попада 

канализационна шахта и част или цялата част (не е приложен проект към 

документация) от канализацията предвидена за изместване (18м). 

Съгласувано с органите на ДА“ Гражданска защита” и НС „Пожарна и 

аварийна безопасност” ще се организира и разработи за утвърждаване 

“План за предотвратяване и ликвидиране на пожари”, “План за 

предотвратяване и ликвидиране на аварии” и “План за евакуация на 

работещите и на намиращите се на строителната площадка”. Плановете 

ще обхващат всички възможни случаи на пожари и аварии и породилите ги 

причини, да определят сигнала за “аварийно положение” и поведението и 

задълженията на всеки работещ. Плановете ще бъдат поставени на видни 

и достъпни места и с тях ще се запознават всички лица, допускани до 

строителната площадка. Територията на строителната площадка се 

категоризира за ПАБ и се означава със знаци и сигнали съгласно 

нормативните изисквания. На видни места на строителната площадка се 

поставят табели със: телефонния номер на службата за ПАБ; адреса и 

телефонния номер на местната спасителна служба; адреса и телефонни 

номера на местната медицинска служба;  Пожароопасните материали и 

леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в 

помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ; 

Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка 

отговаря на правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в 

експлоатация. 

 За създаване на организацията ще се  разработят инструкции за: 

- безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни 

дейности, вкл.зоните и местата за работа; 

- пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни 

и други електрически уреди; 

- осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време; 

 Ще се издадат заповеди за: назначаване на нещатна пожаротехническа 

комисия; определяне на разрешените и забранените места за 

тютюнопушене. 

 Пожарните табла ще се оборудват с подръчни уреди и съоръжения 

съобразно спецификата на строителната площадка. Ще се осигури 

непрекъснат достъп до тях. Участникът е определил правила които ще 

спазват във връзка с пожарнабезопасност. Аварийно положение.  

o Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на 

СМР, включително за местата със специфични рискове: Осигуряването на 

здравословни и безопасни условия на труд се извършва съобразно спецификата 

на провежданата дейност и изискванията на техническото, технологичното 

и социалното развитие с цел защитата на живота, здравето и 

работоспособността на работещите лица. Осигуряването на здравословни и 

безопасни условия на труд изисква вземане на мерки, част от които са: 

предотвратяване на риска за живота и здравето; оценка на риска, който не 
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може да бъде предотвратен; борба с риска при източника на 

възникването му; и др. Ще се спазва приложимото законодателство.  

  Комуникационни и отчетни процедури: за качественото изпълнение на поръчката ще се 

изготвят и представят на Възложителя периодични доклади за текущо изпълнение на 

договора и окончателен доклад при приключване на изпълнението. Докладите ще 

съдържат следната информация: 

o Техническа част - обяснителна записка и чертежи (при необходимост); 

o Списък на приетите изменения - списък с измененията в обхвата на работите, 

които са били съгласувани между страните до този момент, с тяхното 

влияние върху крайната цена и срока за изпълнение на проекта; 

o Контрол на бюджета - информация за изразходваните / вложените средства 

до момента, сравнена с одобрения план на паричните потоци; 

o Напредък/прогрес на работите - информация за напредъка на работите към 

настоящия момент с прогноза за крайния срок, базирана на одобрения 

календарен график; 

o Въпроси свързани с институциите, контролиращи проекта - копия от 

кореспонденцията и всички получени документи от инфраструктурните 

дружества и контролиращите държавни и местни органи; 

o Бъдещи работи - информация за работите, които предстоят да бъдат 

изпълнени в следващите месеци, подробно описание на евентуални рискове, 

трудности или проблеми; 

o Необходима информация - списък с въпроси, по които Възложителя трябва да 

предостави допълнителни информация, да даде одобрение или да предприеме 

действия, за да не се спира работата на Изпълнителя. 

o Актове по Наредба 3 от 31.07. 2003 г. 

o Заповеди отразени в заповедната книга. Начините на комуникация ще се 

осъществяват съгласно т. 11 от концепцията за организация на персонала за 

изпълнение на поръчката. 

 Мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите и 

осигуряване на качеството на извършените дейности: 

o Мярка 1 - Преглед на документацията 

 Същност и обхват на мярката: Опис на подходящите документи и 

осигуряването им, ако не са на обекта (например чертежи, спецификации, 

графици, количествено-стойностни сметки); Преглед на документите, за 

установяване на основните изисквания, включително: одобрения; гаранции; 

методи на строителство; работни чертежи; 

 Описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение: 

Технически ръководител и Координатор по качеството;  

 Описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: 

Определяне на ключовите моменти, ако не са ясни в документите; 

Определяне на изискванията на приложимите стандарти; Подготовка на 

запис на прегледа по един от следните начини: Преглед на спецификациите 

или Описване на документите или Изготвяне на списък; Използване на тази 

информация, за подготовка на План за контрол на качеството (КК). 

 Взаимовръзка между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен 

контрол на качеството по изпълнение на поръчката: Провеждане на 

периодични срещи на заинтересованите страни в процеса - Технически 

ръководител, Координатор по безопасност и здраве, Координатор по 

качеството и представител на Възложителя, Строителен надзор и при 

необходимост Авторския надзор. Описание на очакваното въздействие на 

конкретната мярка към изпълнение на договора: Пълният набор на 

документацията в съответствие с наредбите и при необходимост 
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навременното й набавяне/допълване ще осигури качествено изпълнение на 

СМР на обекта в предвидения срок. 

o Мярка 2 - Подготовка на План за контрол на качеството: 

 Същност и обхват на мярката: 

 Същност:  Подготовка на План КК за обекта, преди започване на 

работата; Използване на информация от Прегледа на документацията; 

Определяне на видовете работи; Решения относно: Обхват на проверките; 

Вид на проверките; Какво да се проверява; Честота на проверките; Кой е 

отговорен; Вид на отчета; 

 Обхват: Определяне на критичните точки на всеки етап от изпълнението, 

както следва: Извън обекта; Проверки през време на строителството; 

Проверки на завършените работи; 

 Описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение: 

Координатор (отговорник) по качеството на обекта. Описание на 

отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: 

 Вид на проверките: Описване на вида на инспекцията или тест в Плана КК, 

както следва: Визуална инспекция; Тестване на изпълнението; Вид на 

теста; Рутинен тест; Проверка в процеса на строителство; Инспекция от 

Строителния надзор/Възложителя; Инспекция на властите; 

 Какво да се проверява:  Описване в Плана КК каква част от работата 

трябва да се инспектира и при какви критерии трябва да се проверява; 

 Честота и отговорност: Описване в Плана КК честотата на проверяване и 

отговорната организация; 

 Отчет: Описване в Плана КК какъв отчет на проверката ще се прави. 

 План формат на КК- Използва се един от следните формати: Маркиран 

чертеж; Диаграма; Стандартен Контролен списък; Инспекция и Тест-План 

КК; Лист с преглед на спецификациите; 

 Разпределение към заинтересованите страни: Изпраща се на следния 

персонал: Представител на Възложителя; Технически ръководител; 

Бригадири 

 Взаимовръзка между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен 

контрол на качеството по изпълнение на поръчката: Отговорникът по 

качеството на обекта осъществява контрол на критичните точки на всеки 

етап по време на строителството и при необходимост се насрочват срещи. 

Описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнение 

на договора: Стриктното определяне на видовете проверки и инспекции в 

Плана на КК е гаранция за качествено изпълнение на Договора. 

o Мярка 3 - Осъществяване на цялостен контрол на качеството през периода на 

договора; 

 Същност и обхват на мярката: Инспекции и Тестове. Отчети Завършване. 

Несвойствена работа. Преглед. 

 Описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение: 

Координатор (Отговорник) по качеството на обекта и Техническия 

ръководител.  

 Описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: 

Провеждане на инспекции в съответствие с Плана КК; Координиране на 

инспекциите за консултантите и представителите на Възложителя; 

Недопускане работите да напредват, докато не се проведат задоволително 

всички инспекции и тестове; Преглед на резултатите от теста и 

парафиране на отчетите. Поддържане на отчетите в съответствие с 

Плана КК. Действа се съобразно Раздел – Несъответствия. Редовен преглед 

на изпълнението на Плана КК и дали определеното качество е достигнато. 
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 Взаимовръзка между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен 

контрол на качеството по изпълнение на поръчката: Отговорникът по 

качеството на обекта следи за тестовете, подготвени от лицензирани 

лаборатории и за получените от тях резултати, за съответствие със 

стандартите за изпитване. Резултатите се анализират и обсъждат 

съвместно с техническия ръководител на обекта. 

 Описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнение 

на договора: Резултатите от тестовете на извършените СМР са критерии 

за качественото изпълнение по време на строителството. 

o Мярка 4 - Следене за наличие на несъответствия по време на изпълнение на 

СМР на обекта:  

 Същност и обхват на мярката: Подготовка и издаване на Отчети за 

несъответствията: Следните действия са приложими при откриване на 

несъответствия.  

 Първоначално действие; Оценка на всички проблеми за избиране начин на 

действие; Категоризиране на проблема, като един от следните: 

незначителен дефект, който може да се оправи незабавно; незначителен 

дефект, който може да се оправи по-късно; значителен дефект; оплакване 

на Възложителя; от доставчици; възникнали в процеса на производство. 

 Описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение: 

Технически ръководител и Координатор (Отговорник) по качеството на 

обекта;  

 Описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: 

Във всеки от горните случаи се процедира както следва: 

 Незначителни дефекти, които могат да се оправят незабавно: Даване устни 

инструкции за отстраняване на проблема. Проверка, че е поправен Отчита 

се като несъответстващ продукт, ако не е оправен незабавно 

 Незначителни дефекти, които не могат да се оправят незабавно: 

- Издаване на Инструкция на място или отчитане по списъка с дефекти 

по Обекта; 

- Редовен преглед на несъответствията и отбелязване на завършените; 

- Ако незначителните проблеми се повтарят, оценка на необходимостта 

да се състави Форма за несъответствията,  така че да могат да се 

планират и провеждат подходящи коригиращи превантивни действия. 

 Значими дефекти: 

- Съставяне на Форма за несъответствие за значимите проблеми, които 

изискват одобрение на методите за оправяне или които вероятно ще 

повлияят на програмата на Обекта или на бюджета. 

- Подписване на Форма за несъответствие, за да покаже, че се приемат 

предложените коригиращи или превантивни действия и прилагането 

им. 

-      Водене на Регистър на несъответствията с включване в Месечния 

отчет. 

-     Оценка на времето и на разходите за отстраняване на 

несъответствията и показване във Форма за несъответствие. 

 Оплаквания на Възложителя- Съставяне; Форма  за несъответствие

 за всички оплаквания, които са неизпълними в рамките на договора. 

 Оплаквания от Доставчици- Съставяне; Форма  за несъответствие

 за материали, които не отговарят на заявените количества и 

качество на материалите. 

 Оплаквания, възникнали в процеса на производство- Съставяне Форма  за

 несъответствие за неспазени проектни решения, срокове и др., по време 
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на строителството. Взаимовръзка между отделните експерти с цел 

осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на 

поръчката: Координаторът (отговорник) по качеството информира за 

видовете несъответствия Ръководителя на проекта и Техническия 

ръководител и следи за тяхното отстраняване, като за целта при 

необходимост се насрочват срещи. Описание на очакваното въздействие на 

конкретната мярка към изпълнение на договора: Своевременното 

регистриране и отстраняване на несъответствията при изпълнението на 

СМР спомагат за качественото изпълнение на процесите и на договора като 

цяло. 

o Мярка 5 - Контрол на оборудването:  

 Същност и обхват на мярката: Обозначаване, етикетиране с цел проследяемост 

на материалите и оборудването. Описание на експертите, които са ангажирани 

с нейното изпълнение: Техническия ръководител и Координатора (Отговорника) 

по качество. 

 Описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: Под 

прякото наблюдение на Техническия ръководител се извършват дейности. 

 Взаимовръзка между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен 

контрол на качеството по изпълнение на поръчката: Отговорникът по качество 

сигнализира Техническия ръководител за възникналия проблем, като 

взаимовръзката се осъществява посредством насрочени срещи между 

експертите.  

 Описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнение на 

договора: Проследяването на спецификациите за съответствие на доставените 

със заявените материали и оборудване, и правилното им влагане на обекта са 

гаранция за качественото изпълнение на договора. 

o Мярка 6 - Калибриране на измерително и тестващо оборудване: 

 Същност и обхват на мярката: Калибриране на геодезическите инструменти и 

другите средствата за наблюдения и измервания ще се извършва от лицензирани 

лаборатории и/или сервизи. Те се отбелязват в бланки Регистър за 

измерително/тестващо оборудване. Прави се отчет за калибриране на 

оборудването и се слагат етикети за проследяемост. 

 Описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение: Технически 

ръководител, геодезист и ръководител обектова лаборатория, ако има такава. 

 Описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: 

-   Подготовка на регистър на оборудването, като се показват идентификация 

на оборудването и честота на калибрирането 

-    Калибриране на оборудването на определените честоти -Етикетиране на 

оборудването, за да се покаже датата на следващото калибриране 

-   Поддържане на архиви от калибрирането 

-    Редовен преглед на средствата за наблюдение и измерване за актуалност 

съгласно стандартите. 

 Взаимовръзка между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен 

контрол на качеството по изпълнение на поръчката:  Геодезистът на обекта 

дава коректни нива и координати на Техническия ръководител за изпълнението 

на отделните съоръжения и следи за количествените измерения на извършените 

СМР. За качественото извършване на споменатата дейност, той следи за 

изправността на геодезическите инструменти и корекнстта на измервания с цел 

точното заснемане на отделните съоръжения на обекти. Ръководителят на 

обектовата лаборатория следи за качеството на положените материали и 

изпълнени съоръжения, чрез необходимите тествания. При необходимост с цел 

координация ще бъдат насрочвани срещи. 



                                                     

121 

 Описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнение на 

договора: Поддържането в изправност на обектовото измерително и тестващо 

оборудване ще гарантира изпълнението на договора в количествено и качествено 

отношение. 

 Осигуряване на качеството; При изпълнението на работите стриктно ще се 

спазват всички изисквания за качеството посочени в действащите 

технически изисквания. Ще се осъществява контрол на качеството на 

материалите преди тяхното влагане и контрол на качеството на 

изпълнените видове работи, за които ще се съставят всички актове и 

протоколи по време на строителството съгласно Наредба №3 от 2003г.. 

Дружеството има внедрена действаща Система за производствен контрол и 

система за управление на качеството EN ISO 9001 : 2008, система за 

управление на условията на труд по OHSAS 18001:2007 и за управление на 

околната среда по EN ISO 14001 : 2004, съобразно обхвата на изпълняваните 

дейности. Участникът  се задължава да спазва следните изисквания: Да 

извърши качествено възложените работи в срокове посочени в договора като 

организираме и координираме цялостния процес на строителството при 

спазване на законовата и подзаконовата нормативна уредба на Р. България. 

Да не допуска недостатъци, пропуски, отклонения от проекта, нарушение на 

технологията на изпълняваните СМР. Да предоставя на Възложителя и 

Консултанта възможност да извършват постоянен контрол по 

изпълнението на работите на обекта. Контрол на качеството на 

изпълнението на отделните видове работи - съгласно Наредба № 3 - за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството ще бъдат 

документирани всички скрити работи и ще се осъществява текущ контрол в 

съответствие с НСИОССП. Изготвяне на екзекутивни чертежи и таблици 

на проектните и изпълнените изкопи. Изпълнението на всеки следващ вид 

работа ще започва само след като предхождащите видове работи са 

изпитани и приети от Консултанта по съответния ред. СМР ще бъдат 

изпълнени съгласно техническите и технологични изисквания за вида работи, 

залегнали в Техническата спецификация за обекта. 

 Описание на всички дейности, съставляващи изпълнението на строителството, 

декомпозирано на отделни задачи, с приложено описание на всяка от тях, включително 

организация и технология на изпълнение на строителството, предмет на обществената 

поръчка: 

 Подготовка на строителната площадка: 

o Обхват на работите: Включва разчистване на работните участъци - 

премахването на всички препятствия, които могат да засегнат 

изпълнението. При наличие на дървесни видове в зоната на строителството, 

разчистването и изкореняването ще се състои в премахване на дървета, 

храсти или растителност, както и на други нежелателни материали. 

Натоварване с багер или товарачна машина на самосвал, превоз до 

определеното депо и депониране. Отсичането на дървета ще се извършва 

само след одобрението на местните власти. Клоните и шумата ще се 

премахват, извън площадката, а добития дървен материал, който може да 

се използва остава собственост на възложителя. Този материал ще да бъде 

нарязан на подходящи дължини, складиран измерен и предаден на 

възложителя. В обхвата се включва още, позициониране и оборудване на 

обектов офис и съблекални, организиране на местата за хранене и почивка, 

позициониране на химически тоалетни, маркиране на подземни 

комуникационни мрежи, изпълнение на изкопи за осигуряване на подходи на 

механизацията към речното корито, въвеждане на временна организация на 



                                                     

122 

движение, организиране на охрана на строежа, монтиране на указателни 

табели, организиране на временни депа и складове и др.  

o Условия за започване: Подписване на Акт образец 2. Маркиране на границите 

на строителната площадка. Получаване на разрешение от консултанта за 

започване изпълнението на СМР. 

o Зависими работи- Изпълнение на всички останали работи по изграждане на 

обекта.  

o Персонал- за всяка дейнсот е посочен персонал. 

o Оборудване – за вска дейност е посочено оборудване. 

 Mеханизирани изкопи в земни и скални почви; Изкопните работи ще се изпълнят с 

механизация и методи на работа, които ще отговарят на изискванията на 

материалите, подлежащи на изкопаване. При направения оглед участникът счита, 

че е недопустимо и много рисково използването на взрив и за изкопите са 

предвидени мощни багери. Багер с хиравличен чук komatsu рс160 -1 ;Багер komatsu 

РС200- 1; Комбиниран багер - 1. Преди започване на изкопите ще се освободи 

зоната за рбаота от всикчи свободно течащи води. При извършване на изкопните 

работи ще с гарантира максималното отводняване на изкоп по всяко време, като 

се изгради временни водоотводни съоръжение, което ще гарантира 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 и достатъчно 

работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния 

вид работа. Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал ще 

бъдат складирани на депа, осигурени от участника. При извършване на изкопните 

работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ материал. Изкопните 

работи се изпълняват по начин, гарантиращ целостта на откосите. Изкопите за 

основи, ще бъдат укрепени през цялото време на изкопните работи. Обшивките и 

другите укрепвания на изкопа ще бъдат свалени при напредването на обратна 

засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те да останат 

на място. Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат открити само за 

необходимия минимален период. 

o Обхват на работите: Изпълнение на изкопи до размерите и нивата 

посочени в чертежите, или до тези нива и размери, които консултанта 

може да нареди, в зависимост от конкретните условия. Изкопите ще 

бъдат направени с багер, багер с хидравличен чук и ръчно. Изкопаните 

материали ще бъдат натоварени на транспорт и превозени. След 

направата на изкопа, същият следва да бъде приет от проектанта и 

консултанта, за да бъде разрешено изпълнението на следващия вид работа. 

Проектанта приема изкопите за основи и разпорежда изпълнението на 

последващи дейности. 

o Условия за започване: Очертаване границите на изкопа. Разчистване на 

площите от несвойствени материали. Получаване на разрешение за 

започване от консултанта. 

o Зависими работи- Изпълнение на всички останали работи по изграждане на 

обекта (подложен бетон в основи) 

o Персонал- Ръководителят на обекта и техническият ръководител, 

планират и организират изпълнението на работите. Предвиденият 

персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на проекта. Текущия 

контрол по изпълнението на работите, се извършва от: 

- техническият ръководител - визуално определя вида на почвата, 

следи за геометричните елементи на изкопите, 

- геодезическо звено - контролира точните размери и нива на 
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изкопите, определя количествата на изпълнените изкопи, 

- лабораторните специалисти - определят вида на почвата, 

- ръководител на обекта -цялата информация по изпълнението на 

изкопите се докладва на него и той я представя на консултанта за 

одобрение и приемане. 

- проектанта приема основата на за фундиране на съоръженията 

o Оборудване- Багер, багер с чук, Компресор, пневматичен къртач,

 Самосвали. 

 Кофражни работи: Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и 

очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на 

полагане и втвърдяване на бетонната смес. За целта те ще бъдат с неизменяеми 

размери, достатъчна якост и коравина.  Кофражът се изработва точно и здраво 

с подходящи опори, така че готовия бетон да бъде с необходимите размери. 

Кофражните повърхности не трябва да имат огъвания и изкривявания (освен 

онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли да бъдат 

прави, вертикални и точни. Максималните отклонения от проекта са: от отвеса: 

5 мм на 3000 мм; на отворите: +/-10 мм. Кофражът се изпълнява така, че 

включително и при съединенията на плоскостите му и в цялата готова 

конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като ако е необходимо се 

поставят уплътнители. Плътността на кофража спрямо съседни бетонови 

повърхности трябва да е такава, че да се избегне образуването на прагове. 

Проверяват се позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в 

размерите и местоположението. Вложките се закрепват или забиват, в 

зависимост от изискванията, на необходимите позиции преди полагане на бетона. 

Оформят се всички отвори и жлебове; В бетоновото покритие не трябва да 

останат метални части от каквито и да е закрепващи приспособления за 

кофража. Кофражът се обмазва, като видът обмазка следва ще бъде подбран за 

съответния вид кофраж. За цялата площ се използва един и същи вид покритие. 

Полага се равномерно по повърхността на кофража, отгоре надолу, последно по 

хоризонталните повърхности. Използва се минималното необходимо количество за 

да се получи лесно сваляне и да се избегне излишно събиране на отделни места. 

Обмазката не трябва да влиза в контакт с армировката. Кофражът се сваля без 

да се повреди, накърни или претовари конструкцията, и без да се повредят 

подпорите. Отговорността за безаварийното сваляне на всички части от 

кофража и подпорите, без да се накърни конструкцията, е изцяло на участника. 

Кофражът не се сваля преди бетонът да е достигнал необходимата минимална 

якост съгласно нормативната уредба. Грубите неравности не трябва да изпъкват 

над 5 мм. Плавните неравности, изразени като максимално допустимо отклонение 

от права линия 1м не трябва да са над 5 мм. Стърчащи мустаци се почистват и 

заглаждат. Ръбовете се изглаждат с кант с ширина 30 мм. Отворите от 

връзките на кофража ще са еднакви, от подходящ вид, запълнени с подходящ 

разтвор по одобрен образец. Ръбовете се изглаждат с радиус 25 мм. При 

декофриране се изпълняват операции- снемане на стените дървени или метални, 

срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, частично 

почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и изкърпване; смазване и 

почистване на платната; сортиране по вид и размери на материалите във вид 

готов за нова употреба. Контролът по изпълнението и приемането на 

направените кофражни работи се извършва от техническия ръководител и 

включва; входящ контрол на дървения материал, кофражни платна и подпори 

(дървени и метални). Техническия ръководител контролира спазването на 

геометричните размери съобразно кофражните планове. Приемането на 

завършена конструкция на кофражните форми се документира с акт обр. 7 в 
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съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството и за удостоверяване на 

годността и за започване на армировъчните работи. 

  Армировъчни работи: Материалите, изделията и елементите, използвани при 

изпълнението на армировъчни работи, трябва да съответстват на предписаните 

в проекта и да притежават сертификати. Армировката на стоманобетонните 

конструкции ще се изработва и монтира в пълно съответствие с работните 

проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг се разрешава само 

след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж и 

Заповедната книга. Не се разрешава изпълнението на монтажни работи при 

температура, по-ниска от - 10 °С. Монтажът на армировката започва с 

разчитане на монтажния армировъчен план. Контролът по приемането и 

полагането на армировката в кофража се извършва от техническия ръководител 

и включва: входящ контрол при доставяне на заготвената армировъчни изделия в 

съответствие с работния проект и външен оглед; отделните процеси по време на 

полагането, връзването и укрепването на армировката. Допустими отклонения. 

Проектното положение на армировката в кофражната форма трябва да се 

осигурява срещу преместване и да се проверява преди бетониране. Приемането на 

монтираната армировка се документира с акт обр. 7, в съответствие с 

разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 

по време на строителството. 

o Обхват на работите: Обхваща заготовка, доставка и монтаж на 

армировката в съответствие с одобрения проект. Заготовката ще се 

извърши в арматурен двор в съответствие със спецификацията и размерите 

от проекта. Доставката до обекта ще се извърши с товарни автомобили. 

Армирането на стоманобетонните елементи ще става при строго спазване 

на съответните чертежи. Няма да се извършва замяната на армировка от 

един вид с друг. Осигуряването на проектното бетоново покритие ще става 

посредством бетонови или PVC-подложки. Последните няма да пресичат 

пълната ширина на елемента. 

o Условия за започване: Изпълнение и приемане от консултанта на подложен 

бетон и предходни работи подлежащи на закриване и получаване на 

разрешение за изпълнение. 

o Зависими работи- Последващи работи съгласно проекта и ЛГ (Направа на 

кофраж и/или полагане на бетон) 

o Персонал; 

o Материали- Стомана AI и AIII с технически характеристики, размери и 

диаметри и изисквания съгласно проекта. 

o Оборудване. 

 Бетонови работи: Производството, транспортирането и полагането на 

бетонните смеси ще отговаря на изискванията на БДС EN 206-1. Производството 

на бетоновата смес се осъществява в сертифицирани бетонови възли, не се 

допуска бъркане на бетоновата смес на място на обекта. Съставът на пресния 

бетон не може да бъде променян на строителната площадка. Не се допуска 

разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода. Ако на 

строителната площадка се налага влагането на химически добавки, бетонът се 

размесва отново до равномерното им разпределение. Климатични условия. 

Изсипване, уплътняване (вибрирането) на положения бетон. След завършване на 

бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията от вредни 

последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) 

при високи температури чрез напръскване и поливане с вода. Декофрирането на 

бетона се извършва при достигане на предписаните в проекта условия. Когато в 
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проекта отсъстват предписания за декофриране, при нормални условия на 

втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и относителна влажност на 

въздуха 60 %), се спазват минимални срокове за декофриране. За осигуряване на 

нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона ще се спазват 

следните изисквания: 

- Положеният бетон се предпазва от замърсяване и повреди; 

- Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и 

армировка не се допускат; 

- Бетонът се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, 

сътресения и други механични въздействия; 

- Веднага след полагането му бетонът се защититава от дъжд, от 

непосредствено слънчево въздействие и мраз; 

- Бетонът отлежава във влажна среда. 

- Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху 

положения бетон се допуска, когато якостта му достигне най-

малко 15 кг/см2. 

Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и 

монтираната армировка се приемат с акт обр. 7, в съответствие с 

разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове 

и протоколи по време на строителството. 

o Обхват на работите: Включва всички работи по доставката и полагането 

на бетон (включително подложен и изравнителен). Кофражът ще бъде така 

подреден и укрепен, че да не изтича циментов разтвор от бетона през всички 

фази на бетониране, и да осигури проектните геометрични размери на 

кофрирания елемент. Преди повторна употреба кофражът ще се почисти 

цялостно. Непосредствено преди бетониране всички форми на кофража ще 

бъдат напълно почистени и третирани с кофражно масло. Бетонът ще бъде 

приготвян в автоматичен бетонов център с тегловно дозиране на 

материалите, съгласно одобрените рецепти. Доставката на бетона до 

мястото на полагане ще се извършва с автобетоновози от ротационен тип. 

Бетонът ще бъде положен в рамките на 90 минути след прибавяне на водата 

към цимента и инертния материал. През горещо време или други условия 

ускоряващи свързването и втвърдяването на бетона, максималното 

разрешено време може да бъде намалено от Консултанта. Бетонът ще се 

полага на пластове. Всеки пласт ще бъде положен и вибриран преди 

изсипването на следващия, така че да се избегне напластяване / разслояване 

на материалите и изместване на армировката и кофража. За подаване на 

бетонната смес от бетоновоза до кофража ще се използва бетонпомпа. 

Когато се полага нов бетон върху втвърден, кофражът ще бъде доукрепен. 

Работната фуга ще бъде почистена от отпадъци, останки от инертен 

материал, циментово мляко и ще бъде измита. Новият бетон ще бъде излят 

върху влажна, но не мокра работна фуга. Конструктивни фуги ще се правят 

съгласно чертежите и инструкциите на консултанта. Уплътняването на 

бетона ще се извършва с иглени вибратори. Вибрирането ще се приложи в 

участъка на прясно положения бетон. Вибрирането ще се извършва по 

цялото протежение на положения пласт толкова дълго и с такава 

интензивност, че да се получи слягане на бетона без причиняване на 

напластяване на сместа и изтичане на циментов разтвор. Вибрирането на 

бетона ще се изпълни ръчно в ъглите и местата недостъпни за вибраторите, 

за да се получи плътен бетон. Кофражът ще се демонтира и отстрани от 

излетия бетон без удари, разрушаване или уврехщане. След свалянето същият 

ще се почисти от остатъци от бетон, пирони и други и ще се подреди за 
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повторна употреба. Времето за декофриране ще се определи, съгласно 

проекта. 

o Условия за започване: Преди изпълнението на бетоновите работи на обекта, 

ще се направи изпитване на материалите за производство на бетона (едър 

добавъчен материал, пясък, вода, цимент). Ще се изготвят и изпитат 

рецепти за производството на необходимите класове бетон. Материалите и 

рецептите за производство на бетон ще бъдат одобрени от консултанта.  

o Зависими работи. 

o Персонал. 

o Транспорт на бетонова смес. 

o Текущия контрол по изпълнението на работите, влаганите материали и 

качеството на изпълнение на работите на обекта се извършва от: 

- техническият ръководител - следи за вида и количеството на 

доставените бетони, размерите на бетонираните елементи и 

укрепването на кофража, наличието на сертификати и декларации за 

съответствие за доставения бетон, контролира 

вземането на проби от доставения бетон и следи за резултатите от 

направените изпитвания. Води бетонов дневник за обекта. 

- геодезическото звено - контролира точните размери и нива на 

бетонираните елементи, 

- лабораторни специалисти - извършват изпитвания на пробните 

тела от бетона , 

- ръководителя на обекта - цялата информация по изпълнението на 

бетоновите работи се докладва на него и той я представя на 

Консултанта за одобрение и приемане. 

o Материали- За изпълнението на кофража ще се използва ново поколение 

строителни кофражи, изключително лесни за сглобяване и разглобяване, ще 

се използват също и платна от хидрофобен шперплат и метални кофражни 

платна от система “Универсал”. При неправилна форма на кофрирания 

елемент ще се използват и кофражни дъски. Преди бетониране кофража ще 

се третира с кофражно масло Класът на бетона ще бъде както е указано в 

чертежите и ще бъде произведен по утвърдената от консултанта рецепта 

за съответния клас бетон. За осигуряването на допълнителна защита от 

корозия на стоманата и конструкцията на моста, бетонът, който ще се 

влага в елементите на моста ще отговаря още на определен клас по 

водонепропускливост и изисквания за мразоустойчивост.  

o Оборудване. 

 Хидроизолация - обмазване с горещ битум: След декофриране на стената е 

необходимо всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат 

двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху суха, обезпрашена и добре 

почистена бетонова основа 

o Обхват на работите- Предотвратяване на контакта на бетонните 

повърхности с агресивните подпочвени води. Осигуряване на цялостна 

защита от деструктивното действие на водата, което в допълнение с 

различните химически вещества, използвани при поддръжка на пътищата, 

действа изключително агресивно на бетонните повърхности. 

Хидроизолацията обхваща подземните части на бетоновата стена, тъй 

като те в най-голяма степен подложена на вредни въздействия. 

Изпълнението на допълнителни слоеве от хидроизолация се оказва от 

първостепенна важност за запазване на физико-механичните качества на 

конструктивните материали, а оттам и на експлоатационната годност. 

Съвременното развитие на химическата промишленост, особено в сферата 
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на строителството и производството на строителни материали, е 

допринесло за разработването на нови системи за хидроизолация с по-бързо, 

лесно и безопасно полагане. Все по-често се появяват продукти със свойства, 

които позволяват в по- кратки срокове да бъде получен достатъчно здрав, 

готов слой, върху който строително-монтажните работи да могат да 

продължат безпроблемно.   

o Условия за зпаочване- от значение е основата върху кяото хидроизлозацията 

ще бъде положена.- трябва да бъде 1иста , здрава и равна, с оглед 

недопускане на деформиране и скйъсване на материала, поради големи 

неравности. Влажността въщо е фактор.  

o Зависи работи – псоледващи СМР – иьпълнение на тамбова глина и обратно 

засипване. 

o персонал.  

o Материали: хидроизлоцяи с определена механична устойчивост за поемкане 

на специфични натоварвания и въздействия, на които е подложено 

съоръжението. На същите въздействия е изложена и хидроизолацията - 

удар, температурни и атмосферни въздействия, ултравиолетово лъчение, 

антиобледенителни химически вещества, натоварване от механизация и при 

полагането и уплътняването на асфалтобетона, непрекъснати тежки 

динамични натоварвания от преминаващите транспортни средства и др. 

Основното изискване за осигуряване дълготрайността на хидроизолационна 

система е да бъде спазена стриктно технологията на полагане, трябва да е 

осигурена много добра адхезия към повърхностите, за да не се компрометира 

изолацията при деформации. Сигурната и правилно положена хидроизолация 

е задължително условие за запазване на надеждността и безпроблемната 

експлоатация. 

o Оборудване. 

 Обратен насип зад стена: ще се изпълни частично с ръчно подреден камък и чакълесет 

материал. Чакълестия материал се полага на пластове с дебелина 20-30 см, 

уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна 

плътност 1800 кг/м3 и постигане на ъгъл на вътрешно триене q= 35 . максиманлия 

размер на камъните в пластта не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. 

Пластовете се изпълняват с 3-4 % наклон към подпорната  стена, за да отвеждат 

водата към барбакани Ф 110, подредени в два реда по височина. 

o Обхват на работите: Насипите ще бъдат изградени на последователни 

пластове по линиите и наклоните показани на чертежите или както нареди 

консултанта. Насипите ще бъдат изградени от одобрен от консултанта 

материал и уплътнени, съгласно изискванията на проекта. 

o Условия за започване: Очертаване границите на насипа.. Получаване на 

разрешение за започване от Консултанта. 

o Технология на изпълнение: 

 Подготовка за направа на насипите:  Където повърхността, върху която 

ще се изгражда насипа, съдържа дупки, канавки и др. такива пропадания, 

те ще бъдат обратно засипани с подходящ материал, имащ същите 

характеристики и носимоспособност както на заобикалящия материал. 

При наклон на терена, върху който ще се изгражда насипа, по-голям от 

1:5, същият се изрязва на хоризонтални стъпала , както е показано на 

чертежите - типов напречен профил в насип. Където новият насип ще 

покрие стар или съществуващ насип от едната или двете страни или 

където стария или съществуващ насип трябва да бъде уширен от 

едната или двете страни, страничните откоси на стария или 

съществуващ насип се изрязват на хоризонтални стъпала, както е 
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показано на чертежа за типов напречен профил в насип. Когато 

повърхнината, от която ще се изгражда, съдържа неподходящи почви, 

същите ще бъдат изкопани до границите, които нареди консултанта, и 

отстранени. Изкопите ще бъдат обратно засипани с материал, одобрен 

от консултанта и уплътнен съгласно проекта. Повърхността, от която 

започва изграждането на насипа се уплътнява, съгласно изискванията на 

проекта.  

 Механизация: багер, Валяк вибрационен, Самосвали 

   Последователност на изпълнение. Насипите ще бъдат изградени на 

последователни пластове по линиите и наклоните показани на 

чертежите. Всеки пласт ще бъде уплътнен посредством вибрационни 

валяци. Уплътняването ще започне от ръба на насипа и ще продължи към 

центъра, застъпвайки се на последователни преминавания. При 

наклонени сечения, валирането започва от по-ниската страна и 

продължава към по-високата страна. Цялата повърхност на пласта ще 

бъде равномерно уплътнена до плътност, съгласно проекта. Изпитване 

на готовия пласт, съгласно проекта. Получаване на разрешение от 

консултанта за изграждане на следващия пласт. Изпълнение на 

следващите пластове в описаната последователност до достигане на 

проектните коти на насипа. Ръководителят на обекта и техническият 

ръководител, планират изпълнението на работите. Предвиденият 

персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на проекта. 

Текущия контрол по изпълнението на работите, влаганите материали и 

качеството на изпълнение на работите се извършва от: 

- техническият ръководител - визуално определя вида на 

почвата, следи за дебелините на пластовете и геометричните 

елементи на насипите, 

- геодезическото звено - контролира точните размери и нива 

на пластовете и готовия насип, определя количествата на 

изпълнените насипи, 

- лабораторните специалисти - определят вида на почвата и 

коефициента на уплътнение, 

-  

- ръководителя на обекта - цялата информация по 

изпълнението на насипите се докладва на него и той я представя 

на Консултанта за одобрение и приемане. 

 Монтаж на барбакани: Изпълнява се PVC тръби съгласно проекта в хода на 

изпълнението на кофражните и армировъчните работи и преди полагането на бетона. 

Тръбите се укрепват надеждно, така че да не бъдат разместени при полагенето и 

вибрирането на бетона.  

  Ръчно нареден камък зад стената: Изпълнява се от работници, с подходящ ломен камък 

- предписан в проекта. Предвид специфичните условия на обекта камъка се подава зад 

стената от багер. 

o Обхват на работите- Материалът ломен камък се доставя с автосамосвали 

и се разтоварва на мястото на полагане, разстила се равномерно от 

работници. Багер подава камъка към мястото за нареждане. 

o Условия за започване- Да са изпълнени и приети работите по 

хидроизолацията. Да е одобрен материала за изпълнение. 

o Зависими работи- Изпълнение на обратен насип. 

o Персонал. 

o Материали - ломен камък 

o Оборудване- самосвали, багер 
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 Парапет- Монтажа на оградата се изпълнява съгласно проекта до посочените нива. 

Носещите стълбчета се фиксират и бетонират при полагането на бетона в шапката. 

Анализите на видовете работи дават пълна представа за изпълнението им в това число 

разходни норми на труд, материали и механизация- участникът е представил подброно 

в таблица. 

 Организация на експертите в екипа за изпълнение на строителството, посочил е как се 

разпределят отговорностите по изпълнението на дейностите, предмет на поръчката 

между тях. За ръководство на строително-монтажната дейност дружеството 

разполага с квалифициран технически екип. Членовете на екипа за реализация на обекта 

ще имат следните отговорности: 

- Ръководител на екипа: ще отоговаря за цялотстното изграждане на  обекта и 

осъществява оперативното, техническо и административно ръководство в 

съответствие с одобрените проектни решения, нормативните документи и 

изискванията на Възложителя. Той ще контролира разработването и 

изпълнението на работните графици и плановете за качество, ще 

осъществява връзките с представители на Възложителя, проектантите и 

строителния надзор и ще съдейства за своевременно решаване на евентуално 

възникнали нерешени въпроси в проектите, проблеми при изпълнението и др., 

Ръководителя на екипа ще следи за своевременно изготвяне и окомплектоване 

на техническата документация в съответствие с изискванията на 

Възложителя и нормативните документи и ще координира цялостния 

строителен процес. Ръководителя на екипа ще отговаря за правилното и 

равномерно разпределение на материалните и трудовите ресурси (работници) 

в процеса на изпълнение на обекта с цел качественото и навременно 

изпълнение на СМР. 

- Технически ръководител на строежа - Техническият ръководител ще 

организира, ръководи и контролира непосредствено изпълнението на СМР по 

вид, обем, срок на изпълнение и качество. Същият определя задачите на 

бригадите, звената, групите и механизацията и ще следи за изпълнението им, 

като отговаря за навременно и ритмично снабдяване с материали и 

обезпечава спазване изискванията на технологията и нормативните 

документи при изпълнение на СМР. Техническият ръководител съгласува 

извършването на работите по отделните части на проекта и използването и 

работата на строителното оборудване и механизация. Техническият 

ръководител отговаря за изпълнението на етапите и стриктното спазване на 

технологично обусловената последователност на строително-монтажните 

дейности.  

- Отговорник за контрол на качесвтото- квалификациуонни изисквания към 

специалист, контролира влагането на материалите да е в съотвествие с 

нормативните, проектните и техническите изисквания, следи за технологично 

правилното изпълнение на строитлено монтажните дейнсоти и качесвтото 

на получения готов  продукт, др. задължения. 

- Координатор по безопасност и здраве в строителството - Техническо лице 

преминало съответното обучение и притежаващо съответните 

сертификати за изпълнение на дейностите по ЗБУТ. Координаторът по 

безопасност и здраве разработва инструкциите за безопасност и здраве и 

контролира прилагането им, провежда предвидените по закон инструктажи 

по ЗБУТ на работниците и пряко отговаря за оформяне на съответната 

документация, уведомява непосредствено преките началници за злополуки и 

аварии. Координаторът отговаря непосредствено за спазване нормите за 

безопасна работа, противопожарна охрана и опазване на околната среда, 

когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота 
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или когато има условия при което се изисква спиране на работа, изпълнява 

предписанията на контролните органи на ЗБУТ. Координаторът по 

безопасност и здраве осъществява дейността си в пряко взаимодействие с 

техническия ръководител, като го уведомява своевременно за всички 

констатации или нередности свързани с безопасността на труда и му 

съдейства за тяхното отстраняване. Координаторът по безопасност и 

здраве следи и за: 

- Работниците да бъдат на трудов договор; 

- Да имат застраховка трудова злополука; 

- Да са инструктирани и обучени по БХТПО; 

- Да са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите 

за дейност при авария на строителната площадка; 

- Да са снабдени и да ползват съответно изискващите се: 

специализирано работно облекло; обувки и лични предпазни 

средства; -Да нямат противопоказни заболявания спрямо условията 

на работа, която им се възлага; 

- Да са в трезво състояние по време на работа и лица, навършили 60 

години да не се допускат до работа на височина, за която се изисква 

ползването на предпазни колани. 

- Ще се предприемат всички необходими действия за мобилизиране на 

необходимите ресурси за изпълнение на поръчката, в т.ч. за 

мобилизиране на експертите, до датата на подписване на договора 

за изпълнение на строително - монтажните работи 

- Предложените експерти са в трудово правни взаимоотношения с 

участника. 

 Дейности - необходими ресурси за изпълнение (материали, механизация, работници и 

др.). В следващата таблица на базата на анализните цени по дейности и предвидените 

количества по тях, са показани необходимите изпълнителски и технически ресурси: 

таблицата съдържа информация за етапи и дейнсоти, мярка, к-во, необходими ресурси- 

персонал, механзиация, р.норми на труд от анализни цени( за ед. К-во-ч.ч./мсм), за к-

во(ч.д./мсм)- трудоемкост), продължеителност на изпълнение- брой р.дни, начален 

календарен ден и краен календарен ден; к-во средно дневна производителност- за бекта, 

от работник/машина. 

  Сумарно за количествата на предвидените СМР, плюс работници за непредвидените 

необходимите човеко дни, работници, машиносмени и брой машини в е представена 

таблица. Сумарно за количествата на предвидените СМР са необходми видове и 

количества материали- посочени от участника в таблица.  

 Помощни и допълнителни материали за изпълнението са: кофражни плоскости, дъски, 

бичмета, кофражно масло и пирони за направата на кофража; Битум за 

хидроизолацията на бетоновите повърхности; Ломен камък; Дренажен филц; ПВЦ 

тръби ф110; Тръби за канализацията. 

 Необходим документален инструментариум и задължения на отговорните лица от екипа 

за изпълнението й, съобразени със спецификата на предмета на поръчката; участникът 

се задължава да  спазва всички действащи в страната законови разпоредби, технически 

норми, стандарти и отраслови норми в областта на строителството и опазването на 

околната среда. Участникът е изброил нормативната уредба, която ще спазва.  

 Механзими за вътрешен контрол и мониторинг на работа на екипа от експерти. Начини 

на взаимодействие между тях, съобразени със спецификата на предмета на поръчката, с 

които да се гарантира качествено изпълнение на строителството: при спазване на 

законовата и подзаконовата нормативна уредба на Р. България. Да не допускаме 

недостатъци, пропуски, отклонения от проекта, нарушение на технологията на 

изпълняваните СМР. Да предоставяме на Възложителя и Консултанта възможност да 
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извършват постоянен контрол по изпълнението на работите на обекта. Контрол на 

качеството на изпълнението на отделните видове работи - съгласно Наредба № 3 - за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството ще бъдат документирани 

всички скрити работи и ще се осъществява текущ контрол в съответствие с НСИОССП. 

Изготвяне на екзекутивни чертежи и таблици на проектните и изпълнените изкопи. 

Изпълнението на всеки следващ вид работа ще започва само след като предхождащите 

видове работи са изпитани и приети от Консултанта по съответния ред. СМР ще бъдат 

изпълнени съгласно техническите и технологични изисквания за вида работи, залегнали в 

Техническата спецификация за обекта и др. 

 Начини за осъществяване на комуникацията с останалите участници в строителния 

процес. Основните преки участници в строителния процес са Възложител, Строителен 

надзор, Проектант и Изпълнител. Косвени участници са доставчиците на материали и 

услуги. Деловата комуникация, координацията и сътрудничеството между 

заинтересованите страни при изпълнението на проекта е от съществено значение за 

качественото и срочно изпълнение на поръчката. Участникът предлагфа начини за 

кореспонденция, част от които са: водене  на делова писмена корепсонденция, завеждане 

в деловднас книга на всички входящи и зходящи писма; При изпращане на писма чрез 

куриерска услуга и/или електронна поща, писмата се подписват от изготвилият ги 

служител. На получателя се изпраща писмо подписано от управителя или 

представляващият дружеството, със заведен изходящ номер от деловодната книга на 

дружеството; Комуникацията с възложителя, проектанта и надзора ще се осъществява 

в писмен вид, на български език и се извършва чрез: връчване лично срещу подпис и/или по 

електронен път (по електронна поща) - на посочения от Възложителя email адрес - email 

адрес на изпълнителя и/или; и др. участникът е представил начини за комукация със 

всички участници в строилния процес.  

 Действията при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената 

поръчка.  

- информиране за причините и ситуацията предизвикали това действие от и 

възможностите за продължаване на изпълнението; 

- оценка на извършените към момента на спиране видове и количества работи; 

- оценка на риска от увреждане на изпълнени видове и количества работи; 

- оценка на риска от евентуални по сериозни щети в резултат от прекъсването на 

изпълнението. При необходимост и съгласие от страна на възложителя

 изпълнение на дейности по консервацията на строежа за 

намаляване на риска от нанасяне на щети. 

- оформяне и подписване на акт образец 10 по Наредба 3 31.07.2003г и на 

двустранни протоколи за изпълнените към момента на прекъсване видове и 

количества работи подлежащи на заплащане.  

o Освен изброените действия в зависимост от достигнатия етап на изпълнение 

ще се предприемат следните действия: 

- При прекъсване на изпълнението на поръчката при сключен договор и незапочнало 

изпълнение на СМР. На този етап от изпълнението на поръчката не са 

предприемани действия и разходи по мобилизация за изпълнение на  

строителството, не разкривана и организирана строителна площадка. 

Направени са разходи и са блокирани ресурси за гаранция за добро изпълнение. 

Действията ни при тази ситуация ще бъдат насочени към очакване да бъде 

даден старт на изпълнението на строителството. 

- При прекъсване на изпълнението на поръчката при започнало строителство и 

изпълнени видове и количества СМР по проекта. Причини за това могат да 

бъдат неподходящи климатични условия (форсмажорни обстоятелства), спряно 

финансиране, други. Този момент на прекъсване е свързан с значително по голям 

обем от направени разходи от страна на изпълнителя. Разходи свързани с 
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организирането и обезопасяването на строителната площадка, обезпечаването 

на гаранция за добро изпълнение, изготвяне на оценка на риска, мобилизация на 

персонал и механизация, доставени материали, изпълнени и неразплатени към 

момента СМР. В случай на прекъсване за по-голям период от време разходи при 

необходимост от консервация на строежа и предприемане на дейности по 

намаляване на риска от нанасяне на щети на вече изпълнение работи и щети от 

недовършено изпълнение на строителството. В случай, че прекъсването е кратък 

период от време неизискващ демобилизация ма персонал и механизация разходите 

се свеждат до престоя им. Но ако прекъсването е за по голям период от време, 

то демобилизацията е наложителна, а с това и разходите също. Както и 

разходи свързани нова мобилизация и организация на площадката след време при 

продължаване на изпълнението в случай, че бъде възложено. Действията ни в 

тази ситуация ще бъдат насочени към измерване и протоколиране на 

изпълнените към момента видове и количества работи, тяхното разплащане. 

Консервация на строежа. Дейности по намаляване на риска от нанасяне на щети 

от свличане на земни маси и сгради. Дейности по оптимизиране на разходите при 

продължаване на строителството свързани с нова мобилизация и организация на   

площадката. Дейности по преструктуриране на производствената програма на 

дружеството. 

   Действия за избягване на аварии по време на строителството. Дейстивя при възникване 

на авария: предварителна пдооготвка; За безопасна работа със строителната техника, 

механизация и автотранспорт. Безопаснот на труда на строитлената плоащдка. Грижи 

за здравето на персонала.  Пожарна безопасност.  

 Линеен график за изпълнение на поръчката. В приложения график са показани етапите 

и е онагледена технологичната последователност на изпълнение на видовете и 

количествата работи и дейности. Спецификата на строителната площадка позволява 

частично припокриване на дейности от технологичната им последователност. За всеки 

вид и количество работа в линейния график е посочен: 

o по дни броя ангажираните работници; 

o необходимия брой човекодни в съответствие с разходните норми на труд от 

анализните цени за изпълнението на предвидените количества за видове 

работи; 

o необходимия брой човекочасове в съответствие с разходните норми на труд от

 анализните цени за изпълнението на единица количество от вида 

работа; 

o предвидения брой човекодни по линеен график за изпълнението на 

вида и количеството работа; 

o механизацията, която ще се използва за изпълнението на вида и количеството 

работа. Посочен е вид и количеството машиносмени за изпълнението на 

количеството работа. Машиносмените съответстват на разходните норми от 

анализните цени и количеството работа; 

o Количество за вида работа - средно дневно изпълнение за обекта; 

o Средно дневно количество работа изпълнено от един работник/машина. 

 Приложени са диаграми на работната ръка и механизация. Работите ще се 

изпълняват при седем дневна работна седмица, 8 часов работен ден. Предвидена е 

бригада от 20 строителни работници с да може по график да се организират 

седмичните и месечните почивки. 

 За изготвянето на линейния график са използвани фирмени анализи за разходни 

норми на труд и механизация за всеки вид работа. Срока за изпълнение е съобразен 

с тези разходни норми и наличния персонал, предвиден за изпълнението на 

дейностите. 

 В диаграмата на работната ръка за всеки календарен ден е посочен броя на 
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ангажираните работници. По календарни дни в диаграмите по машини за всеки 

един вид механизация е посочен планирания брой машиносмени. Посочена е 

последователността на изпълнение на отделните дейности и взаимната 

обвързаност между тях - технологична последователност на изпълнение. В 

представения линеен график са включи всички СМР от КС. Предвиден е времеви и 

технически ресурс за изпълнение на непредвидени до 5% видове и количества 

работи. Следи се прогнозата за времето за календарни дни с неблагоприятни 

атмосферни условия за работа. В случай на такива дни предварително се 

предприемат адекватни мерки така, че да се намали риска от свличане на земни 

маси. В такива случай се преминава на удължен работен ден. При продължителни 

периоди с неблагоприятни за работа календарни временно строежа се консервира 

и замразява. 

 Действия и контрол върху строителни машини и оборудване. Реакция при 

отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия 

по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Участникът 

предижда следната  механизация:  

 багер komatsu рс200- 1 бр. 

 багер с хидравличен чук komatsu рс160- 1 бр. 

 комбиниран багер- 1 бр. 

 бетоновоз- 1 бр. 

 бетонпомпа- 1 бр. 

 иглен вибратор- 3 бр. 

 електроагрегат- 3 бр. 

 самосвал- 7 бр. 

 автокран- 1 бр.  

Ключови за изпълнението на поръчката в частност за изкопните работи и 

натоварванията са двата мощни багера и самосвалите за превоз на изкопите и 

насипите. Ежедневно ще се следи и контролира техническо състояние на машините. 

При изпълнението на СМР на обекта постоянно ще присъстват технически 

ръководител и координатор по ЗБУТ, които с указанията си и инструктажите ще 

предприемат необходимите мерки за недопускане на инциденти и повреда на 

механизацията от неправилна работа. Ще следят хода на изпълнение на работите, 

ще планират дневните заработки и разпределение на персонал и механизация. В 

случай на несъответствие на изкопната механизация с вида и характера на почвата, 

което не изключено ще се направи мобилизация на друга техника, която да се справи 

по добър начин.  

 Управление на срока и качеството. 

o Недопускане на и преодоляване на последиците при закъснение началото на започване 

на работите.  

 Мерки за недопускане/предотвратяване; 

 За недопускане на този риск участникът ще предприеме: 

 Навременна и бърза мобилизация на всички необходими ресурси; 

 Контрол по планирането на производствената програма 

иразпределението на персонал и механизация по изпълняваните обекти 

 Стриктен контрол на изпълнението на дейностите, предхождащи 

началото на работите; 

 Съвместяване на работната програма с изпълнението на конкретния 

обект 

 Поддържане в техническа изправност на необходимото оборудване 

 Изпълнителят без забавяне ще извърши всички необходими дейности и 

стъпки свързани с започването на строителството 

 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване;В случай на допуснато 
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закъснение ще бъде направен анализ на причините, довели до закъснението, ще 

се информира Възложителя за предприемане на мерки за ускоряване 

изпълнението на всички работи и за влизането в график. При необходимост ще 

се мобилизират допълнително персонал и техническо оборудване. 

Дружеството ще съдейства за началото на започване на работите по 

изпълнение чрез навременното осигуряване на компетентен екип. 

 Мониторинг и отчитане 

 Проверка, че планираните дейности имат очаквания ефект; 

 Наблюдение за ранни сигнали за поява; 

 Моделиране на насоки за предсказване на потенциални 

проявления;контрол върху изпълнението на предложените мерки; 

 Контрол върху изпълнението на предложените мерки 

 Провеждане на работни срещи и оперативки с необходимия 

интензитет с ръководния състав на фирмата; 

 отчитане на напредъка в изпълнението на строителството, по 

възложените обекти; 

 Обсъждане на работните графици по обекти - изпълнени и изпълнение 

видове и количества СМР-  

 Преценка на обезпечеността на отделните обекти с механизация, 

персонал и материали. 

 Контрол на технологичната последователност при изпълнението 

видовете СМР по обекти. 

 Контрол на ефективното използване на механизация, материали и 

персонал. 

 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите и забава при 

завършване на предвидените строителни работи и предаване на обекта: 

 Аспекти на проявление; 

 Проблеми с работния проект (непълноти и неточности);  

 Възникване за изпълнение на непредвидени по проект дейности в хода на 

изпълнение на СМР; 

 Закъснение при мобилизацията на необходимия персонал (бригади и 

работни звена) изпълняващи съответните дейности с тяхната 

технологична последователност; 

 Закъснения в мобилизацията на техническо оборудване закъснение в 

доставката на строителни материали; технологично изоставане от 

лоша организация и/или повреда на строителна техника; 

 Непредвидими отсъствия на ключов и изпълнителски персонал; 

 Съвместимост на строежа с цялостната работна програма на 

дружеството продължителни лоши метеорологични условия; 

финансови затруднения; 

За преодоляване на изоставане в графика за текущото изпълнение на 

дейностите по изпълнение на СМР ще се мобилизират допълнителни ресурси 

(кадрови и технически) необходими за навременно завършване на проекта. 

Степента на влияние е умерена със средна вероятност. 

 Мерки за недопускане/предотвратяване; 

 За недопускане изоставане от графика ще упражняваме редовен контрол за 

спазване на работния график и ще предприемем превантивни мерки за 

недопускане на изоставането: 

- обезпечаване на необходимия персонал и техническо оборудване; 

- обезпечаване на финансов ресурс за закупуване на материали, горива и 

трудови възнаграждения; 

- навременната доставка на строителните материали, като за тази 
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цел ще бъде изготвен график на доставките, който ще се изпълнява и 

контролира ежедневно, като планирането ще бъде в срок от минимум 

5 дни предварително. Ще бъдат осигурени алтернативни доставчици, 

в случаи на невъзможност и/или ограничен капацитет на 

производството на основния доставчик. 

 За организацията на строителството е направен предварителен оглед на 

обекта и ще се следи за последователността на изпълнение съгласно 

предложения линеен график. Ще се вземат в предвид приоритетите на 

Възложителя и ако се налага, ще се изготви стройна реорганизация на 

последователността на строителството в съответствие с новите 

изисквания на Възложителя. В дружеството има въведена система за 

контрол на качеството и утвърдена структура на организация на 

строителния процес, която ще се контролира с периодични вътрешни 

одити.Ежедневно ще се проследява и отчита напредъка в изпълнението на 

СМР и съответствието им с линейния график.Венигаз е с дългогодишен опит 

в изпълнението на строителни обекти и в тази връзка, наличната 

строителна техника и оборудване са в непрекъснат процес използване и 

обновяване. Разполагаме с необходимите бригади специализирани в 

изпълнението на дейностите по програмата за енергийна ефективност. 

 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване; 

 При изоставане от графика ще бъде направен анализ на причините при 

допуснатото изоставане, ще се информира Възложителя и Строителния 

надзор и ще се ускори изпълнението.Ще се отчита изпълнените СМР и дали 

те са в съответствие с Линейния график на обекта. При различия в 

действителното положение от предвиденото, те ще бъдат отразявани в 

актуализиран график. При констатация на забавяне ще преминем на 

двусменен режим на работа и ще мобилизира допълнителен персонал и 

техническо оборудване. 

 Мониторинг и отчитане; 

- Проверка, че планираните дейности имат очаквания ефект; 

- Наблюдение за ранни сигнали за поява; 

- Моделиране на насоки за предсказване на потенциални проявления 

 Конторл върху изпълнението на предложените мерки. 

- Провеждане на работни срещи и оперативки с необходимия интензитет с 

ръководния състав на фирмата 

- отчитане на напредъка в изпълнението на строителството, по 

възложените обекти. 

- Обсъждане на работните графици по обекти - изпълнени и оставащи за 

изпълнение видове и количества СМР. 

- Преценка на обезпечеността на отделните обекти с механизация, 

персонал и материали. 

- Контрол на технологичната последователност при изпълнението 

видовете СМР по обекти. 

- Контрол на ефективното използване на механизация, материали и 

персонал. 

 Гаранции за спазване на срока за изпълнение. 

- Предоставена гаранция за добро изпълнение при подписването на договора 

- Предвидените санкции и неустойки по договор за изпълнител и възложител при 

неспазване на срока за изпълнение 

- Коректно планиране на персонал,механизация и материали 

- Спазване на производствените графици 

- Използване на надеждна механизация 
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 Недопускане на и преодоляване на последиците при влагане в строителството на 

материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на 

изискванията на възложителя и неспазване на технологията за изпълнение на 

отделни видове строителни работи. 

 Доставката на материали ще се извършва по предварително съставен времеви 

план за доставки, който ще е съобразен с календарния план за изпълнение и 

обезпечава изпълнението на СМР с материали. За материалите, които 

позволяват складиране предвиждаме предварителна доставка на буферни зони, 

предварително съгласувани с Възложителя и осигуряващи постоянен резерв за 

намаляване на риска от недостиг на материали за извършване на СМР.Влаганите 

материали в строителството ще бъдат от най-добро качество, като отговарят 

на изискванията на техническите спецификации на проекта и на тръжната 

документация.Всеки материал ще отговаря на стандартите и ще бъде с доказан 

произход и придружен от декларация за съответствие. Документите, 

удостоверяващи произхода и качеството на материалите ще се представят за 

одобрение от Възложителя и Строителния надзор.Некачествени материали се 

връщат на доставчика, а СМР изпълнени с некачествени материали се 

изпълняват на ново с влагане на качествени.Експерт контрол на качеството 

осъществява вътрешен контрол на влаганите материали и изпълняваните СМР. 

Съгласува със строителния надзор и възложителя материалите, които ще се 

влагат в изпълнението на строителството. Контролира съответствието на 

действащите стандарти и нормативни документи, стехническите 

характеристики на материалите влагани в строителството. Събира 

необходимите документи свързани с качеството на материалите и с качеството 

на СМР (сертификати, декларации за съответствие, протоколи от изпитвания и 

др.) и ги окомплектова към документацията за извършените СМР. Носи пряка 

отговорност по опазването на околната среда за целия период на изпълнение на 

договора. 

 Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население: 

o Мярка 1 - Недопускане на затрудненията за гражданите при подготовка и 

разчистване на строителната площадка: 

 Същност: Целта на тази мярка е да промени негативната обществена нагласа 

от подобен род строителни дейности и да акцентира върху ползите, които ще 

получат част от жителите на общината при успешното реализиране на 

проекта. Мярката обхваща подготвителни дейности. 

- Провеждане на информационна кампания сред населението за 

предстоящите строителни дейности на територията на общината ; 

- Поставяне на информационни билбордове до строителната площадка; 

- Създаване на условия за минимална запрашеност и недопускане на шумово 

замърсяване; 

- Превозните средства от и към строителната площадка, ще се движат по 

предварително изготвен график, така че да не затрудняват движението 

на други превозни средства и пешеходци; 

- Подготвителните и строителните дейности са планирани да се 

извършват през деня. 

 Описание на експертите, техините задължения свърззани с конкретната мярка, 

които са ангажирани с нейното изпълнение; 

- Ръководителя на проекта и Техническия ръководител със съдействието на 

отговорно лице на Възложителя (общината). 

 Описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: 

- Провеждане на информационна кампания сред населението с пълно 

описание на строителните дейности, които предстоят да се извършат 



                                                     

137 

на територията на общината, времеви график, конкретно посочване на 

пътните участъци, които ще бъдат засегнати от СМР и пр.; 

- Поставяне на информационни билбордове до строителната площадка с 

описание на: изпълняваните СМР, името на проекта, стойността му, 

финансиране и пр., които да са в съответствие и с разпоредбата на 

чл.157, ал.5 от Закона за устройство на територията; 

- Спазване на забраната, ограничаваща нивата на запрашеност и шум, 

задълженията относно събиране и обезвреждане на ненужните 

материали и отпадъци на определените за целта места, без да се 

допуска замърсяване на откритите територии и обособяването на 

нерегламентирани сметища; 

- Изготвяне на график за движение на транспортните средства и 

съблюдаване да не се допуска същите да бъдат препълвани и разпиляване 

на материали. За да не се допуска замърсяване на пътното платно и на 

откритите площи транспортните средства ще бъдат снабдени с 

необходимите предпазни покривала; 

- Подготвителните и строителните дейности се извършват през деня при 

спазване на Наредбата на общината относно Поддържане и опазване на 

обществения ред, чистота и общественото имущество на територията 

й и в случаите на друго разпореждане от страна на общинската 

администрация. 

 Взаимовръзка между отделните експерти с цел намаляване на дискомфорта на 

местното население.  

- Ръководителят на проекта и Техническия ръководител на обекта ще си 

взаимодействат с представителя на Възложителя (общината) относно 

информиране на обществеността и представители на другите 

институции за разрешителен режим (за обществения ред, за 

транспорта и др.) При необходимост ще се осъществяват срещи между 

тези лица. 

 Описание на очакваното въздейстиве на конкретната мярка към изпълнението 

на договора като цяло.  

- При стриктното спазване на Мярка 1 ще се гарантира липсата на 

недоволство и дискомфорт в гражданите по повод осъществяването от 

Изпълнителя на подготовка и разчистване на строителната площадка. 

Това ще доведе до безпроблемото изпълнение на договора за обществена 

поръчка. 

o Мярка 2 - Осигуряване на безпроблемен достъп до среда и ликвидиране на риска от 

пътни инциденти: 

 Същност: Осигуряване на безопасността на съществуващия пътен трафик и 

недопускане на пътни инциденти. 

 Описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение.  

 Описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: 

- Въвеждане на временна организация на движението (ВОД) при стриктно 

спазване на разпоредбите на Наредба №3 от 16.08.2010 год. за временната 

организация и безопасността на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците. Подава се писмено искане за 

указване на датите за започване и времетраене на строителните работи. 

Информиране на обществеността за продължителността на 

извършваните СМР, указване на алтернативните маршрути за преминаване и 

поставят предупредителни знаци, цветна маркировка, указания за отбиване на 

движението и пр.; 

- Уточняване на временната организация и безопасността на движението с 
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органите по транспорта; 

- Използване на съществуващ/и сервитут/и за преминаване (временни пътища и 

площадки) без да се създават нови, които ще се поддържат от Изпълнителя. 

Предварително проучване на имотите, за съществуващото им състояние и след 

края на строителството ще се предприемат действия за тяхната 

рекултивация или възстановяване в първоначален вид.; 

- Извършването на СМР само в определените граници на строителната площадка 

при спазване на приложения линеен график за да не се причинява неудобство на 

гражданите и гостите; 

- Осигуряване на денонощно осветление и охрана на строителната площадка; 

- Осигуряване с подходящо облекло и светлоотразителни жилетки на работници 

на площадката; 

 Взаимовръзка между отделните експерти с цел намаляване на дискомфорта на 

местното население.  

 Ръководителя на проекта, Техническия ръководител и Координатора по 

безопасност и здраве съвместно и със съдействието на органите по 

транспорта ще са отговорни за организиране на пътното движение с цел 

избягването на риска от възникване на пътни инциденти. Взаимовръзката 

между тях се изразява в провеждане на срещи при възникнала необходимост. 

 Описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнение на 

договора като цяло: 

 Правилната организация и спазването на правилата за движение и на 

инструкциите за БЗ ще намалят всякакви рискове и ще осигурят навременното 

изпълнение на договора. 

o Мярка 3 - Контролиране на нивото на замърсяване на въздуха и шума, както на 

територията на строителната площадка, така и тази в близост до нея, в нормални 

граници: 

 Същност; 

 Предприемат се действия по организиране и поддържане на строителната 

площадка чиста, като се използват методи и модерни технологии, които не 

водят до увреждане или риск за компонентите на околната среда, свързани с 

шум, вибрации и миризми. Транспортирането и обезвреждането на отпадъците 

чрез депониране (предмет на дадената поръчка) ще бъде осъществено 

използването на специализирана техника, снабдена с необходимите покривала за 

недопускане на замърсяване на околната среда. 

 Въвеждане на добра организация при осъществяване на СМР, постоянен надзор и 

периодично пръскане с вода на строителната площадка и почистване на 

пътната инфраструктура за намаляване на праха, премахване на всяка почва или 

кал от колелата на камионите, напускащи строителната площадка. 

 Осигуряване на химически тоалетни на строителната площадка и договор за 

обслужване. 

 Недопускане замърсяване и разрушаване на естествените терени и имоти в 

близост до строителните работи. 

 Описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение: 

 Координатора по безопасност и здраве и техническия ръководител. 

 Описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: 

  Осигуряване на ежедневно оросяване по уличната мрежа с цистерни- 

водоноски при придвижване на строителна и транспортна техника с цел 

намаляване на праховото замърсяване; 

 Използване на автосамосвали покрити с платнища при доставката на 

насипни материали за обекта и извозване на строителният отпадък и 

земните маси от изкопите на обекта. 
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 Изграждане при необходимост на временни шумозащитни прегради, 

ограничаващи влиянието на шума върху околното пространство; 

 Използване на строителна и транспортна техника в добро техническо 

състояние, предизвикваща по-ниски нива на шум и притежаваща евро 

сертификат за редуцирани излъчвани вредни емисии в околната среда. 

 Взаимовръзка между отделните експерти с цел намаляване на дискомфорта 

на местното население: 

 Координатора по БЗ и техническия ръководител съвместно ще отговарят за 

организацията по отстраняване на затруднения във връзка със замърсяване 

на околната среда. При необходимост ще провеждат срещи с цел обсъждане 

на дейностите по мярката. 

  Описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнение на 

договора като цяло:  

 Отстраняването на затруднения свързани със замърсяване на околната 

среда, вкл. замърсяване на въздуха на територията на строителната 

площадка и в близост до нея, контролиране на шума в нормални граници ще 

въздейства позитивно за намаляване на дискомфорта на местното 

население. 

o Мярка 4 - Недопускане възникването на пожар и незабавна реакция при 

възникването на такъв 

 Същност:Създаване на организация за спазване на изискванията на Раздел V от 

Наредба №2 от 22.03.2004 год. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи с 

оглед предотвратяване избухването на пожар на строителната площадка. 

 Описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение: 

 Координатора по безопасност и здраве и техническия ръководител. 

 Описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: 

 Категоризация за пожарна безопасност и поставяне/определяне на знаци и 

сигнали на строителната площадка, съгласно нормативните изисквания ; 

 Осигуряване на подръчни противопожарни уреди и съоръжения 

(пожарогасители); 

 Осигуряване на телефон за връзка със службите на Пожарна безопасност 

и защита на населението (ПБЗН) в случай на необходимост, с поставена 

на видни места табела с телефонния номер на ПБЗН, адресите и 

телефонните номера на местната медицинска служба, и местната 

спасителна служба; 

 Определяне на място за тютюнопушенето в района на строителната 

площадка (конкретно за този обект - извън зоната на отпадъците), 

съгласувани с органите на ПБЗН, означени с табели и съоръжения с 

негорими съдове с вода или пясък; 

 Съхраняване на пожароопасните материали и леснозапалими течности в 

помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за 

пожарна безопасност; 

 Да не се допускат: работа на неизправна механизация на обекта, 

използването на отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и други 

горивни устройства до мястото за съхранение на леснозапалими и горими 

течности; окачването на дрехи, кърпи и други горими материали върху 

контакти, изолатори или други части от електрическите инсталации, 

както и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди; 

използването на хартия, картон, тъкани или други горими материали за 

направа на абажури за осветителни тела.  

 Взаимовръзка между отделните експерти с цел намаляване на 
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дискомфорта на местното население: 

- Координатора по безопасност и здраве и техническия ръководител 

отговорно следят за изпълнението на дейностите по мярка 4 и 

поддържат връзка със службите на Пожарна безопасност и защита на 

населението (ПБЗН) и РПУ. От своя страна лицата ще се уведомят едно 

друго чрез телефонно обаждане. 

 Описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнение на 

договора като цяло: 

 Изпълнението на дейностите по мярка 4 ще предотвратят възникване на 

пожар на строителната площадка и ще спомогнат за благоприятното 

изпълнение на договора. 

o Мярка 5 - Контролиране на замърсяване на прилежащите улици и имоти, вследствие 

изпълнението на CМP: 

 Риск от затруднения за местното население, предизвикани от евентуално 

замърсяване на прилежащите улици и имоти вследствие изпълнението на СМР. 

Описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение: Технически 

ръководител и Координатор по БЗ. 

 Описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: 

- Разполагане на контейнери за битови отпадъци и извозване веднъж 

седмично на депото за ТБО. 

- Следене за наличие на отпадъчни материали, които не могат да се 

депонират на депото за ТБО, тяхното събиране и извозване на 

специализирани депа след съгласуване със съответните оторизирани 

органи. Превозът на отпадъците се извършва с автомобил, покрит с 

мрежа за да не се разпиляват отпадъци по пътното платно и недопускане 

замърсяване на района. 

- Да не допуска замърсяване на почвата и прилежащите към строежа 

терени с отпадъчни продукти от ГСМ от обектовата механизацията при 

зареждането с горива, моторни масла и периодична техническа 

профилактика. 

- Осигуряване придвижването на строителните машини от временната 

база към строителната площадка да става извън пиковите часове на 

движение. 

- Осигуряване на периодично механизирано почистване по трасетата на 

движение на транспортната и пътно-строителната техника. 

 Взаимовръзка между отделните експерти с цел намаляване на дискомфорта на 

местното население: 

- Техническият ръководител с помощта на Координатора (Отговорника) по 

безопасност и здраве ще следят за недопускане замърсяване на 

прилежащите улици и имоти, а при евентуално замърсяване ще вземе мерки 

за навременното му отстраняване. При необходимост ще се осъществи 

среща на лицата с цел обсъждане на дейностите по мярката. 

 Описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнение на 

договора като цяло: 

- Следенето и навременното отстраняване на евентуални замърсявания на 

улиците и околните на строителната площадка имоти няма да предизвикат 

негативни реакции на обществеността в населеното място и по този начин 

няма да се въздейства отрицателно на изпълнение на договора. 

o Мярка 6- Недопускане на вреди на лица и имоти по поводо изпълнението на СМР: 

 Същност; 

 Недопускане за нанасяне на имуществени и/или неимуществени вреди 

вследствие изпълнението на СМР. За целта се предвижда наличие на валидна 
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застраховка професионална отговорност, съгласно изискването на чл.171 от 

Закона за устройство на територията и Наредбата за условията и реда за 

задължително застраховане в проектирането и строителството (Приета с 

ПМС №38 от 24.02.2004 год., обн.ДВ бр.17 от 2004 год.). 

 Описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение: 

 Ръководител на проекта, Технически ръководител и Координатор по БЗ. 

 Описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка: 

 Задължение на описаните по горе експерти е да бъдат предприети всички 

изпълнението на CMP. 

 Възстановяване на елементи на пътната инфраструктура, стени, огради, 

имоти и други елементи на селищната структура, които са засегнати или 

разрушени по време на извършване на СМР. При невъзможност за 

възстановяване щетите подлежат на заплащане от Изпълнителя. 

Нарушените терени ще бъдат рекултивирани. 

 Взаимовръзка между отделните експерти с цел намаляване на дискомфорта на 

местното население: 

- Техническият ръководител с помощта на Координатора по БЗ ще следят 

за недопускане на нанасяне на вреди на лица и имоти при изпълнение на 

СМР на обекта. Наложилите се обезщетения се инициират от 

Ръководителя на проекта при съдействието на упълномощени 

служители на Изпълнителя и с участието на представител на 

Възложителя. За целта ще бъдат провеждани срещи, на които ще се 

обсъдят основателността на исканото обезщетение и неговия размер. 

 Описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнение на 

договора като цяло: 

- Недопускането по време на изпълнение на СМР на обекта на причиняване 

на щети и вреди на лица и имоти или навременното обезщетяване в 

случай, че са се появили такива, няма да предизвика спорове със 

засегнатите лица и няма да повлияе негативно на изпълнението на 

договора. 

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. 

Представената програма обхваща всички дейности, необходими за изпълнението на 

поръчката, отчетена е спецификата и местоположението на обекта, описана е технологичната 

последователност за изпълнение, както и подготвителните  дейности, които ще се изпълнят. В 

предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа подробно описание на 

организационните и строителните дейности, обуславящи изпълнението му, 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 строителни работи. Предвижданията за изпълнение на участника, 

за разлика от тези на предложените за отстраняване участници, са технологично правилни, като 

декомпозирането на отделни действия/задачи отразява коректно начина на изпълнение и 

технологичната последователност на строителите процеси за всички видове строителни работи 

по количествената сметка на строителния обект съгласно действащите технически норми и 

стандарти, правилна технология за изпълнение, като 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. Например участникът правилно предвижда: да се изпълни 
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кофражът в основи, след което да се положи бетон в основи, като изчаква минимално 

необходимо технологично време за съхнене и набиране на якост на бетона, като едва след това 

се изпълнява кофражът в тялото на стената; първо да се направи кофраж за ст. бет. шапка, след 

което да се положи бетона за шапка и едва след това да се декофрира; обратният насип от скална 

маса - ъгъл на вътрешно триене 35о, g=2КN/м3 от наличен материал да завърши след 

приключване на направата на ръчно реден камък зад стената; направата на ръчно реден камък 

зад стената и екрана от трамбована глина да е последващо спрямо обмазването с горещ битум; 

направата на хидроизолация посредством двукратна обмазване с горещ  битум да е последваща 

спрямо полагането на бетона над основи, така че той да е сух, гладък, обезпрашен и да е набрал 

минимална декофражна якост. Налице е представяне на последователността на изпълнението на 

всеки вид строителни работи, с представяне на: - подход, взаимна обвързаност на дейностите, 

времетраене и срок, разпределение на ресурсите - ключови експерти и изпълнителски персонал 

и предвижданите за влагане материали. Представена е предвижданата организация и 

мобилизация на използваните от участника ресурси, разписани са конкретните права и 

задължения на ключовите експерти и изпълнителския състав. Предвижданията са приложими за 

конкретния строеж – предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. 

Представени са и методи за осъществяване на комуникация с възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите, както и други организационни аспекти, които са необходими за 

качествено и срочно изпълнение на строителните дейности. Основният предложен метод за 

осъществяване на комуникацията е в писмен вид с писма срещу подпис, по пощата, по факс, по 

електронен път. Освен това участникът предлага да изготвя периодични доклади за напредъка 

по време на строителството. 

Представеният от участника график за изпълнение на поръчката съдържа всички видове 

работи, необходими за изпълнение на обекта и съдържащи се в количествената сметка, като за 

всяка от работите са изложени предвидените мярка, количество, продължителност, начало и 

край, същият е придружен с Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията, както и 

график на изпълнение на стената по ламели. 

Предложената организация за изпълнение на поръчката и линейният календарен план 

обосновават предложения от участника срок за изпълнение. 

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника съответства на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. На база на направените предложения и при преглед на цялостния 

подход и програма за изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на 

възложителя съгласно техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира 

заключение, че е предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите 

и постигане на устойчиви резултати от реализирането им. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка на 

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 

2.4. „БАРИН АЛП“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя 

условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите документи, като 

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

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

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

програма за изпълнение на поръчката, Линеен план график, Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 
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договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; и Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 118 /словом сто и осемнадесет/ календарни дни, считани от 

извършване на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване 

на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 

и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (обн., ДВ, 

бр. 72 от 15.08.2003г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл. 158, ал.2 от ЗУТ. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Участникът предлага следните подход и програма за изпълнение на поръчката: 

Предвижда се изграждане на нова стоманобетонова стена - Подпорна стена № 4 с 

дължина 103.11 м. Височината на стената от цокълната фуга е от 1,37 м. до 8.00 м. 

Подпорната стена ще бъде изградена с цел укрепване на улица „Проф. Асен Василев“, 

обхваща участък от о.т. 2144 до о.т. 2190+45м по плана на град Смолян и е с дължина 

около 476 м. Улицата не е благоустроена. Цялата и дължина не е разкрита съгласно 

действащата регулация, а достъпът до новопостроените жилища е затруднен. За да 

се разкрие улицата съгласно одобрената улична регулация и да се достигнат 

габаритите на пътното платно, са изградени две нови подпорни стени от долната и 

страна - подпорна стена № 2 и подпорна стена № 3. 

 Участникът предвижда да раздели изпълнението на поръчката на следните етапи: 

    Първи етап - етап на иницииране: този етап, се състои от процеси за 

оторизиране на договора и включва: Подписване на договора, с което официално 

се дава старт на изпълнението на поръчката и в него се указват съответните 

правомощия на съответните лица, както от страна на изпълнителя на 

настоящия договор, така и от страна на изпълнителите по други договори и 

съответно от страна на Възложителя. Административни поцедури, 

съпровождащи строителния процес, както и съставяне и изготвяне на актове, 

протоколи, екзекутивни чертежи, сертификати и декларации за съответствие 

на материалите, паспорти на оборудване, както и други документи, предвидени 

в Наредба № 2 и Наредба № 3 на МРРБ. Участникът предвижда следните 

документи да бъдат неразделна част от техническата документация на 

строежа: 

o Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила 

разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (приложение 

№ 1); 

o Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 

строителна линия и ниво (приложения № 2 и 2а): 

o Заповедна книга на строежа (приложение № 4); 

o Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения 

инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа (приложение 

№ 5); 

o Акт за приемане на земната основа и действителните коти на 

извършените изкопни работи (приложение № 6); 

o Акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива 

и елементи на строителната конструкция (приложение № 7); 

o Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други 

фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения 

(приложение № 8); 
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o Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (приложение № 9); 

o Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на 

строителството (приложение № 10); 

o Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и 

монтажните работи при продължаване на строителството за всички 

спрени строежи по общия ред и предвидените в т. 10 други случаи 

(приложение № 11) - съставя се от възложителя, строителя, 

проектантите по съответните части на изпълненото строителство, 

лицето, упражняващо строителния надзор, технически правоспособните 

физически лица по съответните части за изпълненото строителство към 

лицето, упражняващо строителен надзор, и физическото лице, 

упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", след 

отстраняване на причините, довели до спиране на строителството; след 

съставянето на този акт могат да се изпълняват СМР; 

o Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, 

подлежали на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на 

проекта (приложение № 12); 

o Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и 

др. (приложение № 13); 

o Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(част, етап от него) (приложение № 15) - съставя се на основание чл. 176, 

ал. 1 ЗУТ. С този акт се извършва предаването на строежа и 

строителната документация от строителя на възложителя; 

o Протокол за установяване годността за ползване на строежа (приложение 

№ 16); 

o Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия 

(приложение № 17); 

o След завършването на строежа се изготвя екзекутивна документация. 

Същата отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти, 

от строителя или от лице, определено от Възложителя. Екзекутивната 

документация съдържа пълен комплект чертежи за действително 

извършените СМР. Същата се заверява от Възложителя, Строителя, 

лицето, упражняващо авторски надзор, от физическото лице, 

упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, 

извършило строителния надзор, след подписване на същата от технически 

правоспособните лица по съответните части на проекта към лицето, 

упражняващо строителен надзор. Възложителя предава екзекутивната 

документация на съответната администрация, издала строителните 

книжа. Същата удостоверява представянето с печат, положен върху 

всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е 

неразделна част от издадените строителни книжа. 

  Втори етап- етап на планиране: този етап, се състои от процеси за 

определяне на всички задачи и ресурси за изпълнение на договора. 

o Преглед на наличната информация и разработване на план за управление на 

договора - изпълнява се от ръководно инженерния персонал на участника, 

който е ангажиран в управлението, контролирането, отчитането и 

администрирането на договора по настоящата обществена поръчка. 

o Планиране и дефиниране на обхвата на договора. Отчитайки Техническите 

спецификации, Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената 

информация и документация от възложителя като на база на тях, ще се 

изготви работна структура на задачите. В работната структура на 

задачите, подробно, ще бъде описан и дефиниран обхвата на Договора и ще 
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служи, като основа за всички бъдещи действия, решения и указания. 

Работната структура ще указва и разделя главните задачи и резултати на 

по-малки и по-лесно управляеми компоненти, които е формират. В хода на 

изпълнение на договора, на определени етапи във времето, ще подлежи на 

ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение на Договора. 

o Планиране на ресурсите. Отчитайки Техническите спецификации, 

Офертата на изпълнителя и допълнително предоставената информация и 

документация от възложителя като на база на тях, ще се определи вида 

(хора, оборудване, материали и др.) и количеството на необходимите 

ресурси за изпълнение на Задачите по Договора, както и ще се оценят и 

разпределят разходите по отделните Задачи (план на ресурсите). В хода на 

изпълнение на договора, на определели етапи във времето, ще подлежи на 

ревизия с цел адаптиране, към реалното изпълнение на договора. 

Участникът е предаставил ресусрсна таблица – работна ръка и 

механизация за изпълнение на поръчката. Съгласно така приложената 

таблциа строителния екип, които участникът планира да ангажира се 

състой от: 

 Ръководен персонал, в това число: управител и тех. екип, тех. 

ръководител, отоговорник по безопасност и здраве, отоговорник 

контрол по качеството и геодезист. На така представения състав 

участникът е отбелязъл основните задължения на ръководния 

персонал.   

 Изпълнителски пероснал: състой се от:  

 Бригада 1- 5- бетонджия, 5- кофражист; 4- монтажници; 4- 

общи работници.  

 Механизация: Багер "Хюндай"; Колесен багер 20 т, кофа 1,36 м3.; 

Багер "KOMATSU" WB97-S; Комбиниран багер - челен товач и багер с 

обратна кофа и хидравличен чук, вилици за палети; Самосвали 

"Скания"; Автосамосвали с товаропод. 30т. - 4бр.; Валяк 

вибрационен; Вибрационен валяк 12т.; Трамбовка; Ръчна 

трамбовка, тегло 350кг.; Бетоновоз; Автобетоновоз с обем 10 

m3; Бетонпомпа; Автобетонпомпа; Вибратор за бетон; Ел. 

вибратор таблен. 

o Планиране управлението на риска. Участникът ще извърши избор на 

конкретен подход и методи за управление на риска по предмета на 

Договора,  ще идентифицира и анализира рисковите фактори, както и ще се 

определи степента на тяхното влияние върху целите на Договора, ще 

разработит процедури и методи за прилагане на конкретни действия за 

намаляване на заплахите и за елиминиране на риска.  

o Планиране на качеството. Участникът ще определи изискванията и 

стандартите за качество, с които да се осигури съответствие на 

процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството. План за 

управление/осигуряване на качеството, който съвместно с внедрената 

системи за управление на качеството съставят интегрираната система за 

контрол и управление на качеството, като осъществявания контрол по ней 

е вътрешен и външен контрол на изпълнителя на два етапа с по три нива.  

o Планиране на комуникациите - между участниците в Договора, кой от 

каква информация има нужда, кога и как да му бъде предоставена, както и 

формата и начина. План за набиране на информация, така и на 

допълнително необходимата информация. Участникът е представил в тази 

връзка схема на взаимодействие между отделните страни по проекта.  

o Планиране на организацията на хора: участниъкт ще идентифицира, 
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документира и назначи  отговорности и отношения за отчитане на 

работата по Договора. Ще се изготви Подробен списък на ангажираният 

екип за изпълнение на договора, както и техните задължения, 

отговорности и начин на отчитане.  

o Планиране на доставките. Участникът ще определи вида и количеството 

на ресурсите, които са необходими да бъдат доставени отвън (други 

външни услуги от съответните доставчици и/или други лица), 

документиране на изискванията към тях и условията на работа. Ще се 

изготви План на доставките на материали, които ще отговаря на 

зададените изисквания от участника. Изисквания към материалите: Бетон 

С 20/25 и С 6/8; Армировъчна стомана AL u AIII; Материал за засипване зад 

стената. Ръчно реден камък - за отвеждане на подпочвените води към 

барбаканите. Тампон от трабована глина под нивото на барбаканите. 

Чакълест скален материал за обратен насип зад стената като 

максималният размер на зърната му не трябва да надхвърля 2/3 от 

проектната дебелина на пластовете. Пластовете се изпълняват с наклон 

към подпорната стена, за да отвеждат водата към барбакани Ф 100, 

подредени в един, два или три реда по височина. 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 се използват следва да 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.  

  Технологична последователност и взаимна обвързаност на строителните дейности: 

участникът предвижда да бъдат изпълнени основни видове дейности, в следната  

последователност: 

 Разваляне съществуваща спопанска постройка - 1 бр. 

 Отсичане и изкореняване на орех - 1 бр. 

 Изместване на канализационен клон - 18 м. 

 Доставка и монтаж на ст.стълб - 2 бр. 

 Прехвърляне на ел.проводници -4 бр. 

 Демонтаж ст.бетонов ел.стълб - 2 бр. 

 Изграждане над улично платно на армирана подпорна стена № 4 с височина от 

цокълната фуга от 137 см до 800 см и обща дължина 103,10 м. Стената ще се 

изгражда на отделни 22 на брой ламели /секции/ с различна дъжина и височина. 

От ламела 1 до ламела 13 стената е проектирана с разтоварваща конзола; от 

ламела 14 до ламела 22 стената е масивна, а в обсега на ламела 16 и ламела 17 

ще бъде изпълнено стълбище за достъп до горните имоти. Предвижда се 

монтаж на стоманен парапет, който ще се минизира и боядиса. 

 Възстановяване на нарушената стопанска постройка. 

o План за работа: в рамките на времето за подготвителните работи ще се 

прецизират предложените: 

- График за изпълнение; 

- График за снабдяване с материали; 

- График за мобилизиране на необходимата техника; 

- График за обезпечаване с необходимата работна ръка; 

- Мерки по ЗБУТ - Оценка на риска, изработване на Инструкции и 

др.съгласно законодателството; 

- Мерки за опазване на околната среда. 
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 Подготвителни работи, включва: Приемане на строителната 

площадка от Възложителя, заедна с разрешението за строителство 

и всички други необходими разрешения; Изграждане на мобилни 

офиси, ограда, транспортиране на оборудване и материали на 

обекта, изграждане на подходящи скалдови помещения, доставка и 

монтаж на временни тоалетни; Преди започване на СМР - 

Възложителят в присъствието на представители на Изпълнителя, 

съвместно с представители на предприятията, експлоатиращи 

подземните проводи следва да установят точното им 

местоположение оглед тяхното запазване; Геодезически работи по 

отлагане на необходимите теодезични точки на терена. Извън 

очертанията на изкопите се разполагат и реперни точки, които се 

реперират с най-малко три характерни постоянни точки на терена. 

Сигнализират се по подходящ начин и се опазват по време на 

работите, а при повреда, задължително се възстановяват; 

Извършване на пробни изкопи за установяване точното положение 

на други (съществуващи) съоръжения, водопроводи и комуникации; 

Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна 

сигнализация съгласно Наредба № 3/2010 г. за ВОБД на участъка, 

където ще се извършват СМР; Подготовка за изкопни работи - 

срязване на асфалтобетоновата улична настилка (където е 

необходимо) и извозване на отпадъците; Извозване на изкопания 

материал, ако не може да остане в близост до изкопа, с оглед 

улесняване на трафика; Преди започване на строителните работи е 

необходимо да се осигури: доставка на необходимите материали в 

склад на Изпълнителя, - проверка и ремонт на необходимата 

механизация- багери, и др. Необходима строителна механизация за 

изпълнение на обекта, както и осигуряване на необходимата 

сигнализация. 

- Дървета и храсти: Работи по премахване на дървета и храсти 

включващи изкореняване, рязане, извозване на отстраната 

растителност. Няма да бъде премахвана трайна растителност без 

предварителното одобрение на строителния надзор, както и на 

съответните административни и контролни органи. 

- Премахване на пътна настилка, пешеходни алеи, повърхностен слой 

на почвата. Пътна настилка, пешеходни алеи, повърхностен слой на 

почвата ще бъдат премахнати, транспортирани и склдирани съгласно 

инструкции на Възложителя. Повърхностния почвен слой ще бъде 

премахнат и транспортиран за да може да бъде използван от 

възложителя за озеленителни работи или по друго предназначение по 

осмотрение На Възложителя. Ще бъдат монтирани и временни 

тоалетни - химически, като бъде сключен договор за поддържането, 

дезинфекцирането и обслужването им. Предвижда се и монтиране на 

контейнери за строителни отпадъци, снабдени с мрежи и други пособия 

срещу разпиляване. 

 Строителна площадка: Захранване с електрическа енергия на 

строителните машини, инструменти на обекта по трасетата ще се 

осъществява с преносими ел. агрегати, а на временните битови 

лагери от градската електрорапределителна мрежа чрез собствени 

ел. табла окомплектовани с електромери. Определяне на места за 

поставяне на контейнери за строителните отпадъци и маршрутите 

за транспортирането отпадъците и изкопаните земни и скални 
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маси. Ще бъдат съгласувани места за почистване на строителната 

механизация за периода на извършване на строително-монтажните 

работи. При откриване на нереперирани подземни мрежи или 

съоръжения веднага се преустановява работата и се информира 

съответното експоатационно дружество за указания за 

продължаване на изкопните работи. Същите се реперират и 

заснемат. Монтира се временна плътна ограда от инвентарни 

платна на участъка от обекта, по който се работи в определен 

момент. Строителната площадка ще бъде снабдена с 

информационна табела със всички данни и указателни табели 

съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд 

при извършване на строителни и монтажни работи. 

  Строителни работи - преди започване изпълнението на земните 

работи е необходимо съвместно с възложителя, независимия 

строителен надзор, изпълнителя и проектанта да се извърши 

съгласуване на строителния терен с работните чертежи. Всички 

оси и геометрични контури на новопроектираната подпорна стена и 

съоръжения следва да бъдат трайно маркирани по подходящ начин 

върху терена. При започване изпълнението на земните работи ще  

бъдат съставени необходимите протоколи и актове съгласно 

Наредба №3. Масовите изкопи ще се извърнат по механизиран начин, 

посредством багер с обратна лопата с хидравлично задвижване и 

обем на коша според специфичните изисквания. Техническите 

характеристики на багера трябва да позволяват изкопа за 

фундаментите да се извърши в максимална степен по механизиран 

начин. Изкопите да се изпълняват с предвидените в конструктивния 

проект откоси, за да се предотврати обрушването на скатовете и 

опасността от нещастни случаи. При машинния изкоп да не се 

допуска прекопаване под проектната кота. При евентуално 

прбкопаване под проектната кота и нарушаване целостта на 

земната основа, изкопът да се запълни до проектното ниво с 

подложен бетон. Оформянето и подравняването на изкопа да се 

извърши ръчно. Изкопаната земна маса ще се извозва посредством 

автосамосвали с обем на коша 6,00 M3. Местонахожденията на 

депата за извозване на излишните земни маси и строителни 

отпадъци ще бъдат определени в протокол образец №2 за откриване 

на строителната площадка. При завършване на изкопите да се 

състави протокол за установяване котите на строителните ями за 

фундаментите преди полагането на подложния бетон. Обратните 

насипи след завършване на нулевия цикъл да се изпълняват на 

пластове, с дебелина на пласта не по-голяма от 20см, като 

уплътняването се извършва при оптимално водно съдържание, до 

достигане на проектната плътност. Разриването на обратния 

насип ще се извършва с булдозер, фадрома или ръчно в зависимост от 

конкретните условия. За уплътняването е целесъобразно да се 

използва самоходен вибрационен гладък валяк съгласно проекта. Там, 

където е невъзможно уплътняването да се извърши по механизиран 

начин, да се използват виброплочи/трамбовка/. При евентуална поява 

на високи подпочвени води или от друг източник е необходимо 

незабавно да се извърши директно водочерпене и осушаване на 

строителната яма. Директно водочерпене да се прилага само в 
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случай на воден приток с малка скорост, при който не се причинява 

разрушаване структурата на земната основа и извличане на фините 

почвени частици. При евентуално наличие на воден приток със 

скорости, причиняващи разрушаване на почвата е необходимо 

незабавно спиране на строителството и уведомяване на проектанта. 

 Кофражни, армировъчни и бетонови работи; Всички строителни 

работи ще се извършват по традиционните методи и технологии, 

регламентирани в “Правилника за извършване и приемане на 

строително-монтажните работи”. Кофражите и подпорните 

скелета ще се изпълняват, така, че да осигурят поемането на 

постоянните и временни товари, които възникват при изпълнението 

на съответните монолитни конструктивни елементи. Кофражът за 

монолитните стоманобетонови конструкции да се изпълни със 

сглобяем едроплощен кофраж, с който Изпълнителят разполага или 

платна от хидрофобен шперплат. Само една малка част от 

кофражните работи ще се изпълнява от метални платна или дървен 

материал. Дървен кофраж да се прилага за кофриране на онези 

конструктивни елементи - шапка ПС, при които е невъзможно и 

нецелесъобразно прилагането на готови кофражни платна. При 

кофрирането да се използват недеформирани и добре почистени от 

полбпнал бетон кофражни повърхности.. Кофражът трябва да бъде 

много добре укрепен и почистен от строителни отпадъци, които 

биха повлияли отрицателно върху якостта, гладкостта и външният 

вид на бетона. Декофрирането на излетите конструктивни 

елементи да става след набиране на определената якост на бетона и 

след разрешение на техническия ръководител на обекта. 

Декофрирането да се извършва много внимателно, без удари и 

динамични натоварвания върху бетона. Армировката, предвидена по 

проекта ще се заготвя в специализирана производствено-

техническата база или полигон и ще се доставя на обекта 

посредством автотранспорт. Армировката ще се монтира в 

кофража по количество и конфигурация съгласно работните 

чертежи и статическите изчисления. При полагането на 

армировката следва да се спазват следните основни изисквания, 

регламентирани от действащите строително технически правила и 

норми: Осигуряване на разстояния между отделните армировъчни 

пръти не по-малки от минимално допустимите; Осигуряване на 

покритие на армировката с бетон не по-малки от минимално 

допустимите; Точно разполагане на армировката в съответствие с 

армировъчните планове; Осигуряване при бетониране на стабилност 

и устойчивост на армировъчните скелети и на прътите в тях. 

Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет; 

Преди полагането, армировката се почиства от кал, лед, сняг, 

ръжда, масла и др. замърсявания; Преди полагането на бетона 

трябва да се монтират всички необходими закладни части, анкерни 

болтове и други анкериращи приспособления; Всички заварки на 

армировката, закладните части и анкерните болтове трябва да се 

извършват от правоспособни заварчици и при спазване на детайлите 

към работния проект; Завършените армировъчни и заваръчни 

работи с^ приемат от компетентни и правоспособни технически 

лица, съгласно действащите строително технически правила и 

норми. При бетонирането трябва много да се внимава да не се 
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разместват отделните армировъчни пръти и мрежи от проектното 

им разположение. Непосредствено преди полагането на бетона, 

дървеният кофраж се навлажнява с вода, а инвентарният се намазва 

грижливо с кофражно масло преди Полагането на армировката. 

Приготвянето на бетонната смес и разтворите ще се извършва в 

бетонови възли, намиращи се в близост до обекта. Транспортът до 

обекта ще се осъществява с автобетоносмесители. При полагането 

на бетонната смес, същата не се пуска от голяма височина , тъй 

като това довежда до десортиране на бетона, което е 

нежелателно. Пускането на бетонната смес от голяма височина 

довежда и до големи динамични натоварвания върху стените на 

кофража и до смачкване на армировката. При бетониране на високи 

конструктивни елементи, бетонната смес да се полага на малки 

количества, с цел избягване хидростатичния натиск върху кофража. 

За бетонирането на монолитните конструктивни елементи да се 

използва автобетонпомпа. Бетонната смес се полага при спазване на 

следните общи правила: По време на бетонирането непрекъснато се 

следи за правилността на кофража, формите, точността и 

проектното разположение на армировката; Непрекъснато се следят 

качествата на бетонната смес, като: клас, еднородност, 

консистенция и др.; При откриване на възникнали деформации в 

кофража, бетонирането се преустановява незабавно и всички 

елементи на кофража се връщат в проектното им положение.; В 

дъждовно време полагания бетон трябва да се защити от пряко 

попадане на вода, а ако това се случи размития бетон се 

отстранява; В горещо и слънчево време положения бетон трябва да 

се защити чрез покриване, за да се намали съсъхването и появата на 

пукнатини.; Следи се за спазване на проеютното разположение на 

съответните отвори, закладни части, анкерни болтове и др.; При 

извършване на бетонови работи при зимни условия е необходимо за 

приготвяне на бетонната смес, да се използват съответните 

добавки, позволяващи бетонирането да се изпълнява при ниски 

температури. Количеството и видът на добавките се уточнява в 

индивидуален проект за бетона; При температури по-ниски от -5°С 

не е желателно да се бетонират тънки конструктивни елементи, 

при които екзотермичния процес е малък и може да се получи 

измръзване на бетона. Ако се наложи да се бетонира при ниски 

температури, то е необходимо да Се вземат съответните 

предохранителни мерки против измръзване, чрез употребата на 

съответните пластификатори и химични добавки. По време на 

изграждането на обекта не трябва да се допуска получаването на 

технологични фуги в отделните конструктивни елементи при 

полагане на бетонната смес. Работни фуги при бетонирането се 

получават когато новата бетонна смес се полага върху свързал или 

втвърдяващ се бетон. В граничните участъци между стария и 

новоположения бетон, процесите на хидратация на цимента 

протичат с различна интензивност,поради което двете бетонни 

маси не могат да се свържат в степен на пълна монолитност. 

Бетонът в тази гранична зона има по-ниски физико механични 

качества в сравнение с бетона във вътрешността. Тази разлика в 

качествата може да се намали, като се съкрати времето между 

началото на свързване на стария бетон и полагането върху него на 
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новия. При възникване на необходимост от обособяване на 

технологични фуги, то те трябва да се оставят на места, където 

конструкциите имат най-малки усилия и напрежения. Самите фуги 

трябва да се оформят перпендикулярно на оста на конструкциите. 

Непосредствено преди забетонирането им, допирните плоскости 

трябва старателно да се почистят от кал, прах масла и др. 

отпадъци и се отстрани втвърдилото се по тях циментово мляко. 

Когато ще се прилага бетониране без прекъсване, то полагането на 

бетонната смес трябва да се извършва върху несвързан бетон. 

Тогава уплътняването на новия бетон се разпространява и върху 

повърхността на стария. Като резултат в граничната зона между 

двата бетонни пласта процесите на хидратация, свързване и 

втвърдяване, протичат по същия начин, както във вътрешността на 

отделните бетонни маси и се получават същите физико механични 

качества. В такъв случай граничната плоскост между стария и 

новия бетон става фиктивна, а се образува напълно монолитна 

връзка. За да се осъществи монолитно полагане на бетона е 

необходимо всеки следващ пласт бетон да се положи преди да е 

завършил процеса на свързване в долния пласт. Уплътняването на 

бетона ще се извършва с иглени вибратори и повърхностни 

вибратори, в зависимост от конструктивния елемент. С 

уплътняването се цели да се осигури запълване на целия обем на 

кофражната форма с бетонна смес без разслояване и без кухини. В 

резултат на уплътняването обемната маса на бетона се повишава 

от 2,10 - 2,20 т/ M3 до 2,35 - 2,50т/ M3, а порьозността се намалява 

от 8 -12 до 2 -4%. При бетонирането трябва да се обръща внимание, 

върху армировката да се постигне необходимото бетоново 

покритие. След полагането на бетона следва да се полагат следните 

грижи: Поддържа се топло-влажен режим, с който се осигурява 

правилно и нормално формиране структурата на бетона и 

повишаване якостта му; Предпазва се недостатъчно втвърдения 

бетон рт удари, сътресения и други механични въздействия; Не се 

допуска да се извършват работи, които водят до нарушаване 

сцеплението на бетона с армировката; Забранява се движение на 

хора и монтирането на кофражи и опори преди бетонът да е набрал 

необходимата якост; През време на строителството следва да се 

води дневник на бетоновите работи съгласно изискванията на 

ПИПСМР и да се спазват класовете на бетона, отразени в 

конструктивния проект. По отношение технологията и 

организацията за изпълнение на монолитните строителни 

конструкции е необходимо да се вземат под внимание всички 

фактори и организационни мероприятия, влияещи пряко върху 

качеството и механичната якост на самите конструкции. При 

строителството е необходимо да се упражнява постоянен контрол 

по отношение спазване предписанията на проекта, технологията за 

изпълнение на строително монтажните работи, а така също 

качеството на влаганите строителни материали, полуфабрикати, 

конструкции и др. За всички влагани материали и конструкции да се 

представят необходимите сертификати за качество. При 

възникване на съмнения, относно качеството на доставените на 

обекта материали, полуфабрикати и конструкции, то на същите 

следва да се извършат лабораторни изпитания в акредитирани 
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лаборатории от ДНСК. Особено внимание да се обърне при 

изпълнението на монолитните, стоманобетонови конструкции. Не се 

допуска натоварване на монолитните конструкции преди бетонът 

да е набрал необходимата якост. По време на изпълнение на 

строителството, ако в даден конструктивен елемент се установят 

недопустими пукнатини, деформации, провисвания, слягане на 

основите и др. е необходимо незабавно да бъде уведомен проектанта. 

Контролът по отношение качеството на строителството сб 

упражнява от независимия строителен надзор, инвеститора, 

техническия ръководител на обекта и проектанта. При изпълнение 

на строителството е необходимо да се упражнява независим 

строителен надзор, съгласно Правилника за оправомощаването 

функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим 

строителен надзор в проектирането и строителството. В процеса 

на строителство е абсолютно задължително съставянето на всички 

протоколи, актове и заповедна книга, съгласно Наредба №3 / ДВ 

бр.72/2003г./. 

 Довършителни работи: Довършителните работи, като: доставка на 

метален парапет, боядисване, замазки и др. ще се изпълняват 

съгласно работните проекти и детайлите към тях. Заготвянето на 

всички изделия и полуфабрикати, необходими при изпълнение на 

архитектурно довършителните работи ще се извършва в 

специализитрани предприятия и бази. Всички материали и 

полуфабрикати ще се доставят на обекта посредством 

автотранспорт. Предвид изискването да се доставят готови 

помещения тип контейнер, то в настоящия проект е 

нецелесъобразно да се определят технологията и организацията при 

изпълнението на всеки вид работа поотделно. 

 Контрол на качеството при изпълнение на строителните работи: 

По време на изграждането на обекта е необходимо да се упражнява 

постоянен контрол за качеството на изпълняваните строителни и 

монтажни работи. Упражняването на оперативен контрол за 

качеството на изпълняваните строителни и монтажни работи, 

включва съвкупност от технически мероприятия, чрез които се 

обезпечават условия за качествено изпълнение на строителството 

при спазване на действащите строително технически норми. Обема 

на контрола включва изпълнението на следните основни задачи: 

- Входен контрол за качеството на влаганите строителни 

материали, конструкции, изделия и др. 

- Проверка на сертификати, паспорти, протоколи от 

лабораторни изпитания и другите съпроводителни документи, 

касаещи качеството на доставените на обекта: материали, 

полуфабрикати и конструкции. 

- Оперативен контрол за спазване на определената технология при 

изпълнение 

- строителните работи, процеси и операции. 

- Проверка и контрол за съответствието на изпълнените 

строителни работи с работните чертежи и действащите 

стандарти, строително-технически норми и др. 

- Проверка и контрол за точното изпълнение на монтажните 

детайли при изграждане на сградата. 

- Контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и 
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недостатъци, появили се в строителните конструкции, и 

приемане на мероприятия за тяхното отстраняване. 

- Проверка и освидетелстване със съответните констативни 

актове, на изпълнените строителни работи, подлежащи на 

закриване 

- Постоянен контрол по спазване на действащите строително-

технически норми при изпълнение на строителните работи. 

 Монтажни работи: 

 Монтаж на съоръжения и инсталации- Предвижда се 

преместване на ел.провод с 2 броя стоманобетонни стълба, 

изместване на канализационен клон 18 м и изграждане на 

разрушената стопанска постройка 

 Извършване на товаро-разтоварни работи и складиране при СМР: 

 Общи изисквания: Продуктите, изделията и оборудването се 

доставят на строителната площадка, след като тя е 

подготвена за съхранението им; Правилата за складиране и 

съхранение на материали и предмети, чийто размер, състав или 

други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето 

на работещите, се разработват в инструкция по безопасност и 

здраве; При наличие на железопътен клон на строителната 

площадка строителят съвместно със собственика на клона или 

експлоатационното дружество определя с инструкция мерките 

за безопасност съобразно конкретните условия при спазване на 

нормативните документи за железопътния транспорт; Не се 

допуска разтоварване и складиране на материали на временни и 

постоянни пътища на строителната площадка или на 

железопътни линии, както и на разстояния, по-малки от 2,5 пл, 

до най-близкия край на пътното платно или железопътната 

релса; Товаро-разтоварните работи и временното приобектно 

складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и др. 

се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално 

изместване, преобръщане или падане; Строителните продукти, 

оборудването и др. се транспортират и складират на 

строителната площадка в съответствие с указанията на 

производителя и инструкциите за експлоатация; участникът е 

определи правила за това. 

 Извършване на товароподемни операции; участникът е описал 

правила и норми които ще спазва при тази дейност. 

 Складиране; правила за складиране на продуктите са описани 

от участника. 

 Скелета, платформи, стълби;  

- Подготовка за работа: За извършване на СМР на височина се 

използват скелета, платформи, които имат инструкция от 

производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите 

натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна работа. 

Скелета, платформи, които не отговарят на изискванията по 

"ЗБУТ", както и тяхна комбинация от различен тип и вид може 

да се използват само след изчисляване и оразмеряване по 

индивидуален проект в съответствие с предназначението им. 

Състоянието на скелетата, платформите се проверява от 

техническия ръководител и бригадира непосредствено преди 

тяхната експлоатация и редовно през определени от строителя 
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интервали. При констатиране на неизправност не се започва 

работа. Когато неизправността се установи по време на 

работа, тя се преустановява. Не се допуска: използване на 

скелета, платформи, когато:  не отговарят на изискванията на 

съпроводителната документация на производителя или на 

проекта или не са укрепеци (анкерирани) към сградата или 

съоръжението; имат деформирани, пукнати, корозирали, 

загнили или липсващи елементи; разстоянието между пода и 

стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 0,2 т;  

натоварване на който и да е елемент от скелетата, 

платформите по начин, непредвиден в проекта или 

инструкцията; за експлоатация, независимо от мястото и 

масата на товара; складиране на продукти и отпадъци върху 

подовете на скелетата, платформите извън определените в 

инструкцията за експлоатация или проекта места; укрепване на 

подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, 

когато това не е предвидено в съответния проект; поставяне на 

стъпките на скелетата и платформите върху случайни опори 

или върху конструктивни елементи на сградите и 

съоръженията, когато последните не са оразмерени за целта; 

подлагане под стъпките на Стойките на скелетата и 

платформите на нестабилни подложки (тухли, камъни, клинове, 

строителни отпадъци и др.); видът на подложките се определя 

от техническия ръководител съобразно конкретните условия. 

- Скелета: Монтирани скелета, които не са използвани в 

продължение на повече от един месец или са били изложени на 

неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, 

реконструкция или всяко друго обстоятелство, което може да 

засегне (намали) тяхната якост (здравина) или устойчивост, се 

използват с разрешение на техническия ръководител на 

строежа. Габаритната височина между два пода от скелето не 

трябва да е по-малка от 2,0 т. Не се допуска едновременно 

извършване на СМР от скеле на две съседни нива от работещи, 

намиращи се един над друг. Местата, определени за приемане на 

материалите върху скелето, се разместват най-малко на 10,0 пл 

в хоризонтална посока. Скелетата се монтират, демонтират и 

закрепват хоризонтално към сградата или съоръжението на 

места и по начин, определени с инструкция за експлоатация или с 

индивидуалния проект по чл. 87, ал. 2. Конструкцията, към която 

се закрепва скелето, както и връзката на закрепване се 

оразмеряват така, че да понесат анкерните усилия. Годността 

на скрепителните елементи се проверява преди монтажа им от 

техническия ръководител. При демонтаж на скелето отворите 

на по-долните нива от строежа се обезопасяват срещу падане 

на хора и предмети. Не се допуска хвърляне наелементите от 

скелето. Изкачване и слизане по скеле се допуска само по 

обезопасени проходи чрез стълби, които са елемент на скелето. 

Площадките на всяко ниво, до което излиза стълбата на 

скелето, се обезопасяват с парапет от три страни. 

Подвижните кули от леко тръбно скеле в работно положение се 

укрепват, както следва: при височина до 6,0 m - със 

стабилизатори; при височина над 6,0 m - към неподвижна 
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конструкция. Подвижните скелета се съоръжават със 

застопоряващи устройства срещу внезапни премествания. По 

време на работа опорите на подвижното скеле се закрепват 

неподвижно. Не се допуска преместване (придвижване) на 

подвижно скеле, когато върху него има хора, материали, 

инструменти, отпадъци или др., както и при неблагоприятни 

климатични условия (силен вятър, заледен път и др.). 

- Стълби: Слизането и изкачването на работещи по наклони, по-

големи от 20°, се извършва по стълби, обезопасени с парапети. 

Изкачването на работещите по стълби на височина, по-голяма 

от 10,0 т, се допуска, при условие че стълбите са съоръжени с 

площадки за отдих, разположени във височина на разстояние не 

по-голямо от 10,0 т. Когато стълбите служат за достъп до 

площадка с повече работещи и има интензивно движение, се 

използват отделни стълби за изкачване и слизане. Стълбите 

трябва да имат достатъчна якост, да са обезопасени, правилно 

поддържани и използвани на съответните места и според 

предназначението им. Преди използване стълбите се изпитват 

на статично натоварване 1,2 kN, приложено към едно стъпало, в 

средата на намиращата се в експлоатационно състояние 

стълба. Преносими стълби се използват за извършване на СМР, 

когато:е невъзможно или нецелесъобразно използването на 

стационарни стълби, на стълби с механично задвижване, 

скелета, работни платформи и други по- удобни и по-безопасни 

съоръжения; няма забрана за използването им при извършване на 

съответния вид работа по реда на наредбата; работата не е 

свързана с придържането на обемисти или тежки товари 

(кофраж, греди, дъски и др.); не се пренасят товари, по-тежки 

от 0,2 kN, а при удължени стълби чрез наставяне - от 0,1 kN, или 

не се налага товарът да се държи с две ръце; не се поставят в 

непосредствена близост до отвори в подове и стени, до остри 

стърчащи предмети, открити съдове с опасни течности и 

химикали и др., вследствие на което може да се увеличи 

размерът на травмите при падане; теренът или подът е равен и 

нехлъзгав и не се налага ръчно придържане на някое от рамената 

на двураменни стълби; са осигурени срещу преобръщане; 

естеството на работата не изисква едновременното й 

извършване от повече от един човек върху една стълба; 

тежестта на лицето, използващо стълбата със или без 

допълнителен товар, не надвишава допустимото й натоварване. 

Не се допуска използването на: преносими стълби за извършване 

на работи по стени и тавани на височина, по-голяма от 3,5 т, и 

за изкачване на товари (тухли, камъни и др.); нестабилни, 

подвижни или неосигуряващи стабилност конструкции (прясно 

боядисани или заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, 

мачти, стълбове, ъгли на сгради, тръби и др.) за горна опора на 

единична стълба. Използването на висящи стълби се допуска по 

изключение с разрешение на техническия ръководител, при 

условие че са метални, имат съпроводителна документация от 

производителя им и са сигурно захванати в горния си край за 

подходящ конструктивен елемент. Не се допуска използване на 

висящи метални стълби, когато работещият не е обезопасен с 
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предпазен колан, привързан към конструктивен елемент или към 

стълбата. План по безопасност и здраве по смисъла на чл. 10 е 

Работен проект за организация и изпълнение на строителството 

по смисъла на § 5, т. 37 от допълнителните разпоредби на ЗУТ. 

o Мерки по безопасността на труда: При изпълнение на поръчката ще бъдат 

предприети мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд, като бъдат покрити всички минимални изисквания спрямо Наредба № 

7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места и при използване на работното 

оборудване; Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и 

монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове 

и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата 

и пожарната безопасност на подобни обекти, а също и да се грижи за 

сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка; 

План за безопасност и здраве за обекта. Като ключови условия, за 

постигане на безопасни условия на труд по време на строителството 

могат да се посочат следните мерки, които ще се изпълняват, като 

конкретни дейности и в които се съдържа съответния резултат, както и 

са относими като резултати дефинирани в настоящата технологична 

таблица, а именно: Осигуряване на писмен инструктаж на работниците от 

началника на обекта; Ще бъде обърнато специално внимание на факта, че 

строителните работи биха били свързани със злополуки. В тази връзка 

последователността на строителните работи ще осигурява безопасен 

достъп на механизация и работници; Ще се осигурят необходимите знаци 

за обезопасяване на площадката. Ще се избягва работата на тъмно, а в 

случай, че се наложи работа на тъмно на строителната площадка ще бъде 

поставено подходящо осветление, парапети и стълби; Ще бъде предвидено 

при съответни участъци/подобекти на които има опасности от 

интоксикации, пожари и експлозии на работниците да бъдат осигурени 

специални предпазни облекла и ще преминат специален инструктаж за 

работа в тези участъци/подобекти; На подходящи работни места ще 

бъдат поставени инструкции за безопасност, хигиена на труда и пожарна 

безопасност, които ще се актуализират периодично; По време на работа 

ще бъде забранено употребата на алкохол, храни и цигари; Ще бъдат 

осигурени профилактични прегледи, като до строителния обект няма да 

бъдат допускани лица с хронични заболяванйя на дихателната система, 

кожата очите, алергични болести и смущения от страна на сърдечно-

съдовата система, храносмилателната и нервната система; За веещ 

работник ще бъде осигурено чисто и добре поддържано работно облекло 

според сезона (включващо каска, светлоотразителни жилетки, ботуши); 

Ще се направи специално оборудвано помещение за почивка, хранене и 

съхранение на домашните дрехи на персонала; На подходящо място ще се 

поддържа комплект за оказване на бърза помощ при злополуки (аптечка), 

съдържаща достатъчно дизинфекционни средства и превързочни 

материали; Всички дейности на строителната площадка ще бъдат в 

съответствие с Наредба № 41 за единните правила за осигуряване на 

здравословни условия на труд. 

- Възможните аварийни ситуации по време на изграждане на обекта 

са свързани със: злополуки с тежки машини и автомобили, особено 

при отсъствие на подходящи временни пътища и подходящо 

осветление, временни знаци и надписи; пожари и експлозии при 
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неправилно съхранение на масла, горива на площадката; Злополуки 

свързани с липса на обезопасяване на електропроводи и захранващи 

енергетични източници. 

 Качество и контрол: 

 Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска;  

 Анализ и управление на риска: При идентифициране на рисковет е участникът 

използва стандарт ISO/IEC 27005 (BS 7700-3), който съдържа изисквания към 

начините за управление на риска.  

 Количествена оценка на риска:  За извършване количествена оценка на риска се 

определят следните елементи на риска: вероятност (В), тежест (Т) и ниво на 

риска (HP): вероятност (В). Участникът е представил таблица със следното 

съдържание вероятност за всеки отдефинираните рискове, пояснение на 

ситуацията и стойност. В отделни таблици участникът представя тежестта 

на риска и неговите стойности, ниво на риска.  

 Разглеждат се следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението 

на договора: 

o Времеви рискове: 

 Закъснение началото на започване на работите; 

 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; 

 Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 

 Административни рискове 

o В табличен вид участникът е представил количествената оценка на риска: 

показан е за всеки вид от дефинираните рискове- вероятност, тежест на 

вредата, ниво на риска, оценка на нивото.  

 Мерки за недопускане и преодоляване на риска, които същевременно се явяват и 

като предпоставки за качествено и навременно изпълнение на предмета на 

поръчката, както и същите мерки се отнасят й са прпиложими, както за 

дефинирания риск от възложителя, така и за съответните дефинирани аспекти 

и сфери на влияние.  

 Оценката на риска е и оценка на съответните мерки.  

 Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес; Рискове, свързани с възникване на непредвидени 

видове строително- монтажни работи, както и Липса/недостатъчно 

съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния 

процес. Количествена оценка на риска е представена в таблица съдържаща 

информация за риска, вероятност, тежесет на вредата, ниво на риска и оценка 

на нивото.  

o Мерки за недопускане и преодоляване на риска, които същевременно се 

явяват и като предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са 

прпиложими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за 

съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние.  

o Оценката на риска е и оценка на съответните мерки.   

 Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя; 

o Мерки за недопускане и преодоляване на риска, които същевременно се 

явяват и като предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са 

прпиложими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за 

съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние.  

o Оценката на риска е и оценка на съответните мерки. 

 Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или 
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неточности в проектната документация. 

o Мерки за недопускане и преодоляване на риска, които същевременно се 

явяват и като предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката, както и същите мерки се отнасят и са 

прпиложими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за 

съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние. 

o Оценката на риска е и оценка на съответните мерки.  

 Трудности при изпълнеито на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или 

други форми на негативна реакция от страна на местното население. 

o Мерки за недопускане и преодоляване на риска, които същевременно се 

явяват и като предпоставки за качествено и навременно изпълнение на 

предмета на поръчката, какго и същите мерки се отнасят и са 

прпиложими, както за дефинирания риск от възложителя, така и за 

съответните дефинирани аспекти и сфери на влияние.  

o Оценката на риска е и оценка на съответните мерки. 

 Възможни допълнителни рискове, които могат да възникнат при изпълнението 

на договора: 

o Рискове свързани с качеството на изпълнението:  

  Мерки за недопускане на риска. 

o Рискове, свъзани с нарушение на екологичните норми: отново е представена 

таблица с количествена оценка на риска.  

   Мерки за недопускане на риска.  

o Рискове, свързани с безопасността на работното място: в табличен вид е 

представена количествена оценка на риска. 

   Мерки за недопускане на риска. 

 Политиката по управлението на изпълнителя е насочена към: 

 Задължително се провежда ежедневен инструктаж на работниците и 

служителите от компетентно лице- Определяне на възможните опасности по 

дейности 

o Участникът ще изпълнява следните основни видове строително монтажни 

работи: 

 Земни (изкопни) работи; 

 Оборудване: Земекопни строителни машини и ръчни инструменти за 

дейността  

 Опасност: 

- Механична опасност: От срутване на земни, скални маси- 

затрупване; от падане в изкопа; от падащи камъни и други твърди 

предмети - удар; от движеща се строителна и транспортна 

техника - сблъсък, премазване; от ръчни инструменти; от 

неподреденост на работното място - спъване, подхлъзване; Дефект 

(вреда): Поражения на цялото тяло; Осигуряване на защита: 

Оформяне на откосите на изкопа съгласно проект. 

- Преди започване на работа в изкопи с дълбочина по-голяма от 1,5 м 

техническия ръководител или бригадира проверява устойчивостта 

на откосите. 

- Разполагането на земната маса, строителни материали, 

съоръжения и други, както и движението на строителните машини 

да става извън зоната на естественото срутване на откосите на 

изкопа, на разстояние не по-малко от 1,0 м от горния им ръб. 

- Недопусканеизвършване на изкопни работи при наличие на 

подпочвени води. 

- Извършване СМР в изкопи с вертикални стени и без укрепване само 
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след като техническия ръководител установи изправното и 

безопасно състояние на стените на изкопа. 

- За влизане и излизане от изкопа се поставят преносими стандартни 

стълби, така че горния им край дае на височина 1,0 м над терена. 

- Недопускане извършването на изкопни работи чрез подкопаване. 

- Недопускане работа без използване на предоставените ЛПС. 

- Създаване на правилна организация и подреденост на работното 

място. 

- По време на работа със земекопни машини недопускане преминаване 

на работниците около работните органи и самосвалите. 

 Опасност: Опасност от електричество; опасност от допир до 

подземни електрически съоръжения; Дефект (вреда): Поражение от 

удар от електрически ток. Осигуряване на защита: 

-  Преди започване на земните работи обозначаване върху терена или 

на подходящо място със знаци и/или табели на съществуващите 

подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина. 

- Ръчно изпълнение на изкопните работи в близост до подземните ел. 

съоръжения и с повишено внимание в присъствие на техническия 

ръководител. 

 Опасност: Опасност от неблагоприятен микроклимат в резултат на 

работа на открито - дъжд, мъгла, вятър, слънце. Дефект (вреда): 

Простудни заболявания, респективно прегряване. Осигуряване на 

защита:  

- Помещение (фургон) за почивка. 

- Осигуряване и предоставяне на подходящо облекло съобразно с 

микрокпиматичните условия. 

 Опасност: Опасности, предизвикани от неспазване на ергономичните 

правила и изисквания -принудителна стояща работна поза и физическо 

натоварване от ръчна работа. Дефект (вреда): Увреждане на костно-

мускулната система на крайниците и опорно- двигателния апарат 

Осигуряване на защита:  

- Предварителен медицински преглед. 

- пазване на изискванията на Наредба №16 за физиологичните норми и 

правила за ръчни работи с тежести. 

- Режим на труд и почивка. 

  Кофражни работи - непостоянно работно място. 

 Оборудване: Циркуляр, моторен трион, ел. трион и ръчни строителни 

инструменти 

 Опасност: Механична опасност: опасност от нарушаване целостта 

на кофража. Дефект (вреда): Поражения на цялото тяло. 

 Осигуряване на защита:  

- Укрепване на кофража съгласно проектните положения. 

- При монтаж на кофраж на няколко нива едно над друго, монтиране 

на всяко следващо след укрепване на долното ниво. 

- Декофриране след достигане на проектната якост на бетона. 

 Опасност: Опасност от падане от височина. Дефект (вреда): 

Поражения на цялото тяло.  

 Осигуряване на защита:  

- При необходимост монтиране по краищата на кофража (например 

за плочи и за външни стени) работни площадки с предпазен парапет. 

- Обезопасяване отворите създаващи опасност от падане от 

височина, чрез парапети, ограждения или здраво покрити, 
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обозначаване и/или сигнализиране по подходящ начин. 

- Монтаж на кофраж за самостоятелни пояси, греди, ригли, колони и 

други подобни от платформи или скелета. 

- Използване на ЛПС - каска и колан. 

 Опасност: Опасност от режещи инструменти (моторен, ел. трион, 

циркуляр и ръчни инструменти). Дефект (вреда): Срязване, отрязване. 

 Осигуряване на защита:  

- Изправни и обезопасени машини - циркуляр, ел. триони, моторен 

трион. 

- Допускане до работа лица, предварително преминали обучение за 

правилна и безопасна работа. 

- Осигуряване и предоставяне изправни и заточени режещи ръчни 

инструменти. 

 Опасност: Опасност от изхвърляне на кофражни елементи и твърди 

частици от бетон при декофриране. Дефект (вреда): Поражения на 

цялото тяло, Увреждане на очите.  

 Осигуряване на защита:  

-  Декофриране на елементи от сгради и съоръжения поетапно, 

внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия 

ръководител. 

- При декофриране използване на защитни очила и каска. 

- Недопускане изхвърляне от височина на кофражни платна и 

елементи. 

 Опасност: От грапави повърхнини и остри ръбове на строителните 

материали. Дефект (вреда): Протриване, убождане със спици 

Осигуряване на защита: 1. Използване на защитни ръкавици. 

 Опасност: От неподреденост на работното място - спъване, 

подхлъзване. Дефект (вреда): Поражения на цялото тяло 

 Осигуряване на защита:  

- Правилна организация и подреденост на работното място. 

- Ползване на ЛПС - обувки цели. 

- Подреждане на кофражните елемен-ти преди започване на работа 

по вид и последователност на технологичните операции. 

 Опасност: Опасност от електричество: От допир до тоководящи 

части на циркуляр, които нормално са под напрежение (директен 

допир); Дефект (вреда): Поражения от удар на електрически ток 

 Осигуряване на защита:  

- Затваряне на тоководящите части в кутии и кожуси. 

- Захранващи кабели с изправна изолация и защитени от меха-нични 

увреждания. 

- Електрически уредби и съоръжения, отговарящи на нормативните 

изисквания. 

 Опасност: От допир до части попаднали под напрежение вследствие 

повреда на изолацията (индиректен допир); Дефект (вреда): 

Поражения от удар на електрически ток 

 Осигуряване на защита:  

-  Зануляване на циркуляра. 

- Контрол, чрез измерване ефективността на зануляването. 

- Визуален контрол за наличие на неизправности на захранващия кабел 

и апаратите. 

 Опасност: Опасност от неблагоприятен микроклимат в резултат на 

работа на открито. Дефект (вреда): Простудни заболявания, 
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респективно прегряване. 

  Осигуряване на защита:  

- Помещение (фургон) за почивка. 

- Осигуряване и предоставяне на подходящо облекло съобразно с 

микрокпиматичните условия. 

- Преустановяване на работа при неблагоприятни климатични условия 

(гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър и 

гъста мъгла). 

 Опасност: Опасности, предизвикани от неспазване на ергономичните 

правила и изисквания -принудителна стояща работна поза и физическо 

натоварване от ръчна работа.. Дефект (вреда): Увреждане на 

костно-мускулната система на крайниците и опорно- двигателния 

апарат. 

 Осигуряване на защита:  

- Предварителен медицински преглед. 

- Спазване на изискванията на Наредба №16 за физиологичните норми 

и правила за ръчни работи с тежести. 

 Опасност: Опасности от психически фактори: от висока 

отговорност; от работа на височина. Дефект (вреда): Увреждане на 

периферната и централната нервна система Осигуряване на защита:  

-  Предварителен медицински преглед. 

- Режим на труд и почивка. 

- Задължителни периодични медицински прегледи. 

 Извършване на армировъчни работи. 

 Обурудване: Ръчни механични инструменти 

 Опасност: Механична опасност: от нарушаване целостта на 

кофража и/или бетона; Дефект (вреда): Поражения на цялото тяло. 

 Осигуряване на защита:  

- Укрепвана на кофража съгласно проектните положения. 

- Преди затваряне на кофража на всеки конструктивен елемент 

приемане армировката от проектанта конструктор и строителния 

надзор. 

- Започване декофриране след като бетона достигне проектната 

якост. 

 Опасност: От падане от височина. Дефект (вреда): Поражения на 

цялото тяло.  

 Осигуряване на защита: 

- При необходимост монтиране по краищата на кофража (например 

за плочи и за външни стени) работни площадки с предпазен парапет. 

- Обезопасяване отворите създаващи опасност от падане от 

височина, чрез парапети, ограждения или здраво покрити, 

обозначаване и/или сигнализиране по подходящ начин. 

- Монтаж на армировка за самостоятелни пояси, греди, ригли, колони 

и други подобни от платформи или скелета. 

- Използване на ЛПС - каска и колан.  

 Опасност: От грапави повърхности и остри краища на армировката. 

Дефект (вреда): Протриване, убождане 

 Осигуряване на защита: 

- Използване на защитни ръкавици и обувки. 

 Опасност: От неподреденост на работното място - спъване, 

подхлъзване. Дефект (вреда): Поражения на цялото тяло 

 Осигуряване на защита: 
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- Създаване на правилна организация и подреденост на работното 

място. 

- Подреждане на армировката по вид и технологична 

последователност. 

- Ползване ЛПС - цели работни обувки. 

 Опасност: От стърчащи краища на армировката по колони и стени. 

Дефект (вреда): Поражения на цялото тяло 

 Осигуряване на защита:  

- Недопускане оставяне на стърчащи краища на армировката, които 

могат да наранят преминаващите работещи. 

 Опасност:Опасност от електричество: директен допир до 

електромрежи. Дефект (вреда): Поражение от електрически ток 

 Осигуряване на защита:  

- Спазване предпазните (охранителни) разстояния до 

електромрежата при транспортирането, подаването и полагане на 

армировката в близост до електро-проводници. 

 Опасност: Опасност от пожар при заваряване, нагряване и рязане на 

армировка при направен кофраж от дървен материал. Дефект (вреда): 

Изгаряне, вреди на имуществото 

 Осигуряване на защита:  

- Вземане на необходимите мерки за пожарна и аварийна безопасност. 

 Опасност: Опасност от неблагоприятен микроклимат в резултат на 

работа на открито. Дефект (вреда): Простудни заболявания, 

респективно прегряване 

 Осигуряване на защита:  

- Помещение (фургон) за почивка. 

- Осигуряване и предоставяне на подходящо облекло съобразно с 

микроклиматичните условия. 

- Преустановяване на работа при неблагоприятни климатични условия 

(гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър и 

гъста мъгла). 

 Опасност: Опасност от неблагоприятен микроклимат в резултат на 

работа на открито. Дефект (вреда): Простудни заболявания, 

респективно прегряване. 

 Осигуряване на защита:  

- Помещение (фургон) за почивка. 

- Осигуряване и предоставяне на подходящо облекло съобразно с 

микроклиматичните условия. 

- Преустановяване на работа при неблагоприятни климатични условия 

(гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър и 

гъста мъгла). 

 Опасност: Опасности, предизвикани от неспазване на ергономичните 

правила и изисквания -принудителна стояща работна поза и физическо 

натоварване от ръчна работа. Дефект (вреда): Увреждане на костно-

мускулната система на крайниците и опорно- двигателния апарат. 

 Осигуряване на защита:  

- Предварителен медицински преглед. 

- Спазване на изискванията на Наредба №16 за физиологичните норми 

и правила за ръчни работи с тежести. 

 Опасност: Опасности от психически фактори: повтаряща се работа; 

работа на височина. Дефект (вреда): Увреждане на периферната и 

централната нервна система. 
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  Осигуряване на защита:  

- Предварителен медицински преглед. 

- Режим на труд и почивка. 

- Задължителни периодични медицински прегледи.  

 Полагане на готова бетонна смес - ръчно и машинно непосредствено от 

бетоновоз, чрез метален улей или бетон помпа или автокран. Оборудване: 

Юобел, Метален улей, Ръкав (хобот), Вибратор, Ръчни механични 

инструменти 

 Опасност: Механична опасност: от нарушаване целостта на 

кофража. Дефект (вреда): Поражения на цялото тяло; 

 Осигуряване на защита:  

-  Започване на бетонирането след като проектанта конструктор и 

представител на техническия надзор (технически ръководител) са 

приели кофража. 

- По време на бетонирането непрекъснато следене на състоянието на 

кофража и при установяване нередност спиране на работата. 

 Опасност: От движещ се кюбел или ръкав (хобот) на бетон помпа. 

Дефект (вреда): Поражения на цялото тяло.  

 Осигуряване на защита:  

- Изсипване на бетоновата смес от кюбела след установяването му в 

покой. 

- Нагласяване на празния кюбел след опиране на долната му част на 

терена. 

- Поочукване на кюбела от втвърдената бетонна смес, когато е 

положен върху терена. 

- Преместване на стрелата на бетон помпата от един участък на 

друг само при спряно действие на нагнетателната помпа. 

 Опасност: От падане от височина. Дефект (вреда): Поражения на 

цялото тяло. 

 Осигуряване на защита:  

- При необходимост монтиране по краищата на кофража (например 

за плочи и за външни стени) работни площадки с предпазен парапет. 

- Обезопасяване отворите създаващи опасност от падане от 

височина, чрез парапети, ограждения или здраво покрити, 

обозначаване и/или сигнализиране по подходящ начин. 

- Полагане на бетон за самостоятелни пояси, греди, ригли, колони и 

други подобни от платформи или скелета. 

- Поставяне на пътеките за преминаване и превоз с ръчни колички на 

разстояние не по-малко от 1,5 м от външния контур на плочата и 

отвори. 

 Опасност: От неподреденост на работното място - спъване, 

подхлъзване при транспортиране на бетонна смес с ръчна количка.. 

Дефект (вреда). Поражения на цялото тяло.  

 Осигуряване на защита:  

- Придвижване с колички само по дървени пътеки с достатъчна 

здравина, без огъване, остри завои и стъпала и не стъпващи върху 

арматурата. 

- Наклон на пътеките - на пълна количка с едно колело до 4% при 

изкачване и до 12 % при спускане. 

- Използване на ЛПС - ботуши. 

 Опасност: От изхвърчащи частици и пръски бетон. Дефект (вреда): 

Поражения на цялото тяло 
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 Осигуряване на защита:  

- Недопускане изпускане на бетонова смес от кюбела на височина по-

голяма от 1,0 м от мястото на полагането й без използване на улей 

или хобот. 

 Опасност: От грапави повърхнини и остри ръбове на кюбел, улей, 

ръчни механични инструменти и бетонова смес - охлузване, 

пробождане. Дефект (вреда): Поражения на крайниците 

 Осигуряване на защита:  

-  Задължително носене на гумени ботуши и предпазни ръкавици. 

 Опасност: Опасност от електричество: От допир или опасно 

приближаване до електропроводи. Дефект (вреда): Поражение от 

удар от електрически ток. 

  Осигуряване на защита: 

- Изключване на напрежението. 

- Спазване на охранителната зона на електропровода. 

- Заземяване на вибраторите, захранвани с напрежение над 36 волта. 

- Ползване на ЛПС - гумени ръкавици. 

  Опасност: От индиректен допир до вибратор, захранван с 

напрежение над 36 V. Дефект (вреда): Поражение от удар от 

електрически ток 

 Осигуряване на защита:  

- Използване на вибратори захранвани с напрежение 36 V. 

- Заземяване на вибраторите, захранвани с напрежение над 36 V. 

- Изколване на ЛПС - гумени ботуши и ръкавици. 

 Опасност: Опасност от неблагоприятен микроклимат в резултат на 

работа на открито. Дефект (вреда): Простудни заболявания, 

респективно прегряване. 

  Осигуряване на защита:  

- Помещение (фургон) за почивка. 

- Осигуряване и предоставяне на подходящо облекло съобразно с 

микроклиматичните условия. 

- Преустановяване на работа при неблагоприятни климатични условия 

(гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър и 

гъста мъгла). 

 Опасност: Опасности, предизвикани от неспазване на ергономичните 

правила и изисквания -принудителна стояща работна поза и физическо 

натоварване от ръчна работа. Дефект (вреда): Увреждане на костно-

мускулната система на крайниците и опорно- двигателния апарат 

 Осигуряване на защита:  

- Предварителен медицински преглед. 

-  Спазване на изискванията на Наредба №16 за физиологичните норми 

и правила за ръчни работи с тежести. 

 Методи и организация на текущия контрол от изпълнителя: 

- Описание на мероприятията по текущ контрол на обекта. 

Съвместно с възложителя ще се извършва постоянен контрол на 

всички етапи от работата. Той може по всяко време да проверява, 

инспектира и контролира технологиите на изпълнение и при 

констатиране на дефект или несъответствие с документацията или 

предписанията на производителя може да инструктира 

изпълнителския персонал да предприеме действия по 

отстраняването им. Също така Възложителят има право да 

проверява всички доставени материали за дефекти при 
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транспортиране и др. 

 Организация на материалните ресурси: Организацията на материалните ресурси 

е разгледана в следните аспекти: 

o Организация на доставка на материалите; 

o Транспортиране и съхранение на материалните ресурси; 

o Обвързаност между производствените графици и периодите на срочни 

доставки на материалните ресурси; 

o Материали, оборудване, одобрения и замени 

o Складиране и охрана на оборудване и материали 

 Организация на доставка на материалните ресурси: 

o Поръчки от обекта 

o Доставчици на материали - заявки към тях и следене на изпълнението им 

o Линеен план-график съобразен с технологичната последователност и обем 

на необходимите материални запаси 

o Работни карти с операции на работници 

o Контрол на работното време на работният състав 

 Внедряването на система за планиране на материалите ще доведе до следните 

резултати: 

o Поддържане на по-малки складови наличности 

o По-добро и равномерно изпълнение на графика на работа по 

производствените поръчки 

o По-голяма ефективност с по-малки оборотни средства 

o По-добро управление на персонала и неговата заетост, спрямо 

производствените поръчки 

o Системата за планиране на материалните запаси ще гарантира: 

o Своевременна доставка на нужните материали в процеса на 

строителството 

o Изпълнение на строителният процес без забавяне от предварителните 

разчети, описани в линейния график и предвидените срокове. 

o Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, които 

ще бъдат придружени от сертификат за качество 

o Ликвидиране на рисковете от презапасяване или недостиг на даден 

материален ресурс 

 Транспортиране и съхранение на материалните ресурси: Всички доставки на 

суровини и материали предназначени за влагане в строителството ще са 

снабдени с надлежна документация за произход и качество. Обвързаност между 

производствените графици и периодите на срочни доставки на материалните 

ресурси: Производствените графици ще следват стриктно предварително 

обявения календарен график, диаграмата на работната ръка, изискванията на 

нормативната база, както и техническите спецификации към проекта. 

Доставката на материалните ресурси ще следва хронологията на 

технологичният процес, предвидените за изпълнение СМР, както и 

производствените графици. 

 Складиране и охрана на оборудване и материали; За времето на изпълнение на 

проекта е предвидено изграждане на временен склад за доставените материали 

на територията на строителната площадка, фургони за изпълнителския 

персонал, химическа тоалетна и контейнери за отпадъци. 

 Отрицателни въздействия свързани със строителството, са; Отрицателните 

въздействия по време на строителството на обект: "Строителни и монтажни 

работи при изпълнение на обект: "Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с. Трилистник, общ. Марица, 

обл. Пловдив" са главно преки, временни ( в рамките на строителния период), 
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краткотрайни и локализирани, и без кумулативен ефект. 

o от естеството на предвижданите работи; 

o от вида на из ползваните материали; 

o от отпадъчните материали от строителството и от строителната 

площадка 

o Атмосферен въздух 

o Шум и вибрации 

o Води 

o Почви 

o Ландшафт: Според предвидената рехабилитация на водоснабдителната и 

рехабилитация/разширяване на канализационната мрежи не се очаква значимо 

въздействие върху ландшафта 

o Здравен фактор. Здравни рискове за населението. 

o Директно социално въздействие. 

o Културно наследство. 

 Мерки за намаляване на отрицателни въздействия върху околната среда; част от 

предидените от участника мерки са: За нормално функциониране на 

водоснабдителната система в районите, които ще бъдат засегнати от 

провежданите мероприятия следва да бъде осигурено независимо водоподаване и/или 

алтернативно такова през целия срок на строителните и пускови работи; 

Предвидените рехабилитационни дейности по отделни съоръжения, с подходяща 

организация, строително-монтажните работи (СМР) и тяхната последователност 

да бъдат напълно подчинени на непрекъснатия режим на работа на 

водоснабдителната система. При необходимост се осигурява алтернативно 

водоснабдяване за случаите на увеличение на обявеното от оператора време; В 

случаи на промяна на схемата на водоподаване, ВиК операторът осигурява 

допълнителни количества хлор и хлорни реагенти за обеззаразяване на питейната 

вода, с оглед недопускане на нежелани здравни ефекти за населението и др.  

- По отношение на отпадъците, във всички етапи на строителството, се 

изпълняват изискванията на Закона за управление на отпадъците и ПУСО. 

- Мерките за намаляване и подобряване на въздействията съпровождат 

меропроятията по рехабилитация и ново строителство на водоснабдителните и 

канализационни обекти. Изпълнителят ще вземе всички необходими мерки, за да 

опази околната среда на самата площадка и извън нея и ще ограничи щетите и 

неудобствата за хора в следствие на замърсяване, шум и други последици от 

строителните работи. 

- Съхранението на природните елементи се постига чрез създаване на 

интеграционни връзки с антропогенните компоненти на ландшафта, което 

същевременно ще доведе до повишаване на визуално - естетическата стойност 

на околната среда. 

- Важно условие за успешно провеждане на планираните рехабилитационни 

мероприятия на водопреносната и канализационната мрежи са координираните 

действия с местните държавни и общински власти, и компетентните органи по 

опазване на околната среда и общественото здраве. 

 Участникът е предидил да се предприемат допълнителни мерки. 

 Участникът е приложил таблица  съдържаща информация за вид СМР, което планира 

да изпълни при осъществяване на предмета на поръчката, като за всяко СМР е посочил: 

технология на изпълнение, организация на изпълнение, необходими ресурски, лица 

отговарящи за изпълнение на СМР. Съгласно така приложената таблица основните 

видове СМР планира от участника са; скатен изкоп за откриване на основите на пътни 

съоръжения в т.з.п с багер на транспорт; изкоп в скални почви за основи на пътни 

съоръжения машинно; изкоп за пътни съоръжения в т.з.п с ръчно; доставка и полагане 
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на подложен бетон В 7.5 под основи; кофраж в основи; кофраж в тяло на стена; 

кофраж стълба; направа и разваляне кофраж за ст.бет.шапка; заготовка и монтаж на 

армировка Al; заготовка и монтаж на армировка AIII; доставка и полагане на беотн В 

25 в основи; доставка и полагане на беотн В 25 над основи; доставка и полагане на 

беотн В 25 стълба; доставка и полагане на беотн В 25 за шапка; полагане на 

хидроизолация посредством двукратено обмазване с горещ битум два; направа на ръчно 

реден камък зад стена; направа на екран 15 см. От трамбована глина ; направа на 

дилатационни фуги 3 см чрез екстудиран пенолистирол в основи; монтаж на барбакани 

Ф100; доставка на скален материал за обратна засипка от депо; обратен насип от 

скална маса – ъгъл на вътрешно триене 350, g=2 KN/ m3 от наличен материал; изкоп за 

пътища в земни почви машинно; изкоп за пътища в скални почви; превоз земни почви на 

депо; демонтаж на стоманобетонов ел. стълб; доставка и монтаж на 

стоманобеотнов ел. стълб; прехвърляне на ел. проводници; изместване на 

канализационен клон; натоварване земни почи машинно; натоварване и превоз скални 

почви на депо; отсичане и изкореняване на орех; доставка и монтаж и боядисване на 

стоманен парапет; възстановяване на нарушена стопанска постройка.  

 Участникът е илюстрирал в схеми: 

 изпълнението на стена – етап I- ден 22 

 изпълнението на стена – етап II- ден 27 

 изпълнение на стена – етап III- ден 32 

 изпълнение на стена – етап IV- ден 37 

 изпълнение на стена – етап V- ден 42 

 изпълнение на стена – етап VI- ден 47 

 изпълнение на стена – етап VII- ден 52 

 изпълнение на стена – етап VIII- ден 57 

 изпълнение на стена – етап IX- ден 62 

 изпълнение на стена – етап X- ден 67 

 изпълнение на стена – етап XI- ден 72 

 изпълнение на стена – етап XII- ден 66 

 изпълнение на стена – етап XIII- ден 77 

 изпълнение на стена – етап XIV- ден 85 

 Участникът е приложил календарен график; диаграма на механизация и диаграма на 

работната ръка.  

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

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 

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

възложителя. 

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

описал  начина на изпълнението й, последователността на предвижданите дейности, 

технологиите за извършване на дейностите, предвидените за влагане материали, 

предвижданията си за техническа (механизация) и ресурсна (човешки ресурси) обезпеченост. 

Налице са и приложени графици и диаграми - линеен график за изпълнение на поръчката, 

диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. При изследване на представените от 

участника подход и програма за изпълнение на поръчката комисията установи наличието на 

обстоятелства, които не съответстват на изискванията на възложителя, а именно: 

 Декомпозирането на отделни действия/задачи не отразява коректно начина на изпълнение и 

технологичната последователност на строителите процеси за всички видове строителни 

работи по количествената сметка на строителния обект съгласно действащите технически 

норми и стандарти, правилна технология за изпълнение: 

 Участникът предвижда позиция 15 „Полагане на хидроизолация посредством 

двукратна обмазване с горещ  битум два пласта“ да се изпълнява от 30-ти до 92-ри 
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ден, позиция 16 „Направа на ръчно реден камък зад стената“ - от 28-ми до 91 ден, а 

позиция 17 „Направа на екран 15 см от трамбована глина“ - от 27-ми до 90-ти ден, т.е. 

участникът предвижда дейностите по обмазване с горещ битум да се изпълняват след 

направата на ръчно реден камък зад стената и екрана от трамбована глина. 

Правилната технология на изпълнение предвижда направата на ръчно реден камък зад 

стената и екрана от трамбована глина да е последващо спрямо обмазването с горещ  

битум. 

 Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне кофраж за ст. бет. шапка“ да 

се изпълни в периода от 26-ти до 88-ми ден, а позиция 14 „Доставка и полагане на 

бетон В25 за шапка“ на от 28-ми до 90-ти ден. Технологично неправилно и лишено от 

смисъл е по време на полагане на бетона за шапка кофражът за ст. бет. шапка да е 

вече развален. Правилната технологична последователност на строителните процеси 

предполага първо да се направи кофраж за ст. бет. шапка, след което да се положи 

бетонът за шапка и едва след това да се декофрира. 

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

начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за 

посочените видове строителни работи по Количествената сметка съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение. 

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, 

която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е 

изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се 

препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции 

за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап оценка на 

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 

2.5. „ИСА 2000“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя 

условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите документи, като 

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

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

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

програма за изпълнение на поръчката, Линеен план график, Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; и Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 63 /словом шестдесет и три/ календарни дни, считани от 

извършване на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване 

на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 

и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 



                                                     

169 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (обн., ДВ, 

бр. 72 от 15.08.2003г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл. 158, ал.2 от ЗУТ. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Описание на обекта на поръчката: Обект на настоящата обществена поръчка е 

„строителство” по смисъла на чл.З, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки 

/ЗОП/ с наименование: Изграждане на подпорна стена на ул. Проф. Асен Василев в 

го. Смолян“. Обществената поръчка е насочена към строителството на част от 

ул. „Проф. Асен Василев“ в гр. Смолян. Целта е подобряване на транспортно-

експлоатационните качества и носимоспособност на настилката с оглед 

осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на улицата 

и околните пространства, включително осигуряване на достъпна среда.  

 Съществуващо положение: Улица Проф. Асен Василев обхваща участък от о.т. 

2144 до о.т. 2190+45м по плана на град Смолян и е с дължина около 476 м. Улицата 

не е благоустроена. Цялата и дължина не е разкрита съгласно действащата 

регулация, а достъпът до новопостроените жилища е затруднен. За да се разкрие 

улицата съгласно одобрената улична регулация и да се достигнат габаритите на 

пътното платно, са изградени две нови подпорни стени от долната и страна - 

подпорна стена № 2 и подпорна стена № 3. За укрепване на улицата е необходимо 

изграждане на нова укрепителна стена от Съгласно Техническата спецификация за 

тази поръчка се предвижда изграждане на нова стоманобетонова стена - 

Подпорна стена № 4 с дължина 103.11 м. Височината на стената от цокълната 

фуга е от 1,37 м до 8.00 м. Стената е проектирана на двадесет и две ламели с 

различни дължини, отделени с вертикални деформационни фуги с ширина 3 см, 

които следва да се изпълнят от XPS (екструдиран пенополистирол). В проекта е 

предвидено до ламела 13 включително стената да е с разтоварваща конзола. От 

ламела 14 до ламела 22 стената е масивна. В обсега на ламели 16 и 17 се предвижда 

изграждане на стълбище. За да се елиминира хидродинамичния натиск, е предвидено 

да се поставят барбакани Ф 100 в един, два или три реда по височина. За оформяне 

на дренажна бариера зад стената е необходимо да се използват ръчно подреден 

камък и чакълест материал. Чакълестият материал да се положи на пластове, 

уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен валяк до достигане на обемна 

плътност 2000 кг/мЗ и постигане на ъгъл на вътрешно триене ф = 35°. 

Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 от 

неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с наклон към подпорната стена, за 

да отвеждат водата към барбаканите. Фундирането на стените е предвидено да 

се изпълни върху здрава основа. За изграждане на стената да се използват бетон с 

клас С20/25 (В25) и подложен бетон С 6/8 (В7,5) съгласно БДС ЕК 206-1 К/А и 

стомана А1 и АШ. След декофриране на стената е необходимо всички бетонови 

повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с горещ битум. 

Битумът се нанася върху суха и добре почистена бетонова основа. За обезопасяване 

на движението е предвидено да се изпълни стоманен парапет. 

 Етапи за изпълнението на поръчката; 

 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: 

o Мерки за здравословни и безопасни условия на труд - участникът 

притежава внедрена система за здравословни и безопасни условия на 

труд - OHSAS 18001:2007. Преди започването на строителството ще 

се изпълнят изискванията на българското законодателство и на 

внедрената система за здравословни и безопасни условия на труд. Също 

преди започване на работа и по време на целия обект, до завършване на 

строежа се извършва оценка на риска, съгласно чл.15 от НАРЕДБА №2 
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от 22.03.2004 г. Участникът има действащ комитет по условия на 

труд. При извършването на работата участникът ще спазва 

изискванията от наръчник по здраве и безопасност при работа и 

утвърдени инструкции по безопасност и здраве. Основни мерки, които 

ще се предприемат от участника: организация на ръководството на 

обекта; организация и отговорности; връзки и координация;  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. В плана 

се включват технологични инструкции за изпълнение на СМР, 

осигуряващи извършването им в технологична последователност и със 

съответната безопасност за изпълнителния персонал и самите 

работи; Ще изготви 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; 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; 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. 

Участникът  ще удостовери пред Възложителя, че работниците са 

получили достатъчно обучение и инструкции и са били снабдени с 

подходяща лична защитна екипировка преди започване на работата.  

 Предвиждат се следните организационни и технологични 

мероприятия, които ще се предприемат от участникът и ще се 

проконтролират от Координатора по безопасност и здраве: 

- За изпълнение на всеки вид работа свързан с опасностите, 

установени с изготвените Оценки на риска, ще се изготвят 

писмени инструкции по безопасност и здраве. 

- Специфични изисквания за ограничаване на риска. 

- осигуряване на питейна вода, вода за миене и препарати за 

поддържане на личната хигиена. 

- Ръководителят на обекта и целия ръководен екип от 

специалисти ще провежда непрекъснат контрол при 

изпълнението на работите, за спазване и пълно съответствие с 

изискванията на действащата нормативна уредба. 
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 Правила на строителната площадка: Ръководителят на проекта 

ще изготви Наръчник с правилата на обекта и ще ги представи за 

преглед на Възложителя и Строителния надзор. Всички строителни 

работи ще се извършват по безопасен начин и в съответствие с 

изискванията на Плана за безопасност и здраве и съответните 

Оценки на риска и Проекта за организация и изпълнение на 

строителните работи. Работниците и техните бригадири ще 

бъдат запознати с оценките на риска, проекта за организация и 

изпълнение на работите и друга съпътстваща информация за 

здравеопазването и безопасността. Работата ще се извършва само 

от компетентни работници, които са получили необходимата 

информация, обучение и лична защитна екипировка. Строителните 

работи ще се извършват съгласно съответните чертежи, 

технически спецификации и инструкции. 

 Мероприятия за подобряване условията на работа: Участникът  

гарантира, че ще предостави необходимите социални придобивки за 

подобряване условията на работа на целия персонал на обекта, 

включително помещения за хранене и тоалетни. На строителната 

площадка ще има основно оборудване за оказване на първа помощ.  

 Защитна екипировка участникът  ще обезпечи, за цялото време на 

строителната дейност всичките си служители с подходящи каски, 

обувки и други изделия от личната защитна екипировка, каквито са 

необходими. 

 План за предотвратяване  и ликвидиране на пожари и аварии, 

евакуация на работещите и намиращи се на обекта и други 

дейности на противопожарна безопасност.  

 Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

извършване на СМР, включително и за местата със специфични 

рискове. Строителната площадка се определя и открива при 

условията и по реда на ЗУТ. Строителната площадка ще се огради 

с плътна ограда. Тя е метална и е с височина минимум 2,00м. 

Участникът е направил описание на дейностите, които ще 

предприеме по отношение на осигуряване на безопасност и здраве 

при извършване на СМР. 

 При изкопни и подземни работи се предприемат подходящи 

мерки за безопасност, които включват: предварително 

установяване и съответно минимизиране на опасностите от 

подземни мрежи и съоръжения; използване на подходящо 

укрепване; предотвратяване на рискове, свързани с падане на 

хора, продукти и/или предмети и/или с проникване на вода; 

осигуряване на вентилация на работните места; осигуряване на 

безопасен достъп до работните места; извеждане на 

работещите на безопасно място в случай на пожар, авария, 

затрупване или наводняване; складиране на продукти или земна 

маса и движение на транспортни средства или строителни 

машини на безопасно разстояние от изкопа, а при необходимост 

поставяне на подходящи ограждения. 

 Извършването на СМР на открито се преустановява при 

неблагоприятни климатични условия.  

 Места със специфични рискове са: работа в близост до 

строителни машини; работа с оборудване под напрежение; 

опасност от засягане на подземни комуникации;  
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 Опасности и превантивни мерки за осигуряване на безопасност и 

здраве участникът е разгледал възможни опасности като е 

посочил за всяка опасност съответни мерки за минимизирането 

им: опасност от засягане на подземни комуникации; работа в 

близост до машини; работа с оборудване под напрежение; други 

опасности: опасност от хлъзгане; неправилно стъпване и удряне.  

 Мерки и изисквания за строителните машини и устройства, с оглед 

осигуряване на безопасността и здравето на работещите на 

строителната площадка. Участникът ще Отговорник по 

безопасност и здраве.  

o Мерки за контрол на качеството; Участникът  притежава внедрена 

система за контрол на качеството - ISO 9001:2008. Участникът ще 

гарантира, че качественият контрол отговаря на действащите 

български стандарти. Участникът ще документира всички нареждания 

за осигуряване на качество внедрени от самия него, обединените 

дружества, доставчиците и всяка и която и да била друга страна 

включена в работите посредством или чрез Изпълнителя. 

 Плана 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; 

 Контрол на документацията - възможност за проследяване; 

 Доставки, и пр.; 

 Изпълнение и контрол на изпитването. 

Планът за осигуряване на качеството ще посочва: 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). Лабораторният контрол по изпълнение на отделните 

работи ще се осъществява от приобектовата лаборатория на 

участника. Изпълнението на всеки вид работа ще става след 

разрешение от представителя на Строителния надзор. За 

изготвянето на плана за осигуряване на качеството е необходимо 

участникът да е: определил процесите, обхванати от 

Интегрираната системата за управление; Определила критериите и 

методите, осигуряващи ефективното функциониране и 

наблюдението на процесите; идентифицирала опасностите и 

оценила риска по отношение на ЗБР и определила значимите аспекти 

на ОС; осигурила наличието на ресурси и информация, необходими за 

функциониране и наблюдение на тези процеси; наблюдава, измерва, 

когато това има смисъл и анализира ефективността на процесите; 

внедрила е необходимите действия за постигане на планираните 

резултати и непрекъснатото подобряване на тези процеси; 

управлява тези процеси в съответствие с изискванията на 

посочените между-народни стандарти. 

 Насоченост към клиента;  участникът е посочил кои са 

заинтересованите страни от дейността му.   
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 Политика по управление- Ръководството на участника има 

разработена Политика по управление, като средство за 

управление на фирмата, с цел непрекъснато подобряване на вече 

постигнатите резултати. 

 Създаване на продукт: планирането по създаването на 

строителните продукти се извършва въз основа на дефинираните 

цели по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия 

на труд във фирмата и изискванията на самия продукт.  

 Процеси свързани с клиента.  

 Преглед на изискванията за продукта. 

 Обмен на информация с клиентите. 

 Закупуване- Процесът на закупуване и оценка на доставчиците е 

документиран в ПУ 07-02 “Закупуване и оценка на доставчици”. 

Във фирмата са определени подходящи критерии за избор на 

доставчик.  

 Производство на строителни продукти и изпълнение на 

строителни поръчки. 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. Участникът 

гарантира, че е осигурил необходимите суровини, материали, 

технически средства, квалифициран персонал и производствено 

оборудване, за да изпълни изискванията на своите клиенти. 

 Предпазване на продукта-  участникът е предвидил мерки за 

предпазване на произвежданите продукти по време на 

доставката до предвиденото местоназначение, за да се 

гарантира съответствието с изискванията и по този начин да се 

удовлетворят клиентите. Мерките са описани подробно в 

съответните процедури.  

 Измерване, анализ и подобряване; 

 Удовлетворяване на клиента; 

 Наблюдение и измерване на процесите; 

 Наблюдение и измерване на продукта; 

 Управление на несъответстващ продукт; 

 Подобряване;  

 Коригиращи действия; 

 Материали: Всички материали, доставени и вложени на обекта, 

ще бъдат съпроводени с декларации за съответствие, 

съответните сертификати за качество. Вземане на проби, 

изпитвания и съставяне на актове и протоколи.  

o 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 както 

следва: емитиране на замърсители в атмосферния въздух, 

повърхностните води и промяна на акустичната среда; генериране на 

отпадъци; нарушаване на местообитания на растителни и 
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животински видове; промени в ландшафта; местно население. 

Отпадъците ще се извозват и депонират на определени за целта места, 

за сметка на Изпълнителя. 

   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 от Фирмата; управление на оценените аспекти на околната 

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

животински свят, персонала и обществени отпадъци 

(строителни, битови, опаковки, хигиенни материали), замърсяване 

(прах, шум, вибрации, смазочни масла, разливи от зареждане с 

горива), ресурси (строителят:  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, свързани с постигане на целите на Фирмата, за 

качество на извършваните СМР, здравословни и безопасни условия 

на труд и опазване на околната среда; извършване на периодичен 

анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаване на 

качеството на строителните работи и системен контрол за 

изпълнението на поставените задачи във всички звена на 

фирмата; анализ на провежданите мерки за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната 

среда и оценка за тяхната ефективност/резултатност; 

осигуряване на постоянно подобрение на дейността на фирмата, 

чрез вземане на решения и набелязване на нови цели, основани на 

постигнатите до момента резултати; усъвършенстване на 

технологичните управленски процеси, свързани с управление на 

качеството на СМР и осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд и опазване на околната среда; непрекъснато 

поддържане в изправност на машините и съоръженията, 

комуникационното и компютърно оборудване на фирмата, за 

осигуряване качество в строителните работи и гарантиране на 

здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната 

среда и с цел предотвратяване на разливите на горива и масла. 

При авария ще бъдат своевременно засипани с пясък или 

локализирани по друг подходящ начин за ограничаване на 

разпространението им; периодичен анализ на националните и 

международни нормативни документи, оценка за отражението 

им върху извършваната от фирмата дейност, както и 

непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, 

наложени от този вид документи. 

 Ерозия на почвите: 

   Допълнителни мерки: ще ограничи своите дейности в 
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определените граници на площадките или и върху други площи, ако 

това е съгласувано между Надзора и Изпълнителя; ще осигури 

поливане на всички строителни площадки, увеличаване на 

пътищата и надлежно почистване на площадките за добавъчен 

материал; ще организира и контролира площадките за съхранение 

на материали и техническото състояние на машинния парк; няма 

да позволява утъпкване, замърсяване и разрушаване на 

естествените площадки в близост до строителните; ще 

поддържа площадките чисти, подредени и в безопасно състояние 

по време на периода на строителство и експлоатация; ще 

изхвърля всички неизползвани материали и остатъци, 

строителните работи от площадките и др.  

   Мерки съгласно разпоредбите на Закона за управление на 

отпадъците. 

   Аспекти и показатели за мониторинг: участникът е описал в 

таблица, която съдържа информация за показател/ аспекти, цел, 

място на проверката, честотата на проверката, критерий за 

отхвърляне)  и трасиране.  

   Управление на генерираните строителни отпадъци в процеса на 

строителство; 

 План за управление на строителните отпадъци. Общи 

изисквания. Планът за управление на строителните отпадъци: 

ще осигури отпадъците, генерирани при изпълнението на 

строителството, да се управляват съгласно националното 

законодателство в областта на отпадъците, в това число 

предаване за повторна употреба, рециклиране и 

оползотворяване; ще даде описание на мерките и планирането 

им за намаляване на отпадъците, повторна употреба, 

рециклиране и контрола върху събирането и съхранението им; 

ще спазва следната йерархия при управлението: 

предотвратяване; подготовка за повторна употреба; 

рециклиране на строителни отпадъци, които не могат да 

бъдат повторно употребени; оползотворяване в обратни 

насипи; оползотворяване за получаване на енергия от 

строителни отпадъци, които не могат да бъдат рециклирани 

и/или материално оползотворени; обезвреждане на 

строителни отпадъци, които не могат повторно употребени, 

оползотворени и /или рециклирани по предходните топки; 

 Обхват - Планът за управление на отпадъците ще съдържа, 

но без да се ограничава само с това, следното: С общи данни 

за инвестиционния проект (описание на Площадката, от 

която ще се генерират отпадъците) - Приложение № 2 от 

Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали; прогноза-

изчисления за образуваните строителни отпадъци и степента 

на тяхното материално оползотворяване - Приложение № 4 

от Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали; прогнозен 

план за вида и количествата на продуктите от оползотворени 

строителни отпадъци, които ще се влагат в Работите - 

Приложение № 5 от Наредба за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; 
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мерки, които ще се съблюдават при изпълнението за 

предотвратяване на отпадъци, подготовка за повторна 

употреба, рециклиране или отправяне към пунктове за 

рециклиране, оползотворяване в обратни насипи, евентуално 

обезвреждане и т.н. „ИСА 2000“ ЕООД ще: определя 

отговорно лице за изпълнение на плана за управление на 

строителни отпадъци; възлага задължения към участниците 

в строително-инвестиционния процес за спазване на 

изискванията за изпълнение на целите за рециклиране (ако е 

приложимо) и оползотворяване на строителни отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали и/или 

оползотворяване на строителни отпадъци в обратни насипи. 

При извършване на СМР, строителните отпадъци 

задължително се разделят по вид и се предават за последващо 

материално оползотворяване в обеми не по-малки от 

дадените в проекта. Строителните отпадъци се събират, 

съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване 

разделно и се подготвят за оползотворяване и рециклират на 

специализирани площадки. Дейностите по събиране, 

подготовка преди оползотворяване и рециклиране на 

строителни отпадъци, както и специфичните изисквания към 

площадките, на които се извършват тези дейности, ще 

отговарят на минимално заложените изисквания в 

Приложение № 9 от Наредба за управление на строителните 

отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. 

Участникът ще изготви от името на Възложителя 

транспортен дневник на строителни отпадъци по време на 

изпълнение на Работите по Приложение № 6 от Наредба за 

управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали. Транспортният дневник 

включва информация за лицата, които извършват 

транспортиране на строителни отпадъци и лицата, на които 

се предават строителни отпадъци. Участникът ще  изготви 

от името на Възложителя отчет съгласно Приложение № 7 

от Наредба за управление на строителните отпадъци и за 

влагане на рециклирани строителни материали за изпълнение 

на плана за управление на строителни отпадъци. Одобрение, 

съгласуване, актуализации Плановете за управление на 

строителни отпадъци се одобряват за строежи, за които се 

изисква одобрен инвестиционен проект - като част от 

процедурата за съгласуване и одобряване на инвестиционни 

проекти по реда на глава осма, раздел II от Закона за 

устройство на територията от органа, отговорен за 

тяхното одобряване. Екологосъобразен избор на строителни 

материали. Отрицателни въздействия по време на 

строителството - са главно преки, временни (в рамките на 

строителния период), краткотрайни и локализирани, и без 

кумулативен ефект. От естеството на предвижданите 

работи. Няма да се допуска замърсяване на повърхностните, 

подземни води и минерални находища от транспортната и 

строителна техника на строителните площи. Ще се спазват 

определените места за събиране и временно съхраняване на 



                                                     

177 

отпадъците, които ще се формират и ще бъдат съобразени с 

изискванията на чл.18, ал.2 и чл. 19 от Закона за управление на 

отпадъците ЗУО /ДВ бр.86/2003 г. Няма да се допуска 

зареждане и разливи от горива и смяна на масла в сервитута 

на обекта.   

 Атмосферен въздух: 

 Шум и вибрации 

 Води 

 Земи и почви 

 Отпадъци- Строителните отпадъци, генерирани при 

извършване на СМР ще бъдат събирани, извозвани и 

депонирани в съответствие с Наредба за условията и реда за 

изхвърлянето, събирането (включително разделното), 

транспортирането, претоварването, оползотворяването и 

обезвреждането на битови, строителни и масово 

разпространени отпадъци на територията на общината. 

Събирането и извозването ще се извършват в специализирани 

контейнери и ще бъдат депонирани на депото или 

площадката за строителни отпадъци. 

 Мониторинг- за изпълнение на мерките за намаляване 

въздействието върху околната среда. ще се обърне внимание 

на следните аспекти: Недопускане на замърсяване с прах извън 

оградените предели на строителната площадка, като за тази 

цел участникът ще разполага на обекта със средства за 

покриване на източници на неблагоприятни атмосферни 

условия; Недопускане на замърсяване на улиците от 

работещите на обекта транспортни средства и строителна 

механизация, като за целта се предвидят средства за 

почистване на транспортните средства и механизацията 

преди напускането на обекта от характерните за обекта 

замърсявания и др. 

 Управление на строителните отпадъци според предписанията 

на нормативните документи и изискванията в съгласувания 

РПОИС, вкл. текущо извозване на отпадъците от 

строителните площадки с оглед на ограничените условия на 

работа по натоварени градски улици. 

 Мерките за опазване на околната среда са ориентирани към 

осигуряване на правилно управление на замърсяващите потоци 

в следствие на строителните и електро-монтажните 

работи, в частност що се отнася до шум, замърсители на 

въздуха, водата и почвата. 

 Предохранителни мерки: действия насочени към 

намаляване получаването на нежелани замърсяващи 

потоци, обхващащи както действия отнасящи се до 

типични строителни елементи, като например 

съоръженията, така също и решения отнасящи се до 

местоположението на някои дейности, свързани със 

строителството, като например спомагателните 

инсталации; 

 Корективни мерки: действия, ориентирани към 

намаляването на вредите от замърсяващите потоци, 

когато те вече са факт. Предложеният план за 
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предохранителни и корективни мерки е подготвен на 

базата на посочените по-долу основни действия за 

подобряване на екологичната среда в следните аспекти: 

Недопускане на замърсяване на работните и 

прилежащите площи с - отработени горива, масла и др. 

работни течности от механизацият; Системите за 

контрол на оттока от химически вещества към местата 

за тяхното съхранение ще бъдат инспектирани 

периодично и др. 

 Мерки за опазване на околната среда от разлив на 

непречистени отпадъчни води Разливането на течни 

материали неизбежно ще доведе до дълготрайно 

замърсяване на почвата, подземните води и 

повърхностните води. Тяхното неразрешено заустване в 

канализационната система можеще доведе до 

задръстване на тръбите или разрушаване на 

материалите, които накрая ще компрометират 

работата на цялата система. По време на строителните 

работи могатще се очакват течове с повишено 

съдържание на частици, разтворими вещества, масла и 

pH различно от общите стойности за повърхностни води. 

 Мерки за предотвратяване: Ще се избегне оттичането на 

варова вода и останки от цимент и хоросан в 

санитарната мрежа или водните потоци в района; 

Обекта ще се поддържа чист за да се намали влаченето 

на частици и елементи от наводняване към близките 

отвори на отходните тръби или водни потоци; При 

спазване на горепосочените превантивни мерки ще се 

избегне негативното въздействие върху флората и 

фауната за околната среда, ще се предотвратят щети 

върху съществуващата санитарна мрежа. 

 Мерки за опазване на околната среда от санитарно - 

битови отпадъци Продуктите от естествените жизнени 

дейности ще се третират по начин, който е 

природосъобразен. 

 Мерки за предотвратяване: Ще бъдат осигурени 

химически тоалетни - тип „кабина” с качествено 

сервизно обслужване, гарантирано със сертификат за 

качество на услугата по ISO 9001:2000. Битовите 

отпадъци, възникнали при строителството ще бъдат 

събирани в предназначени за това контейнери.  

 Мерки за опазване на околната среда от строителни 

отпадъци Характеристиките на материалите в 

отпадъците при строителството определят 

възможността за рециклиране и за съответно 

приложение. 

 Мерки за предотвратяване: Ще се избегне разрушаване и 

събаряне поради изпълнение с лошо качество; Ще се 

избегне закупуването на големи количества материали; 

 Ще се изиска прилагането на адекватни мерки по време на 

транспортирането на материалите, така че да се избегне 

счупване; 
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 По време на закупуването на материали ще се изиска 

тяхното доставяне да е в опаковка, която ще позволява 

повторна употреба или рециклиране; 

 Ще се поръчат такива материали, чиито размери са най-

подходящи за поставяне и се цели избягване получаването 

на излишни отпадъци; 

 Съдовете или средствата в определените места ще 

бъдат подготвени за събиране на отпадъците.  

 Транспортирането на металните и дървени отпадъци ще 

подпомага тяхната нова употреба или рециклиране 

(ключова особеност на компанията); По отношение на 

опасните отпадъци участникът ще изучи алтернативите 

за употреба на такива продукти, от които не се 

получават опасни материали. Освен това ще се проучат 

следните мерки: Ще се изчистят пътищата от опасни 

продукти като продукти за отстраняване на кофраж, 

консервационни течности, смоли, лепкави субстанции, 

разтворител, асфалтови продукти, масла използвани за 

машините, замърсена почва, напоени с масло и 

флуоресцентни материали; Задължението на 

доставчиците да предадат картата за безопасност на 

продуктите, от които могат да се получат опасни 

отпадъци, ще се включи в договора, който се сключва с 

тях. Участникът е набелязъл няколко приоритета.: 

 Мерки за намаляване на запрашеността на атмосферния 

въздух при изпълнение на поръчката 

 Мерки за предотвратяване: част от които са:  ще 

има контрол на движението на машините в района на 

строителния обект и преминавайки през населените 

места (предимно по време на изкопни работи) и на 

местата за достъп до него, като се ограничава 

тяхната скорост, особено по време на сухи и 

ветровити дни; за да се избегне износването на 

движещите се и въртящи се час^/и на машините и 

съоръженията от прах, който прониква в тях, 

осъществяването на дейност: прахови емисии (напр. 

мястото за събиране) няма да се намират близо д на 

кран и тяхното съседство не е целесъобразно; План за 

собствен мониторинг на околната среда - на водите, 

въздуха и почвите, който да съгласува с Басейнова 

дирекция, РИОСВ и представи в ИАОС за 

утвърждаване. 

 Управление на отпадъците участникът ще 

предприеме следните мероприятия по отношение на  

Битовите и подобните на битови отпадъци,  Инертни 

отпадъци,  Управление на строителните отпадъци и 

отпадъците от разрушителни работи: Опасни 

отпадъци:  

 П-ри ЕТАП - ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И МОБИЛИЗАЦИЯ- Преди 

започване на постоянните работи ще бъде направена предварителна подготовка, 

която ще обхване: 

o Строителна площадка: Строителната площадка се почиства и се подготвя 
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за строителството. Парцела се загражда с временна ограда. Оформен е 

вход/изход на стр.обект от към улицата, където се намира и врменната 

чешма за измиване на строителната механизация. Поставят се табели 

“ВНИМАНИЕ СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ!”.Проверява се дали подаването на ток 

за предишни разрушени сгради / ако има такива/ е изключено. Осигурява се 

ел.захранване за строителни нужди и временна чешма за производствени и 

питейни нужди. Предвиждат се фургони за съблекалня на работниците и за 

канцелария на техническия ръководител.В канцеларията на техническия 

ръководител и в съблекалнята на работниците трябва да има аптечки с 

необходимите средства за оказване на първа медицинска помощ. Тоалетната 

ще бъде подвижна- химическа. Предвижда се в близост до входа/изхода на 

строителния обект да има чешма за измиване на излизащата от обекта 

строителна механизация. Обзавеждането на строителната площадка се 

състои от:е 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. За оказване на първа медицинска помощ на обекта във 

канцеларията на техническия ръководител и в съблекалнята на работниците 

да се оборудва аптечка с необходимите медицински средства и лекарства. 

Строителната площадка е подходящо сигнализирана и осветена за 

пешеходци и моторни превозни средства. 

o Мобилизация; Организация за мобилизиране на бригадите, които ще работят 

на обекта, ще се извърши съгласно вътрешни правилници за работа на 

Изпълнителя. 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 

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 

съгласно изискванията на ЗУТ, респективно горецитираната Наредба №2. 

Местата ще бъдат предварително съгласувани със Строителния надзор. 

Изпълняват се всички мероприятия по временната организация на 

движението- отстраняват се или се покриват знаците от постоянната 

сигнализация, които не отговарят на променените условия. Ако КБЗ и 

Изпълнителят преценят, че за безопасното придвижване на строителната 

техника е необходимо, разпореждат изпълнението на съответните земни 

работи (изкопи и насипи) и временни съоръжения за направа на временни 

пътища; 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. 

 III ЕТАП - строително - монтажни работи-  След завършването на 

подготвителните работи и изграждане на Интегрирана система за управление 

(ИСУ), описани в предишната точка, включително и завършването на 

мобилизацията ще пристъпим към изпълнението на същинските строително 

монтажни дейности. Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно 

изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 

на техническия проект. Документирането на извършените СМР се осъществява 

съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни 
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работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. В 

строежа да се влагат само строителни продукти, в съответствие на 

съществените изисквания към строежите и да имат оценка на 

съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, 

съответно на Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за 

влагане на строителните продукти в строежите в Република България. При 

изпълнение на отделните видове СМР трябва да се имат предвид и спазват 

следните основни изисквания: Предвидените за изпълнение строителни работи се 

извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и на инвестиционния проект. Документирането на 

извършените строителни работи се осъществява съгласно Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 

чрез протоколи за изпълнени строителни работи, в които се отразяват видовете 

работи, количества и единични цени. В строежа да се влагат само строителни 

продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и да 

имат оценка на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания 

към продуктите и 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 строителни работи трябва да се имат предвид 

и спазват следните основни изисквания: Всички видове строителни работи 

трябва да се изпълняват в съответствие с одобрения инвестиционен проект, 

нормативните актове и документи в строителството; При даването на 

строителна линия е задължително участие на проектантите на обекта;  

монтажни работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, 

монтажни работи, бетонови работи, армировъчни и др.); Спазване на 

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

фирмите-доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, 

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

сертификати за съответствие на влаганите материали; Необходимо е преди да 

започне строителството на обекта да се извърши уточняване и отлагане на 

местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата му. 

Това следва да се реализира с участието на съответните специализирани 

ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването на строителството 

да се запазят експлоатационните характеристики на подземните комуникации; 

Преди започване на строителството строителят следва да измести всички 

засегнати проводи и съоръжения; Земните работи следва да се извършват в 

съответствие с ПИПСМР - Раздел I „Земни работи и земни съоръжения”; 

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

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

съответните стандартизационни документи. Не следва да се допуска 

използването на материали и изделия без сертификат за качество и с неизвестна 

технология за приложението им; Изпълнението на строителството трябва да 

се съгласува със съответните органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна 

организация на движението по време на строителството при съблюдаване 

изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010 г. за временната организация и 

безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи 

по пътищата и улиците. 

 IV-ти 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 
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проект, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по 

чл.169, ал.1 и 3 от Закона за устройство на територията и условията на 

настоящия договор, 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. Когато за обекта или отделни негови части и 

инсталации са предвидени изпитания, приемането се извършва след успешното 

им провеждане. В случаите, когато изпитванията не са успешни, 

строителството не се счита за завършено и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по 

чл.265 от Закона за задълженията и договорите. Количеството на изпълнените 

строителни работи и замерването им се извършва съгласно нормативните 

изисквания. След завършването на всички работи по проекта и изготвянето на 

необходимата докуменатция, Изпълнителя ще уведоми Строителния надзор, че 

съществено е завършил работите и ще поиска назначаването на държавна 

комисия за приемане на. обекта за  

o Гаранционно обслужване: Гаранционните срокове са съгласно минимално 

определените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в 

експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. Задължаваме се да отстраняваме за своя сметка 

скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в 

гаранционните срокове съгласно предходната алинея 1. Гаранционните 

срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация. 

За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от 

установяването им. Задължаваме се съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

отстраним за своя сметка появилите се недостатъци и дефекти в 

гаранционните срокове в 14-дневен срок от получаване на известието по 

предходната алинея. Задълженията по предходните алинеи се запазват и ако 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предостави отделни части или целия обект на трети лица. 

В случай че не отстраним дефектите съгласно условията по ал.5, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани за наша сметка. Ще осигурим 

Гаранционно обслужване, съгласно договорените гаранционни условия и 

срокове;  

 Последователност на предвижданите дейности- технологична последователност на 

предвижданите дейности за изпълнение на предмета на поръчка участникът е 

представил подробно в таблица, която съдържа информация за вид СМР по клонове, ед. 

Мярка, количество, работни дни, календарни дни, начало/условно/ и край 

/условно/.представена е следната последователност:  

 въвеждане и поддържане на ИСУ система- въвеждане и поддържане на ИСУ 

система 

 Подготвителни дейности и мобилизация: Мобилизация на ресурсите за 

строителство; Подготовка  площадка; Временна организация на движението; 

Подписване на протоколи за откриване на строителна площадка; 

 Строително- монтажни дейности 

o Част "Конструкции"/ Подпорна стена 4: Скатен изкоп за откриване на 

основите на пътни съоръжения в т.з.п с багер на транспорт;  Изкоп в скални 

почви за основи на пътни съоръжения машинно;  Изкоп за пътни съоръжения в 
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т.з.п с ръчно; Кофраж в основи; Доставка и полагане на подложен бетон В 7.5 

под основи; Кофраж в тяло на стена; Кофраж стълба; Направа и разваляне 

кофраж за ст.бет. шапка; Заготовка и монтаж на армировка AI; Заготовка и 

монтаж на армировка АIII;  Доставка и полагане на бетон В25 в основи; 

Доставка и полагане на бетон В25 над основи; Доставка и полагане на бетон 

В25 стълба; Доставка и полагане на бетон В25 за шапка; Полагане на 

хидроизолация посредством двукратна обмазване с горещ битум два; Направа 

на ръчно реден камък зад стената; Направа на екран 15 см от трамбована 

глина; Направа на дилатационни фуги 3 см чрез екструдиран пенополистирол в 

основи; монтаж на барбакани Ф100; доставка на скален матариал за обратна 

засипка от депо; обратен насип от скална маса- ъгъл на вътрешно триене 350 

, g=2 KN/m3; изкоп за пътища в земни почви машинно; изкоп за пътища в 

скални почви; превоз земни почви депо; демонтаж на стоманобетонов ел. 

стълб; прехвърляне на ел. проводници; изместване на канализационен клон; 

натоварване на земни почви машинно; натоварване и превоз скални почви на 

депо; отсичане и изкореняване на орех; доставка и монтаж и боядисване на 

стоманен парапет; възстановяване на нарушена стопанска постройка. 

 Предаване на обекта / за всички подобекти/: документация за отчитане; 

Констативен протокол за приемане на обекта; Демобилизация на стр.площадка. 

 Технология на извършване на дейностите 

 Земни работи 

o Материали: Материалите, добивани и впоследствие използвани при 

изпълнението на земните работи и земните съоръжения трябва ще бъдат 

класифицирани, съгласно изискванията на груповата класификация на почви и 

смеси от почви и зърнести материали, съгласно спецификацията. 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 спецификацията. Няма да се допуска 

използването на материал без протокол от акредитирана лаборатория, 

определящ неговите качества. 

o Машини и оборудване: Участникът гарантира  използването за извършване 

на земните работи такива земекопни, разстилачни и уплътняващи машини 

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

методи на работа, които да отговарят на изискванията за материалите, 

подлежащи на изкопаване и влагане в земните съоръжения. 

o Напречни и надлъжни профили: Земните работи ще бъдат изпълнени точно 

по профилите и размерите на проектните чертежи и нивото им не трябва 

да надвишава котите на земното легло на пътната настилка. Откосите ще 

бъдат с равна повърхност, без наличието на неуплътнен материал. 

o Условия за започване на земните работи Изпълнението на Земните работи 

ще започне: при изпълнени условия на Договора за строителство и подписан 

документ за предаване на строителната площадка; при направен опис на 

дървета, сгради и съоръжения на строителната площадка и около нея, които 

ще трябва да бъдат защитени от работещите и преминаващи 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, разположени в насипните зони; при почистена 
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строителната площадка от храсти, дървета, пънове и едри камъни; при 

изградени временни пътища и предвидените в Проекта рампи. 

o Приемане на геодезическите работи; Трайните геодезични маркировъчни 

знаци няма ще бъдат приети, котат зоната на предстоящи земни работи, 

изпълнявани със земекопни машини, които се очаква слягане или хлъзгане на 

почвите. 

o Спиране на земните работи Изпълнението на земните работи ще се спира 

при: Изпълнението на земните работи може да продължи: по подточка 1 

след възстановяването на обозначителните знаци, по подточка 2 след 

получено писмено съгласие от съответните заинтересовани ведомства и по 

подточка 3 след нормализиране на хидрогеоложките условия.  

 Изкопи:  

o Обхват на работата; Изпълнението на изкопите включва изкопаване на 

материала в рамките на чистите линии на напречните профили на изкопа. 

Изкопните работи са съобразени с основите на съоръженията. Изкопите за 

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

изкоп до оказаната дълбочина и широчина, необходима за изграждане на 

съоръжението.При изкопи за, подпорни стени, 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. 

o Технология на изкопните работи; участникът ще 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 пресече достъпа на 

свободно течащи води до работната площадка. Съществуващите 

напоителни канали или ще се спрат със съгласието на заинтересованите 

власти или ще се вкарат в отвеждащи тръби, или ще се изолират по друг 

начин. При извършване на изкопните работи ще бъде гарантирано 

максималното отводняване на изкоп по всяко време. Участникът ще изгради 

такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото 

отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. 

Участникът ще осигури, монтира, поддържа и експлоатира такива помпи и 

оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под това на 

основите на постоянните работи за разпоредения срок. Превозването на 

изкопаните материали до мястото на насипване или депониране ще 

продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно 

работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи 

съответния вид работа. Излишният подходящ материал, и всичкият 

неподходящ материал ще бъдат складирани на депа, осигурени от участника. 

При извършване на изкопните работи няма да се допуска смесване на 

подходящ с неподходящ материал. Изкопите за основи, канали и окопи ще 

бъдат укрепени работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа ще бъде 

обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено 

те да останат на място. Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат 

открити само за необходимия минимален период. Изкопът може да бъде 

спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен над 

котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки 

атмосферни влияния, чиято дебелина да бъде определена за всеки 

индивидуален случай, като тази дебелина няма да бъде по-малка от 0,3 т. 

o Изкопи за съоръжения:Изкопа за съоръжения се състои от всички изкопи, 

посочени в напречните профили, които са необходими за изграждането на 
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мостове, правоъгълни, тръбни, устообразни и плочести водостоци, устои, 

стълбове, подпорни стени и прагове. 

o Изкопи за основи на съоръжения: Дъното на всички изкопи за основи ще бъде 

оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите. 

Възможно е да е необходимо да се извърши допълнително прекопаване, за да 

се премахнат джобове от мека почва или ронлива скала. Получените 

празнини ще бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или 

друг одобрен материал. След полагането на постния бетон няма да се 

извършва подравняване на страничните повърхности на изкопа в 

продължение на двадесет и четири часа. Изкопът може да се изпълни под 

или над указаната в проекта кота на фундиране в зависимост от това къде 

ще се достигне носимоспособния почвен пласт. Всяко допълнително 

изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, 

получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще 

се компенсира с бетон с клас по якост на натиск С8/10 или друг одобрен 

материал. 

 Изпълнение: Котловани и траншеи за основи на мостове, правоъгълни, 

тръбни, устообразни и плочести водостоци, стени и други съоръжения, 

ще се изпълняват до нивата и размерите, дадени в чертежите или до 

изискваните нива и размери. “ИСА 2000” ЕООД ще продължи работа 

след като се приеме готовия изкоп. Изкопаният материал ще бъде 

използван за обратна засипка или ще бъде вграден в насип, ако е годен или 

ще бъде извозен на депо, ако е негоден. 

 Отводняване на изкопи за основи: Всички изкопи ще бъдат добре 

отводнени по всяко време, като se изпомпва водата и укрепват 

страничните стени с плътна дървена шпунтова ограда, (или със 

стоманени огради, стоманен шпунт, кесони) или друго специално 

оборудване.В случай, че изкопа се е напълнил с вода вследствие на 

некачествено изпълнено отводняване на повърхностните и атмосферни 

води или поради забавяне на изпълнението, отстраняването на водата е 

за сметка на “ИСА 2000” ЕООД. 

 Контрол: Периодично, по време на работите по изкопите, участникът ще 

проверява естеството на изкопавания материал и ще следи дали е 

достигнато нивото на подходящ за фундиране материал. 

 Подготовка за полагане на основите на съоръженията Ще се полагат 

специални грижи за дъната на изкопите за съоръжения в дъждовните 

периоди. При установена повреда, дъната на всички изкопи ще бъдат 

внимателно подравнени. Участъците от мек материал, ронлива скала и 

шупли в котловините и траншеите ще бъдат отстранени и получените 

дупки ще бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск С8/10, или 

друг одобрен материал. При твърди скали или подобни материали, 

изкопните работи ще продължат още двадесет сантиметра в скалата 

или твърдия материал, така че да се получат/гнездата закрепване на 

основата от бетон или до такава допълнителна дълбочина, каквато е 

побоченд-в-чертежите.  Дъното на котлована ще бъде почистено от 

изровен материал и изкопано до твърда повърхност, подравнено 

стъпаловидно или набраздено. Дъното на котлован за основата на устой 

ще бъде равно или стъпаловидно, както е посочено на чертежите, а 

страната на котлована зад устоя ще бъде изсечена точно по линиите на 

чертежите, което да позволи полагането на бетона до неразрушен 

материал. 

 Обратна засипка:  Обратната засипка ще се оформи до нивата и откосите, 
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посочени на чертежите. Ако е необходимо, участника ще преустанови работата 

на насипите и/или изкопите, представляващи част от подходите към дадени 

съоръжения, докато се спазят изискванията за сроковете за набиране на 

якостта на съоръженията.Обратните засипки на котловани и траншеи на 

фундаменти ще се изпълняват, след проверка и одобрение на фундаментите и 

работите по съоръженията в рамките на изкопите. При изграждане на насип до 

или върху водостоци и тръбни дренажи, участника ще вземе мерки насипа да се 

изгражда едновременно и от двете страни на съоръжението. Материалът за 

обратната засипка ще отговаря на следните технически изисквания: 

1) Максимален размер на зърната - не е по-голям от 75 mm; 

2) Фракция, преминаваща през сито 0,063 mm - не повече от 15 % по маса; 

3) Коефициент на разнозърност d60/dl0) - не по-малък от 10; 

4) Отклонение от оптималното водно съдържание, съгласно БДС 17146 - 

±3%. Няма да се позволява насипването на непретрошен скален материал зад 

съоръженията. Укрепването и други подпори в изкопа за основи на 

съоръжения ще се свалят с увеличаването на котата на обратната засипка. 

Свалянето на укрепването не освобождава участника от отговорността му 

за безопасността на персонала, работещ в котлована или траншеята. Там, 

където е необходимо, укрепване и други подпори за изкоп ще се оставят в 

котлованите и траншеите на фундаментите. Дъната на всички изкопи за 

съоръжения и водостоци, които ще се засипват отново, както и всички 

насипи в подстъпите към съоръжения и водостоци ще се уплътнят до 98 % 

от максималната обемна плътност на скелета на материала по 

модифициран Проктор, на разстояние най-малко пет метра преди и след 

съоръжението, мерено от горната част му част. Насипен материал с 

дебелина над един метър върху водостока ще бъде уплътнен до 95 % от 

максималната обемна плътност на скелета по модифициран Проктор, а с 

дебелина под един метър - до 98 %. Уплътняването с механични средства ще 

се извършва по такъв начин, че да се избегне повреждане на изградените вече 

съоръжения. 

o Оформяне на изкопи: Изпълнените изкопи ще отговарят на напречните 

профили, дадени в Проекта. Когато бъде достигнато проектно ниво на 

изкопа, ще бъде оформено и подготвено земното легло на пътната 

настилка.Материалите за изграждане на земно легло ще бъдат от групи А-1 

и А-2 (А-2-4 и А-2-5). Подготовката на земното легло, при материали от 

групите А-1 и А-2 (А-2-4 и А-2-5), се състои в уплътняване на пласта, върху 

който ще лежи пътната настилка на дълбочина не по- малка от 0,3 m до 

плътност не по-малка от 95 % от максималната обемна плътност на 

скелета, получена по модифициран Проктор. Степента на уплътняване 

може да се определи и чрез отношението на модулите на деформация при 

втори и първи цикли на натоварване при изпитване с кръгла натискова плоча. 

Неподходящите материали ще се отстранят на определена дълбочина, те 

ще се заменят от материали от групите А-1 и А-2 на такава дълбочина, 

която да гарантира добро разпределение на товарите от движението. 

o Контрол при изпълнение на изкопи. Необходими проверки. Контролът при 

изпълнение на изкопи включва следните проверки: 

- изпълнение на всички завършени работи, предшестващи запох съгласно 

Проекта; 

- спазване на технологичните изисквания и на правилата за безопасност на 

труда; 

- спазването на проектните изисквания по отношение на временните и 

окончателните откоси и контури на изкопите.Няма да се допуска изпълнение 
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на изкопи, когато не е представен документ за завършване на Работите, 

които предшестват изкопите.Спазването на проектните и технологични 

изисквания и на правилата на труда по време на изпълнението на изкопите до 

тяхното завършване ще се доказва с: 

- екзекутивни чертежи за извършените изкопи с нанесени точни данни за 

разкритите геоложки породи, наклони на пластовете, установени 

пукнатини, възприети фази за разработка на изкопите, реализирани 

прекопавания и настъпили изменения в инженерно- геоложките и 

хидроложки условия при изпълнението им; 

- дневник за извършени пробивно-взривни работи при изкопи в скални породи, 

съдържащ данни за пробиването на взривни дупки и сондажи, включително с 

данни за диаметъра, разположението и дълбочината на дупките. След 

взривяването в него ще се отразят резултатите за всеки взривен заряд, като 

се отбелязват невзривените заряди и взетите мерки за тяхното ликвидиране. 

В процеса на разработката на взривената скална маса, ще се установи обема 

на получените нестандартни късове, изискващи допълнителна обработка, 

както и резултатите от огледа на повърхността на дъното и откосите на 

разработката. След завършване на Взривните работи и след изнасянето на 

взривената скална маса и други изкопни маси изцяло от изкопите ще се 

направи геодезическа снимка. 

При изпълнение на изкопите участникът няма да допуска: 

- увеличаване на широчините или дължините на различните видове изкопи, 

както и промяната на откосите им; 

- извършването на земни работи чрез подкопаване и съответното оставяне на 

козирки над забоя и надлъжни пукнатини в горните ръбове на изкопите; 

- прекопавания на изкопите в земни почви. 

o Контрол на временните и окончателни откоси 

o Контролът за спазване на проектните изисквания относно временните и 

окончателни откоси включва: 

- наклонът и местоположението на временните и постоянните откоси на 

скатните, траншейните и заимствените изкопи; 

- дълбочините и стабилитета при изкопи с вертикални откоси без укрепване; 

- дълбочините и осигуряването на стабилитета при изкопи с вертикални 

откоси, изпълнявани с укрепване; 

- широчините на дъното на траншейните изкопи; 

- достигането на проектните коти на дъното на изкопите, включително и 

отстраняване на оставения защитен пласт съобразно изискванията за 

недопускане на прекопавания и недокопавания 

o Контрол при извършване на изкопи с наличие на воден приток. Изпълнението 

на изкопи в почви с високо ниво на подпочвените води няма да се допуска, 

докато не бъде изградена системата от водоотводни съоръжения (кладенци, 

иглофилтри и други) и до пускането на помпи, действащи за понижаване на 

нивото на подпочвените води под проектната кота на дъното на изкопа, 

както и изграждане на шпунтова ограда. 

o Контрол при извършване на заимствен изкоп. При заимствените изкопи ще 

бъдат реализирани мероприятията за изграждане на отводнителни окопи за 

оттичане на дъждовните води от най-нискит^чйШа^ца изкопа. Напречният 

наклон на дъното ще бъде не по-малък от 3 %. При заимствените школи 

нивото на подпочвените води ще е под котата на изкопа. Заимствените 

изкопи ще се /оформят според предварително направен Проект, съгласуван с 

Министерството на околната среда и Йодите и съответните общини. 

o Контрол при извършване на изкопи в скални породи. При изкопи в скални 
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породи ще се контролират стриктно изпълнението на мероприятията и 

изискванията за провеждане на пробивно-взривните работи. Ще се 

контролира и наличността на предупредителната сигнализация и охраната 

на зоната, в която ще се извършват взривните работи. Няма да се допуска 

провеждането на взривни работи в непосредствена близост до бетонирани 

съоръжения, преди изтичането на седем дни от полагането на последния 

бетон. 

o Контрол при изпълнение на изкопни работи при зимни условия. При 

изпълнение на изкопни работи в зимни условия няма се допуска засоляване на 

замръзналите почви на разстояние, по-малко от десет метра от участъците 

с предвидено полагане на тръби, стоманобетонни конструкции или метални 

съоръжения. Няма да се допуска оставането на изкопните ями и траншеи в 

замръзнали почви с незавършени строителни работи до настъпването на 

пролетното затопляне без укрепителни стени. 

o Конструктивни отклонения. Няма да се допуска приемането на изкопни 

работи, когато при проверка на трасировъчните елементи на съоръженията 

се констатират отклонения, по-големи от дадените в таблицата, която 

таблица съръжа информация за вид на отклонението, 

 Насипи: 

o  Подготовка на основата на насипа; 

  Общи положения: Преди започване на изпълнението на земните работи 

по изграждането на насипи, учасника ще направи следните изследвания 

на материалите, изграждащи бъдещата основа на насипа: да 

класифицира почвите; да определи естествената влажност на почвите, 

изграждащи основата на насипа; да определи нивото на подпочвените 

води в площта на стъпката на насипа; да определи лабораторно 

максималната обемна плътност на скелет на почвите от основата на 

насипа, получена по модифициран Проктор. 

   Неподходящ материал в основата на насипа Там, където се срещне 

известно количество неподходящ материал в основата на насипа, той ще 

бъде отстранен ще бъде отстранен в необходимите граници. 

Отстранения материал ще бъде извозен и земен с подходящ материал.  

 Оформяне на основата на насипа: Основата на насипа обхваща цялата 

опорна площ на насипа, която ще бъде подравнена и уплътнена в една 

равнина или стъпаловидно, в зависимост от наклона на естествения 

терен и напречните профили, отразени в Проекта.: където по 

повърхността на основата на насипа има деформации, същите ще бъдат 

ремонтирани с подходящ материал, имащ същите характеристики и 

носимоспособност, като на заобикалящият ги материал; при насипи, 

където естествения терен е на повече от 0,50 m под котата на земното 

легло на настилката, естественият терен под пълната широчина на 

насипа ще се уплътни не по- малко от 93% от максималната обемна 

плътност на скелета, получена по модифициран Проктор на дълбочина, 

не по- малка от 0,25 т;  при ниски насипи, където естествения терен е 

на по-малко от 0,50 m под котата на земното легло на настилката, 

естественият терен ще се уплътни не по-малко от 95% от 

максималната обемна плътност на скелета, получена по модифициран 

Проктор на дълбочина, не по-малка от 0,25 т. В този случай ако 

естественият терен не е от почви, подходящи за изграждане на земно 

легло, той ще се отстрани до съответната дълбочина на земното легло. 

ако основата на насипа има наклон (на повърхността на ската) не по-

малко от 20%, същата ще се изкопае на хоризонтални стъпала, преди да 
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се положи насипния материал. В такива зони насипния материал ще се 

оформи и уплътни, като се започне от ниската част и се напредва към 

високата част на наклона на ската.   

o Изграждане на насипи: 

 Конструкция на насипа:  Насипите ще се изпълняват по контурите и 

наклоните, дадени в проекта, включително банкети, пътища за достъп, 

подходи и други, показани на типовите напречни профили.Насипното 

тяло ще се изгражда от подходящ насипен материал от групите А-1 и А-

2 или от почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 след извършване на 

подходяща стабилизация. Материалът за насипи ще бъде положен в 

последователни пластове, върху пълната широчина на напречното 

сечение плюс необходимата резервна широчина и на такива дължини, 

които са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на 

методите за уплътняване, които са възприети. Всеки пласт ще се полага 

с равномерна дебелина, с помощта на булдозер, грейдер или друга 

одобрена механизация. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт 

няма да надвишава максималната дебелина на уплътняване, зависеща от 

вида на почвата и от оборудването за уплътняване, използвано от 

учасника. Тя се определя на опитен участък след доказване 

възможността за постигане на желаната плътност или степен на 

уплътняване по посочените в Спецификацията методи. При наличие на 

буци или късове същите ще се разбиват напълно чрез дискови брани, 

култиватори или по други одобрени начини. Максималният размер на 

зърната на насипния материал няма да надвишава 2/3 от дебелината на 

положения и уплътнен пласт. Големи каменни късове, ако има такива ще 

се положат на дъното или отстрани на насипа, ако това е невъзможно, 

същите ще се разтрошат до размери, които позволяват да се положат в 

нормален пласт. Влаганият насипен материал ще бъде с приблизително 

оптимално водно съдържание или по-ниско от него, когато започне 

уплътняването. Оптималното водно съдържание се определя, като 

водно съдържание, получено при изпитване, определящо максималната 

обемна плътност на скелета, при оптимално водно съдържание, 

получена по модифициран Проктор. Ако материалът е твърде сух, 

необходимото количество вода ще бъде равномерно разпределено и 

внимателно смесено с почвата до постигане на еднородно водно 

съдържание за цялата дебелина на пласта. Ако материалът е твърде 

влажен, той ще бъде въздушно изсушен до задоволително водно 

съдържание. Ако възникнат неблагоприятни атмосферни условия, 

прйткрито водното съдържание на влаганите почви не може да бъде 

намалено до приемлива стойррст, работата ще бъде спряна. Всеки 

положен рохкав пласт ще бъде внимателно уплътненваляци, 

пневматични валяци, вибрационни валяци и или друг вид уплътнява] почви, 

вградени в насипа от класовете А-1 и А-2 уплътняването трябва Да се 

извършва вибрационни или статични валяци. Уплътняването ще започне 

от ръба на насипа и да продължи към центъра му, застъпвайки на 

половин широчина дирята на валяка при всяко следващо преминаване. При 

наклонени сечения, валирането започва от по-ниската страна и 

продължава към по-високата. Цялата уплътнявана площ ще бъде 

предмет на достатъчен брой преминавания, необходими за получаване на 

равномерно уплътняване и достигане на обемна плътност на скелета със 

следните стойности: в насипни площи, отстоящи на по-малко от 0,5 ш 

под нивото на земното легло и във всички други насипни площи, 
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включително банкети и откоси - не по-малко от 95% от максималната 

обемна плътност на скелета, получена по модифициран Проктор. 

Степента на уплътняване може да се определи и чрез отношението на 

модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване (Е2 / 

Е1) при изпитване с кръгла натискова плоча. Това отношение при 

автомагистрали ще бъде не по-голямо от установеното на място за 

опитен пласт и няма да надвишава 2,5 за зона Б и 2,2 за зона В на насипа 

и за частта под нея. Тези гранични стойности се отнасят и за пътища с 

прогнозен трафик над един милион броя еквивалентни оразмерителни 

оси.За пътища с прогнозен трафик под един милион броя еквивалентни 

оразмерителни оси, отношението Е2/ Е1 ще бъде не по-голямо от 2,5. 

2. всички пластове на насипа ще бъдат изпълнени с такива напречни 

наклони, че да се осигурява пълно и бързо оттичане на дъждовните води; 

3. срокът за строителство на високи насипи над два метра ще е 

съобразено с времето за консолидация на почвите, от които е изграден 

насипа. Където и когато се наложи ще се поставят репери за 

наблюдаване на слягането и/или набъбването. Ще се отчита получените 

стойности. Изграждането на пътната настилка няма да бъде 

разрешено докато консолидацията на насипа не затихне. 

4. там, където новия насип обхваща стар насип от едната или двете 

страни, откосите на стария насип ще се оформят с хоризонтални 

стъпала, а новият насип ще се положи в последователни пластове до 

нивото на стария насип и да се уплътнява, както е посочено в 

спецификацията, преди да се увеличи височината му; 

5. там, където насипа ще се положи върху съществуваща настилка, 

същата ще се разоре и разбие напълно така, че насипният материал да 

се свърже добре с нея; 

6. там, където насипа ще се положи върху бетонова настилка, 

бетонът ще се разбие и извози; 

7. направа на насипи със фронтално насипване на материалите и 

разширяване на вече направени насипи чрез странично насипване отгоре 

без материала да се уплътнява на пластове няма да се допуска. 

o Материали: Насипите ще се изграждат с почви от групите А-1 и А-2. 

 Подходящи почви: Горните 0,5 m от короната на насипа (зона А) за 

автомагистрали и пътища I-ви клас ще се изграждат с почви от група А-1, 

а за останалите класове пътища с почви от групи А-1 или А- 2-4 и А-2-5. 

Насипните материали, които ще се използват за изпълнението на насипа 

под горните 0,5 m (зони Б и В и частта под зона В), ще включват почви от 

групите А-1 и А-2 Таблица 3403.1.2 При необходимост от дренажен пласт в 

основата на насипа материалът, с който ще се изпълни този пласт може 

да бъде от пясък, чакъл, баластра, трошен камък или смеси от тях. 

o Насипи за основи: учасникът ще прекрати работа по насипа, оформящ 

подхода към съоръжението, до момента в който изискванията за якост или 

отлежаване на бетона бъдат изпълнени. Насипът, прилежащ към 

конструкциите ще бъде полаган и уплътняван в съответствие със 

специалните изисквания на обратната засипка. Насип около конструкциите, 

т.е. насип над терена, прилежащ бу^онртрукциите, например при мостови 

опори, пилони, водостоци, подпорничстени и/ дру| ще се'изпълнява съгласно 

чертежите и от одобрен материал.  Насип пред опорите и подпорните 

стени ще бъде завършен по форма и до ниво, показани на чертежите преди 

полагането на какъвто и да е насип зад опорите. При рамкови конструкции 

насипването ще се извършва едновременно, за да се избегне неравномерното 
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разпределение на хоризонталните товари върху конструкцията, като цяло. 

o Контрол при изпълнение на насипите: 

 Общи положения: Преди започване на насипните работи ще се провери: 

- съответствието на приетите в Проекта и действителните 

физико-механични показатели на почвите; 

- точното положение на осевата линия на повърхността на земното 

платно в план и профил; 

- плътността и носимоспособността на основата на насипа преди 

полагането на пластовете на насипа; 

- еднородността на почвата за влагане; 

- равността и наклона на повърхността на земната основа на 

насипа; 

- широчината на земната основа на насипа; 

- правилното изпълнение на водоотвеждащите и дренажни 

съоръжения.Няма да се допуска изпълнение на насипни работи без 

индивидуален проект, когато: - височината на насипа е по-голяма от 8 т; 

-насипът се изгражда върху основа с наклон по-стръмен от 1:5; 

-насипните работи се извършват във водна среда; 

-насипите подлежат на постоянно или временно заливане от води; 

-основата на насипа лежи в блатисти слаби или набъбващи площи. 

Няма да се допуска смесването и влагането в насипа на свързани почви с 

различни физико- механични показатели. 

o Контрол на почвите: Физико-механичните показатели на почвите, влагани в 

насипните съоръжения системно ще се контролират чрез вземане на 

определен брой контролни проби при определен обем на вложена и уплътнена 

почва. 

o Контрол на степента на уплътняване на почвите, вложени в насипното 

тяло. На всеки положен пласт на насипа ще се контролира постигнатата 

плътност на място или степен на уплътняване. Честотата на вземане на 

пробите ще бъде една проба на не-повече от петдесет линейни метра 

дължина на участъка за автомагистрали и пътища I-ви клас или на всеки 300 

шЗ уплътнена маса и на не повече от 200 m дължина на участъка за 

останалите пътища или на всеки 1000 m3 уплътнена маса.Контролът на 

уплътняването ще включва: 

- лабораторно определяне на максималната обемна плътност на 

скелета и оптималното водно съдържание на влагания материал; 

- определяне на плътността на вложените почви на място чрез 

режещ пръстен, по пясъчно-насипен метод или чрез радиоизотопни 

плътномери; 

- вместо посочените методи в подточки 1) и 2) може да бъде 

определена степента на уплътняване на изпълнените пластове чрез 

използване на кръгла натискова плоча; 

- изпитванията за достигната плътност (степен на уплътняване) 

ще се извършват на произволно посочено място и за цялата уплътнена 

площ в посочения участък. Всеки пласт ще се счита за уплътнен, 

когато не повече от 10% от взетите проби показват плътност по- 

малка от необходимата, като разликата между необходимата и 

получената плътност за тези проби е не по-голяма от 2% за пластове, 

изпълнявани на автомагистрали и е не по- голяма от 3% за други 

пътища; 

- допълнителен контрол на плътността ще се провежда на всеки 

уплътнен пласт от насип около водостоци, конусите на мостовете и 
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зад устоите на еътЖде;-^ 

o Контрол при изпълнение на насипни работи от скални материали. При 

изпълнение на насипни работи със скални материали няма да се допуска 

влагането на скални късове с размер над 2/3 от технологично обоснованата 

дебелина на пласта. Дебелината на полагания пласт и броят на 

преминаванията на уплътнителните средства в една точка ще са съгласно 

изискванията на Проекта за опитното уплътняване. Когато в насипа или в 

отделни негови зони се вграждат едрозърнести слабо свързани почви и 

скални материали, които съдържат зърна по-големи от 63 mm над 25% по 

маса, вместо плътност се проверяват модулите на еластичност и на 

деформация на материала чрез натоварване с кръгла плоча. В този случай 

степента на уплътняване ще се определя опитно на място чрез уплътняване 

на опитен участък с вибрационни и тежки пневматични валяци, като 

дебелината на уплътнявания опитен пласт ще бъде променлива. За 

уплътнена ще се счита тази дебелина, за която максималното слягане, 

затихнало след няколко преминавания на уплътнителните машини и измерено 

по геодезичен способ, е не по-голямо от 3 % от съответната дебелина на 

уплътнения пласт. Изчислява се отношението Е2 / Е1 , в което Е2 и Е1 са 

модулите на деформация при втори и първи цикли на натоварване. Това 

отношение при автомагистрали ще бъде не по-голямо от установеното на 

място за опитния пласт и няма да надвишава 2,0 за зона А, 2,5 за зона Б и 2,2 

за зона В на насипа и за частта под нея. При останалите пътища ще се 

спазват следните изисквания: 

- за пътища с прогнозен трафик над един милион броя еквивалентни 

оразмерителни оси, отношението Е2 / Е1 няма да бъде по-голямо от 

посочените по-горе гранични стойности за отделните зони на насипа; 

- за пътища с прогнозен трафик под един милион броя еквивалентни 

оразмерителни оси, отношението Е2/ Е1 ще бъде не по-голямо от 2,5 за 

всички зони на насипа. 

При възникване на спорни случаи, максималната стойност на отношението 

Е2 / Е1 се определя на място на опитен участък за пътища от всички класове 

и за всякакви стойности на прогнозния оразмерителен трафик. 

Стойностите на модула на еластичност, получени на повърхността на 

земното легло (зона А), ще бъдат не по-малки от 45 МРа за автомагистрали 

и пътища I-ви клас (при които зона А се изгражда от почви група А-1) и не 

по-малки от 30 МРа за останалите класове пътища (при които зона А може 

да се изгражда и от почви от групите А-2-4 и А-2-5). 

Честотата на проведените изпитвания ще бъде едно изпитване на не повече 

от двеста линейни метра и на не повече от 5000 m2 . 

o Контрол при изпълнение на насипни работи при зимни условия При изпълнение 

на насипни работи в зимни условия няма да се допуска: 

- полагане и уплътняване на пластове върху замръзнали повърхности 

на земната основа 

- на насипа и в насипа; 

- полагане на замръзнала почва в тялото на насипа; 

- засоляване на почвата в тялото на насипа на разстояние по-малко 

от десет метра до местата, където са положени или ще се полагат 

метални или стоманобетонни конструкции и тръбопроводи, 

незащитени с битумна или друга изолация. 

- влагането на почви с водно съдържание по-високо от предписаното 

в Проекта; 

- полагането на замръзнали пясъци във филтрите на дренажните 
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съоръжения. 

o Допустими отклонения; Няма да се допуска приемането на насипни работи, 

когато не са изпълнени предписанията за обекта и са получени отклонения 

по-големи от дадените в спецификацията. 

 Кофражни работи: Кофражите са временни, но високо отговорни конструкции. 

Ге ще |бе :-изпълняват съгласно Проекта, стандартите свързани с тази дейност 

и дадените в специфика!^ 1ята указания. От особено значение ще е 

осигуряването на безопасни услоцшу на труд при изпълнението на тези видове 

работи като се спазват изискванията на Наредба №2/22.04,2004. за минимални 

изисквания за здравосолвни и безопасни услр^ия на труд ЩмртищШлке 

настроително- монтажни работи и предписанията на Плана за безопасност и 

здраве (ПБЗ), в който са отразени специфичните условия на обекта.Обхват В 

настоящия раздел са дадени изискванията към скелета и кофражи за бетонни 

конструкции, изпълнявани на пътни съоръжения. Скелета ще се използват както 

при направа на монолитни конструкции, така и за осигуряване монтажа на 

сглобяеми такива. Когато се използва инвентарно скеле и кофраж, “ИСА 2000” 

ЕООД ще представи за одобряване сертификат, указващ неговата 

носимоспособност и проект за монтажа му. Когато се използват конструирани 

на обекта скеле и кофраж, “ИСА 2000” ЕООД ще представи за одобрение 

изчисления за носимоспособността му проект за монтажа му и сертификати за 

използваните материали и продукти. Одобряването на представените проекти 

не освобождава “ИСА 2000” ЕООД от отговорност за качеството, 

носимоспособността и устойчивостта на скелето и кофража. Промени в 

одобрените проекти ще се правят само с писмено съгласие по установения ред. 

Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на 

бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и 

втвърдяване на бетонната смес. За целта те ще бъдат с неизменяеми размери, 

достатъчна якост и коравина. Кофражът се изработва точно и здраво с 

подходящи опори, така че готовия бетон да бъде с необходимите размери. 

Кофражните повърхности не трябва да имат огъвания и изкривявания (освен 

онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли да бъдат 

прави, вертикални и точни. Максималните отклонения от проекта са: от 

отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/- 10мм.Кофражът се изпълнява така, 

че включително и при съединенията на плоскостите му и в цялата готова 

конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като ако е необходимо се 

поставят уплътнители. Плътността на кофража спрямо съседни бетонови 

повърхности трябва да е такава, че да се избегне образуването на прагове. 

Проверяват се позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в 

размерите и местоположението. Вложките се закрепват или забиват, в 

зависимост от изискванията, на необходимите позиции преди полагане на 

бетона. Оформят се всички отвори и жлебове; В бетоновото покритие не 

трябва да останат метални части от каквито и да е закрепващи приспособления 

за кофража. Кофражът се обмазва, като видът обмазка следва да бъде подбран 

за съответния вид кофраж. За цялата площ се използва един и същи вид 

покритие. Полага се равномерно по повърхността на кофража, отгоре надолу, 

последно по хоризонталните повърхности. Използва се минималното необходимо 

количество за да се получи лесно сваляне и да се избегне излишно събиране на 

отделни места. Обмазката не трябва да влиза в контакт с армировката. 

Кофражът се сваля без да се повреди, накърни или претовари конструкцията, и 

без да се повредят подпорите. Отговорността за безаварийното сваляне на 

всички части от кофража и подпорите, без да се накърни конструкцията, е 

изцяло на Изпълнителя. Кофражът не се сваля преди бетонът да е достигнал 
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необходимата минимална якост съгласно нормативната уредба. Грубите 

неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени 

като максимално допустимо отклонение от права линия 1м не трябва да са над 5 

мм. Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат.Ръбовете се изглаждат с 

кант с ширина 30 мм. Отворите от връзките на кофража трябва да са еднакви, 

от подходящ вид, запълнени с подходящ разтвор по одобрен образец. Ръбовете се 

изглаждат с радиус 25 мм. При декофриране се изпълняват следните операции: 

снемане на стегите (. вени-или метални), срязване теловете, снемане подпорите 

и кофражните платна, частично почистване от гвоздеите, очукване на 

полепналия бетон и изкърпване; смазване и почистване на платната; сортиране 

по вид и размери на материалите във вид готов за нова употреба. Контролът по 

изпълнението и приемането на направените кофражни работи се извършва от 

техническия ръководител и включва: входящ контрол на дървения материал, 

кофражни платна и подпори (дървени и метални). Техническия ръководител 

контролира спазването на геометричните размери съобразно кофражните 

планове.Приемането на завършена конструкция на кофражните форми се 

документира с акт обр. 7 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 

31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и 

за удостоверяване на годността и за започване на армировъчните работи.  

o Проектиране и направа Кофражът ще е достатъчно твърд и плътен, за да 

не изтича циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на 

строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване. Кофражът 

ще бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от 

излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, 

кофражът ще бъде така нареден, че видимата повърхност на платното, 

съответно подпряно само на опорите, да може да остане на място за такъв 

период, за какъвто се изисква от условията за набиране на якост на бетона. 

Ако елементът ще бъде предварително напрегнат, докато е още в кофража, 

ще се осигури възможност за еластична деформация и за промяна в 

разпределението на масата. Външните ръбове на стоманобетонната 

конструкция ще бъдат скосени с триъгълни пластмасови профили. Когато 

кофражът ще се употребява повторно, цялостно ще се почисти и ще се 

приведе в добър вид преди приемането му. Когато се използват вътрешни 

метални връзки, които остават вътре в бетона, след демонтажа ще се 

възстанови номиналното бетонно покритие върху оставащата метална 

част.  

o Почистване и третиране на формите Кофражните повърхности, ще бъдат 

почистени преди бетониране и третирани с кофражно масло, където се 

налага, както е описано в спецификацията.  

o Полагане на армировката, закрепващи устройства Където ще се оставят 

отвори във формите за полагане на армировката или закрепващите 

устройства, ще се вземат мерки да не изтича циментов разтвор при 

бетониране или увреждане при декофриране. Армировката ще бъде 

предпазена от замърсяване с кофражно масло. 

o Декофриране: Кофражът ще се свали по такъв начин, че да не увреди бетона 

и да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни напрежения. 

Когато якостта на бетона на натиск е потвърдена от изпитване на 

бетонни пробни тела, съхранявани при условия, както обектовите, 

кофражът, поддържащ бетона на огъване ще бъде свален, когато кубовата 

якост на натиск е три пъти по-голяма от напрежението, на което ще бъде 

подложен елементът при декофрирането му (включително от собствено 

тегло, временни товари и други).  
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 Армировка 

o Общи положения; Предназначение: Армировката ще се състои от пръти от 

валцувана стомана, кръгла, гладка и с периодичен профил или армировъчни 

мрежи, както е указано в Проекта. Материалите, изделията и елементите, 

използвани при изпълнението на армировъчни работи, трябва да 

съответстват на предписаните в проекта и да притежават сертификати. 

Армировката на стоманобетонните конструкции ще се изработва и 

монтира в пълно съответствие с работните проекти. Заменянето на един 

вид армировъчна стомана с друг се разрешава само след съгласуване с 

проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж и 

Заповедната книга. Не се разрешава изпълнението на монтажни работи при 

температура, по-ниска от -10 °С. Монтажът на армировката започва с 

разчитане на монтажния армировъчен план. Контролът по приемането и 

полагането на армировката в кофража се извършва от техническия 

ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на заготвената 

армировъчни изделия в съответствие с работния проект и външен оглед; 

отделните процеси по време на полагането, връзването и укрепването на 

армировката. Допустими отклонения - бетоновото покритие на 

армировката трябва да отговаря на предписаното в проекта. Когато не са 

предписани допустими отклонения на бетонното покритие, то трябва да 

бъде в границите от 0 до + 5 mm. По повърхността на армировката не 

трябва да има вещества, които могат да окажат вредно влияние върху 

самата стомана, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на 

повърхността на армировката да се проверява преди монтажа й. 

Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да 

било повреди. Проектното положение на армировката в кофражната форма 

трябва да се осигурява срещу преместване и да се проверява преди 

бетониране. Приемането на монтираната армировка се документира с акт 

обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  

o Стандарти и методи на изпитване: Армировъчната стомана ще отговаря на 

български държавни стандарти описани от участника, освен ако не е 

указано друго по-нататък. 

o Материали;  

 Армировка от гладка кръгла стомана Армировка от гладка кръгла 

стомана не се използва в конструкции проектирани по система Еврокод. 

Армировка от гладка кръгла стомана, означена с В235, съгласно БДС 4758 

замества досега използваната с означение клас A-I. Армировката от 

стомана В235 за армиране на бетонни конструкции ще се доставя на 

гладки кръгли стоманени пръти или кангали. 

 Армировка от стомана с периодичен профил. Армировката от стомана с 

периодичен профил ще отговаря на БДС 4758 за клас В420 и БДС 9252 за 

В500. Армировка от стомана с периодичен профил, означена с В420, 

съгласно БДС 4758 замества досега използваната с означение клас A III. 

Армировката от стомана с периодичен профил за армиране на бетонни 

конструкции ще се доставя на пръти или кангали. При изправяне на 

стоманата от кангали ще се провери съгласно т.8.1.3. на БДС 4785 и 

т.7.1.2. на БДС 9252, че изправената стомана отговаря на изискванията 

на посочените стандарти. 

 Армировъчни мрежи: Армировъчните мрежи ще отговарят на БДС EN 

10080. 

o Доставка и съхранение- Армировъчната стомана няма да бъде складирана 
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непосредствено на земята, няма да бъде замърсена и ще бъде укрепена по 

такъв начин, че да се избегне деформация на прътите и мрежите. 

o Конструктивни изисквания 

 Общи положения- Изпълнението ще бъде в съответствие с Проекта, 

спецификациите на прътите и спецификацията. За детайли на куки, 

огъващи диаметри, закотвящи дължини и бетонно покритие, ще се гледат 

детайлите от Проекта и спецификациите на армировката. 

 Защита на материалите- Армировъчната стомана ще бъде защитена от 

повреди по всяко време, вкл. когато е закрепена в конструкцията, преди и 

по време на бетониране и по нея няма да има замърсявания, валцовъчни 

люспи и ръжда, боя, масла и други чужди вещества по време на 

закрепването й и при последвалото бетониране. 

 Огъване на армировката- Студено обработената и горещо валцуваната 

армировка няма да бъдат повторно изправяни или отново огъвани след 

като първоначално са били огънати. Изискванията за огъване на 

армировката ще отговарят на предписанията в проекта или на тези от 

раздел 5.1. от “Временен правилник за проектиране на бетонни и 

стоманобетонни пътни мостове”. 

 Полагане и закрепване на армировката- Телта за привързване ще бъде мека 

отвърната желязна тел с диаметър от 1.2 mm до 1.6 mm. Снаждания на 

армировката ще се извършват само на означените в проекта места 

.Покритието на армировката ще бъде както е указано в проекта. 

Употребата на фиксатори (дистанциатори) ще е задължителна при 

изпълнението на всички видове стоманобетонни конструкции и елементи. 

Фиксаторите (дистанциатори), осигуряващи необходимото бетонно 

покритие на армировката ще бъдат здраво закрепени за армировката. 

Няма да се допускат за употреба фиксатори от парчета армировка. 

 Бетонови работи: 

o Общи положения: Производството, транспортирането и полагането на 

бетонните смеси трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 206-1. 

Производството на бетоновата смес да се осъществи в сертифицирани 

бетонови възли, не се допуска бъркане на бетоновата смес на място на 

обекта. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на 

строителната площадка. Не се допуска разреждането на доставената 

бетонова смес в смесителя с вода. Ако на строителната площадка се налага 

влагането на химически добавки, бетонът се размесва отново до 

равномерното им разпределение. Допуска се изпълнение на бетонови работи 

при температура на въздуха от 0 °С до - 4 °С само при наличие на добавки в 

бетоновите смеси и полагане грижи за бетона при бетониране в зимни 

условия - покриване с рогозки, полиетилен и др. Преди бетониране се прави 

проверка и почистване на кофража, измиване на контактните повърхности с 

вода. При полагане с автобетонпомпа изсипването на бетоновата смес 

става непосредствено от транспортните прибори, като в ъглите и местата 

с гъста армировка се разстила и избутва ръчно, включително и прехвърляне с 

лопата Уплътняването на положения бетон се извършва механично с иглени 

вибратори. Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон 

трябва да продължава дотогава, докато от него престанат да излизат 

въздушни мехурчета. Не се допуска разслояване на бетона в следствие 

вибрирането му. След завършване на бетонирането се вземат мерки за 

предпазване на конструкцията от вредни последствия (съсъхване, бързо 

изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) при високи температури 

чрез напръскване и поливане с вода. Декофрирането на бетона се извършва 
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при достигане на предписаните в проекта условия. Когато в проекта 

отсъстват предписания за декофриране, при нормални условия на 

втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и относителна 

влажност на въздуха 60 %), се спазват следните минимални срокове за 

декофриране. ;За осигуряване на нормални условия в началния период на 

втвт>р, бетона ще се спазват следните изисквания: Положеният бетон да 

се предпазва от замърсяване и повреди; Работи, които водят до нарушаване 

на сцеплението между бетон и армировка не се допускат; Бетонът да се 

предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други 

механични въздействия; Веднага след полагането му бетонът да се защити 

от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз; Бетонът да 

отлежава във влажна среда; Движението на хора, монтирането на 

кофражи и опори върху положения бетон да се допуска, когато якостта му 

достигне най-малко 15 кг/см2; Изпълнението на бетонни работи в зимни 

условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 

5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се 

извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и 

стоманобетонни работи при зимни условия.Преди началото на бетоновите 

работи направения кофраж и монтираната армировка се приемат с акт обр. 

7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

o Обхват- учасникът ще бъде отговорен за цялата механизация, материали, 

работна ръка и охрана на труда, както и за изпълнението на необходимите 

дейности за правилното извършване на бетонните работи според 

изискванията на тази ТС на АПИ от 2014 г. и проекта. 

o Стандарти и методи на изпитване; Качествата на бетона, смесването, 

влаганите материали, бетонните изделия и методите за тяхното изпитване 

ще бъдат определяни съгласно изискванията на Български стандарт (БДС, 

БДС EN) и/или други европейски стандарти, указани в ТС на АПИ от 2014 г. и 

проекта. 

o Материали:  

 Едър добавъчен материал: Едрият добавъчен материал ще бъде: трошен 

чакъл, трошен камък и тяхната комбинация.Едрият добавъчен материал 

ще бъде разделен на фракции. Добавъчен материал взет от изкопи и не 

сортиран на фракции, може да се използва за ниски класове бетон при 

условие, че материалът е одобрен. Техническите изисквания за 

добавъчните материали са определени в БДС EN 12620/NA. Размерът на 

зърното ще се указва в Проекта и одобрява. Размерът няма да надхвърля 

една трета от най-малкия размер на елемента, който ще се бетонира. 

Размерът на зърното ще бъде по-малък от разстоянието между 

съседните армировъчни пръти и от разстоянието до кофража. За бетон 

класове С8/10 до С20/25 добавъчният материал ще съдържа най-малко две 

фракции, едната от които е 0-5 mm, а за по-високи класове - три или 

повече фракции. 

 Пясък; Пясъкът ще бъде получен от естественото разрушаване на скали 

(естествен пясък) или чрез принудително разрушаване на скали (трошен 

пясък). Смесванет_на двата вида пясък и съотношението им ще бъде 

одобрено. 0 ° ’ Техническите изисквания за пясъка ще бъдат, както са 

опреде! спецификацията. 

 Цимент; Циментът, който ще се използва в работите, ще бъде одобрен и 

ще бъде класифициран, както е посочено в 

спецификацията.Портландциментът, шлакопортландцименът и 

пуцолановият портландцимент ще отговарят на изискванията на 
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спецификацията.Сулфатоустойчивият портландцимент ще отговаря на 

изискванията на спецификацията.Проби от цимента, който ще се 

използва в работите ще бъдат изпитани съгласно методите на 

съответните стандарти, както и където се налага за:химически анализ 

на клинкера за портланд циментфизико- механични свойствасъдържание 

на добавки в циментаВзимането и приготвянето на проби от цимента ще 

отговарят на изискванията на спецификацията.Циментът ще бъде 

доставен в здрави и добре запечатани торби или в насипно състояние. 

Доставените количества ще бъдат достатъчни, за да няма прекъсвания в 

бетонните работи. Партидите от различни заводи или от различни марки 

или серии ще бъдат складирани отделно. Цимент, засегнат от влага или с 

влошено качество поради други причини, ще бъде извозван от обекта. 

 Вода; Водата, употребявана за направа на бетон и строителни разтвори, 

водата за поливане при свързване на бетона и за промиване на едрия 

добавъчен материал и пясъка ще отговаря на изискванията на 

спецификацията.Анализът на качествата на водата ще бъде направен по 

времето на организацията на производството на бетон и при всяка 

промяна на водния източник или на състава на примесите й. На вода с 

доказано питейно качество няма да се прави анализ.Методите за 

определяне съдържанието на примеси отговарят на съответните 

стандарти. 

 Добавки ;Химическите добавки, прибавени към бетона в малки 

контролирани количества, за да подобрят свойствата на бетонната смес 

или бетона, ще отговарят по класификация на изискванията на 

съответния стандарт. Този стандарт предписва и общите технически 

изисквания към добавките.Количеството и методът на употреба на 

добавките ще бъдат в съответствие с препоръките на 

производителя.Употребата на добавки ще се разрешава само ако е 

указано в Проекта или при условие, че е доказано с предварителни 

изпитвания, че отговарят на изискванията.Употребата на добавки няма 

да влияе отрицателно на втвърдяването на цимента, якостта, 

дълготрайността на бетона или на антикорозионната защита на 

армировката. 

 Бетон: 

- Общи положения: Бетонът е изкуствен, каменоподобен материал, 

произведен чрез изливане във форми и втвърдяването на смес, 

съдържаща цимент, вода и инертни добавъчни материали, към които, 

когато е необходимо, се прибавят специални добавки. До кофрирането 

описаната по-горе смес ще бъде наричана “бетонна смес”. 

Класификацията на бетоните ще бъде съгласно спецификацията. 

Използването на стоманени или пластмасови влакна за дисперсно 

армиране на бетона ще е в съответствие с БДС EN 14889 част 1 и 2. 

- Класове на бетона;  

- Водонепропускливост: Класовете на бетона по водонепропускливост 

са: Вв0.2; Вв0.4; ВвО.6; Вв0.8 и Вв1.0 (БДС EN 206-1/NA). 

Контролирането и определянето на водонепропускливост ще бъде 

съгласно БДС EN 206-1/НА. Методите на изпитване ще отговарят на 

БДС EN 206-1/NA. Където в работите се изисква специален клас 

водонепропусклив бетон, класът по водонепропускливост на бетона ще 

бъде указан в Проекта. 

- Мразоустойчивост на бетона; Класовете по мразоустойчивост на 

бетона са: Вм 50; Вм 100; Вм 150 и Вм 200. Методът на изпитване ще 
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отговаря на БДС EN 206-1/NA. Където в работите се изисква 

мразоустойчив бетон, класът на мразоустойчивост на бетона ще 

бъде, както е определен в Проекта. 

- Съдържание на цимент: Минималното съдържание на цимент в 

бетона няма да бъде по-малко от стойностите дадени в БДС EN 206-1, 

освен ако не са дадени други изисквания в Проекта. Съставът на 

бетона от различните класове ще бъде определен от учасника на 

базата на предварително изпитване и ще се одобри. При бетонни 

елементи и конструкции, които са изложени на променливо намокряне 

и изсушаване, придружено от циклично замразяване, на въздействие на 

противозамръзващи химикали (класове по въздействие XD3, XF2, XF3, 

XF4 съгласно БДС EN 206-1) ще се използва портланд цимент СЕМ I, 

съгласно БДС EN 197-1.  

- Съдържания на хлориди; В зависимост от предназначението на 

бетона, за конструкции от обикновен или предварително напрегнат 

стоманобетон, съдържанието на хлориди ще е в съответствие с БДС 

EN 206-1. 

- Бетонни смеси: Изисквания за приготвяне, транспортиране и 

доставяне на бетонни смеси се определят в БДС EN 206-1. 

Предписанието за изготвяне на рецепта за бетон, която ще бъде 

одобрена, включва. 

- Производство на бетон: Съхранение на материалите; Състав на 

сместа; Приготвяне (смесване) на бетона; Автобетоновоз; Ръчно 

приготвяне на бетон; Доставяне. 

- Изпълнение на бетонови работи: Полагане на бетона: 

Подготвителните работи за оформяне на основата за бетона ще 

бъдат извършвани съгласно Проекта и ТС на АПИ от 2014 г. за Изкопи 

за съоръжения. Окончателно оформената основа ще бъде приета 

преди полагането на бетонната смес. Учасникът своевременно ще 

представи програма на операциите за бетонни работи, уточнявайки 

времето и последователността на полагането на бетона. Бетонът ще 

се полага така, че да се избегне разслояване на материалите и 

изместване на армировката и кофража. Легла, улеи и тръби, подаващи 

бетон от смесителя или до кофража, могат да се използват само при 

наличие на писмено съгласие. Откритите легла и канали ще бъдат с 

метална обшивка. Тръби от алуминиеви сплави няма да се използват. 

Всички канали, легла и тръби ще са чисти и без втвърден бетон и друг1 

бен материал, вреден за бетонната смес. При полагане бетонът няма 

да пада от височина по-голяма от 1,^/тп^ В случаи за подаване на 

бетон ще се използват тръби.  Подаващите бетон тръби ще са 

запълнени е бетон и долните им краища да са положени под 

повърхността на прясно положения бетон. 

- Подаване на бетон с помпи 

- Уплътняване 

- Полагане на бетон на пластове 

- Фуги 

- Бетон и климатични условия 

- Работа в студено време 

- Работа в горещо време 

- Грижи за бетона 

- Обработване на повърхността на бетона: Пробни панели (плочи):  (II)

 Контрол на текстурата и цвета;  (III) Кофражни масла;  (IV)
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 Завършеност на кофрираната повърхност на бетона;  (V)

 Завършеност на некофрирана повърхност на бетона 

- Взимане на проби, изпитване и контрол: Цимент и добавки за бетон; 

Добавъчни материали; Изпитване на бетона. 

 Полагане на хидроизолация посредством двукратна обмазване с горещ битум: 

След декофриране на стената е необходимо всички бетонови повърхности, които 

се засипват, да се измажат еднократно с горещ битум. Битумът се нанася върху 

суха, обезпрашена и добре почистена бетонова основа. 

o Общи положения: Хидроизолацията представлява система от материали, 

чиято основна функция е предпазването на бетоновата конструкция от 

въздействието на вода, химически агенти и други агресивни фактори, 

причиняващи корозия на бетона и армировката на конструкционните 

елементи. Вида на материалите, използувани за изпълнението на 

хидроизолацията, ще бъде в съответствие с изискванията на фирмата, 

производител по отношение на съвместимостта помежду им. 

o Материали: 

 Грунд: Използуваният грунд за грундиране на бетоновата основа, преди 

изпълнението на листовата хидроизолация, ще бъде с вискозитет, 

позволяващ безпрепятственото поливане в бетона без образуване на кора. 

 Хидроизолационен битум- Когато за хидроизолация на водостоци се 

предвижда включване на хидроизолационен битум, той ще бъде категория 

85/25, съгласно БДС EN 13304 и както е специфицирано. Участникът е 

представил таблица с характеристики и метод на изпитване и категория 

85/25.  

 Хидроизолации на база течни полимерни състави;  Хидроизолациите на база 

течни полимерни състави ще представляват система от пласт за връзка с 

бетоновата основа, основен хидроизолационен пласт и пласт за връзка с 

асфалтобетона. Всички хидроизолационни системи на база течни 

полимерни състави ще съответстват на изискванията на НАРЕДБА № 2 

от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на 

хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения. При 

доставката хидроизолациите на база течни полимерни състави ще са 

придружени с декларация за експлоатационни показатели в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 305/2011. 

 Хидроизолационни работи: 

- Проект за изпълнение; 

- Изпълнение на хидроизолацията 

- Контрол и приемане 

 Обратен насип зад стената с глина: Обратната засипка над фундаментите на 

стената да се изпълни с пластове от трамбована глина, върху които се прави 

дренаж от камъни и чакъл, съгласно детайлите в проекта. Насипите зад всяка 

стена се изпълняват на пластове с дебелина 30 см и да се уплътняват до 

достигане на необходимите обемна плътност и ъгъл на вътрешно триене. 

 Разпределение на задачите и отговорностите:  

  Органиграма на комуникациите; Предлагаме взаимодействието между 

експертите на изпълнителя и експертите на Възложителя да се осъществява чрез 

представената организация за изпълнение на договора, съобразявайки се със 

структурата за разпределение на работата, задачите, ресурсите и посочените 

зависимости. Примерното разпределение на работа е представено на фигурата. 

Където :ефикасност на получените резултати, участва в подготовка на 

дисперниосиният модел и проверява качеството на постигнатите резултати. 

Ръководителят на обекта отговаря за:Регулярно информиране на Възложителя за 
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развитие на дейностите; Осъществяването на цялостната координация и 

организация на изпълнен) договора; организацията на дейността на екипа за 

изпълнение; точното и качествено изпълнение на предвидените дейности в 

рамките на срока на договора; Навременното и коректно отчитане на 

свършената работа пред Възложителя; Осъществяването на контакти с органи и 

институции, които имат отношение към изпълнението на договора; 

Определянето на мерки за контрол и документиране на всички данни и дейности, 

извършени по време на изпълнение на договора; Изпълнението на предписанията и 

препоръките от страна на Възложителя; Спазване на правилата за вътрешен 

контрол от страна на техническият екип; Подготовката на окончателния доклад 

за изпълнение на договора, както и всички други управленски и експертни 

дейности, необходими за успешното изпълнение на договора. Технически екип 

участва пряко в ръководенето и изпълнението на специфичните видове СМР по 

отделните части. 

 Методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на 

вътрешен контрол: Изпълнителят приема, че вътрешен контрол представлява 

процесът, осъществяван от ръководството на изпълнителя, предназначен да 

предоставя разумно ниво на увереност по отношение постигането на целите, 

свързани с ефективност и ефикасност на операциите, надеждност и финансовото 

отчитане, съответствие с приложимите закони, разпоредби и изисквания на 

Възложителя, където: Ефективността се изразява в степента на постигане на 

заложените специфични цели; Ефикасността се изразява в постигането на 

максимално възможните резултати чрез използваните за това ресурси; 

Надеждността и финансовото отчитане, представляват използваните от 

изпълнителя ресурси, които следва да бъдат на разположение в нужното време, в 

подходящото количество и качество за постигане целите на договора; 

Съответствие с приложимите закони, разпоредби и изисквания, представлява 

осигуряване спазването на приложимото секторно законодателство, вътрешните 

правила и наложени практики на Възложителя, както и съблюдаване на поетите 

от изпълнителя договорни задължения. Процесът на вътрешен контрол е 

визуализиран на фигура- съдържаща информация за вход, контрол, ресурс и изход. 

Вътрешният контрол не представлява реализирането или изразяване на намерение 

за провеждане на еднократно събитие или мярка, а по-скоро поредица от 

вътрешни действия, подход, правила и норми, които обхващат всяка една от 

дейностите, реализирани от изпълнителя. Участникът е внедрил методика за 

осъществяване на вътрешен контрол в управленският си подход. Същата е 

представена на фигура- съдържа- стартираме на процеса, предварителни 

лонторлиза проследяване на изпълнението междинни резултати, край на процеса и 

псотигане на крайни резултати, коригираща конторла. В рамките на 

изпълнението на договора, изпълнителят ще прилага и качествен контрол, който 

сам по себе си представлява проследяване изпълнение на заложените конкретни 

етапи и резултати и проверка за постигнатата ефективност и ефикасност. 

 Управление на човешките ресурси включва процесите, които осигуряват най- 

ефективното използване на експертния потенциал и се състои основно от: 

Организационно планиране - идентифициране, документиране и определяне на 

роли, отговорности и период за отчитане; Мобилизация - осигуряване на 

необходимите експертни ресурси и включването им в работата по договора; 

Контрол - контрол на екипа е цел осигуряване на качеството на изпълнението. 

 Управление на комуникационните процеси.  

 Обща организация: Подход за управление и контрол; Упълномощени 

представители; Документиране на взаимодействието; Провеждане на работни 

срещи; Организация на документацията; Допълнителен контрол на изпълнението. 
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За допълнително гарантиране качеството на предлаганата услуга, Изпълнителят 

предвижда провеждането на следните нива на контрол:Първо ниво на контрол - 

осъществява се от самият технически екип на изпълнителя, съгласно 

персоналните отговорности и задачи. Следи се за качественото и в срок 

изпълнение на дейностите, съгласно подписания договор, техническата 

спецификация на Възложителя и техническата оферта на изпълнителя.Второ 

ниво на контрол - извършва се от ръководителя на обекта, който е отговорен за 

качественото изпълнение на всеки един от етапите, като отговаря и за проверка 

на обхвата и съдържанието на работата на техническият екип. Трето ниво на 

контрол - осъществява се от Възложителя по време на изпълнението на договора 

и при предаване работата от изпълнителя, така и при окончателното 

приключване на договора. Натрупаният опит на членовете на екипа на 

изпълнителя и осигурените добри вътрешни комуникационни връзки и 

информираност са съществени фактори за гарантиране ефективността на 

работата. Редовните срещи в работен порядък, без натоварване на работата по 

изпълнение на договора, представляват задължителен елемент от 

комуникационните връзки и работата на изпълнителя. Всички експерти, 

участващи в изпълнението на договора ще бъдат в постоянна комуникация 

помежду си чрез различни средства за комуникация, съобразявайки се с 

комуникационния план и стратегия, посочени в настоящата техническа оферта и 

наложените практики и вътрешни правила на Възложителя.  

 План за използване на материалите: 

 Инертни материали: Добив на инертни материали. Инертните материали ще 

бъдат доставяни от кариера „Тикале“, намираща се в близост до гр.Смолян, 

община Смолян. „ИСА 2000“ ЕООД притежава сертификати за производствен 

контрол на инертни материали от кариерата. Натоварване на транспорт на 

инертни материали Натоварването на транспорт на произведените минерални 

материали ще се извършва с наличната за целта механизация на кариерата, а 

именно челни товарачи.. Транспорт на инертни материали. Транспорта на 

инертните материали от ще се осигури от самосвали собственост на „ИСА 2000“ 

ЕООД .. Съхранение на инертни материали. С цел избягване на десортирането на 

материала, той няма да се съхранява на депа с голяма височина и ще престои на 

депо възможно най-кратко време. 

 Бетонови смеси Бетон С 12/15 и С 8/10 - съгласно БДС ЕК 206-1 К/А; 

Производство на бетонови смеси Производството на бетоновите смеси ще се 

извърши от бетонов възел, собственост на участника. При производството на 

бетоновите смеси ще се влагат добавки ускоряващи набирането на якост. 

Натоварването на транспорт на бетоновите смеси ще се извърши от 

автоматизирания бункер на бетоновата инсталация директно в коша на 

транспортното средство. Транспорт на бетоновите ще се използват бетоновози 

собственост на участника. 

o Готови елементи- Бетоновите и стоманобетонови елементи (парапети, 

стълбове, тръби и др.), както и предварително заготовени елементи ще се 

произведат от лицензиран производител, одобрен от Възложителя. Те ще 

бъдат доставени с тежкотоварно ремарке до предвидения покрит склад 

намиращ се във временната база, където ще бъдат разтоварени и укрепени 

спрямо предписанията на производителя и ТС. 

o Изисквания към материалите: Изискванията спрямо качествата на 

материалите, които ще се влагат, са описани в частта за изпълнение на 

строителството. Материалът, който ще бъде насипен над теме тръба в 

участъците, които се изпълняват с полиетиленови тръби с висока 

плътност,  участникът гарантира че ще е с изискваните от проекта 
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качества. Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат 

вложени в работите трябва да бъдат доставени с всички необходими 

аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация 

и поддръжка, където могат да се приложат такива. Всички продукти, 

които ще се вложат следва да са годни и да притежават съответните 

декларации на производителя и указания за приложение- участникът ги 

дефинира. 

o Изисквания към материалите: Бетон С 20/25 и С 6/8 - съгласно БДС EN 

206:2013+A1:2016/NA:2017 или еквивалент; Армировъчна стомана А1и АII 

съгласно: БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема 

армировъчна стомана. Общи положения; БДС 9252:2007 - стомана за 

армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна 

стомана. Влаганите материали ще притежават сертификат за 

производствен контрол и декларация за съответствието на строителния 

продукт. 

 Списък на основните строителни материали и продукти, които ще бъдат 

използвани при изпълнение на строителството, съдържащ наименование на 

материала и съответния производител.   

 Използвана механизация участникът е посочил всяка планирана дейност, във вид, 

мярка, количество, продължителност, вид механизация, разходна норма(мсм), 

приет брой машини. Като вид механизация участникът ще използва; багер, багер с 

чук, булдозер, бетоновоз, автобетоновоз, иглен вибратор, автокран, 

автобетонпомпа, виброплоча, комбиниран багер, самосвал, автовишка, машина за 

затваряне на ПЕ тръби, ел. агрегат. 

 План за реакция при отказ или инцидент със строителни машини 

 План за действие по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване 

или на оборудване с ограничен или отнет достъп. Ще се създаде такава 

организация и разпределение на механизацията, че основни дейности никога да не 

прекъсват поради ремонт. За целта ще се осигурят резервни екипи за заместване и 

ремонт на строителната механизация. В производствена база „БКС“ ще бъдат 

позиционирани резервна строителна механизация, като следва: Багер верижен - 1 

бр.; Багер-товарач - 1 бр.; Челен товарач - 1 бр; Самосвали 4-осни - 2 бр. 

 Организация на човешките ресурси:  

 Ръководен персонал 

o  Технически ръководител:  

o Геодезист 

o Специалист - Контрол по качеството  

o Специалист по безопасност и здраве в строителството  

 Допълнителен квалифициран персонал за изпълнение на поръчката: 

o Експерт по количествата  

o Инженер конструктор  

o Пътен инженер 

o Технически персонал за отчитане на проекта и изготвяне на документите по ЗУТ 

 Отговорности и пълномощия на инженерно - техническия екип 

 Технически ръководител: Описание на длъжността:  Обобщено описание на 

работата, която извършва изпълнителят на длъжността: Участва в 

дейностите по изпълнение на строителния обект съгласно одобрените 

проекти и по отчитане на извършените по обекти строително-монтажни 

работи. Задължения и отговорности. Отговорности на длъжността 

Материални и финансови; По безопасност на труда; Персонал и трудова 

дейност. 

 Геодезист: Описание на длъжността: Обобщено описание на работата, 
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която извършва изпълнителят на длъжността: Извършва геодезическо 

обслужване на строителните обекти. Пренася проектните геодезически 

данни на терена на строителния обект. Разбива криви при строителство на 

пътища и дава оперативно нива и направление при изграждането на 

строителните обекти. Трудови задачи, задължения и отговорности 

характеризиращи съдържанието на длъжността. Подчиненост, 

комуникация, вземане на решения. Отговорности на длъжността- 

Материални и финансови; Персонал и трудова дейност. Изисквания на 

длъжността- Постижения на изпълнителя. Изисквания, свързани с 

внедрената интегрирана система за управление. 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд:  

- Описание на длъжността; Обобщено описание на работата, която 

извършва изпълнителят на длъжността: Участва в осигуряването на 

безопасност и здраве при работа, опазването на околната среда и с 

изискванията за социална отговорност. Задължения и отговорности. 

- Отговорности на длъжността : материални и финансови; по безопасност 

на труда; Персонал и трудова дейност. 

 Специалист по контрол на качеството 

- Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на 

длъжността: Организира, планира, ръководи и контролира дейностите за 

контрол на качеството на извършваните СМР и строителната продукция. 

Задължения и отговорности. 

- Отговорности на длъжността- Материални и финансови; Персонал и 

трудова дейност: 

 Техническа обезпеченост на екипа:  Офис, оборудване.  Ще бъдат осигурени на 

обектовия офис работни места, обзаведени с бюра и столове, шкафове за документи и с 

подходящо отопление и вентилация, тоалетна и кухненски бокс, зала за срещи, работно 

облекло и индивидуални предпазни средства за поне 4 души.  

 Технически средства- необходими технически средства като компютри, 

принтери, факс-апарат, мобилни телефони и други за подсигуряване на 

ефективната работа на екипа, служебни автомобили, част от които ще бъдат 

ползвани за нуждите на обекта. 

 Изпълнителски персонал- участникът е представил таблица, която съдържа 

информация за видовете дейности, включени в предмета на поръчката, мярка, 

количество, продължителност, вид работник, разходна норма (ч.ч.), необходим брой 

работна ръка, приет брой работна ръка, ръководен персонал. От таблицата се 

установява че изпълнителският състав включва; общ работник, квалифициран 

работник, арматурист.  

 Комуникация между участниците в строителния процес 

 Модел на взаимоотношения с Възложителя на поръчката: Ще бъде създадена 

деловодна система, която ще регистрира всяка входяща и изходяща поща. 

Цялата кореспонденция ще се класифицира по подходящ начин. 

Кореспонденцията може да бъде във вид на писма, факсове, електронни 

съобщения. Начините на комуникация да бъдат договорени още на първата 

работна среща с изпълнението на проекта. Комуникационните връзки с 

Възложителя, строителния надзор, проектантите и другите взаимодействащи 

си страни са показани в схема от участника. Участникът е показал на тази 

схема вътрешна тристепенна система за качество и контрол. При тази 

процедура, ръководният екип стриктно ще съблюдава навременното изпълнение 

на дейностите по отделните договори. 

o Първо ниво на контрол: Общ преглед на пълнотата, яснотата и 

логичната структура на документите чрез попълване на Лист за 
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проверка. При необходимост, последващи разяснения и допълнителна 

информация ще се изисква от ръководителя на обекта. След това 

съответния документ ще се изпраща на Ръководителя на екип 

вътрешен контрол заедно с Листа за проверка и допълнителни 

бележки. 

o Второ ниво на контрол: Експертът, отговорен за оценката на 

задачата (като част от Проектантският екип) ще ревизира 

документите с цел осигуряване на качество по отношение на формата, 

стила, графиките и представянето. След постигане на необходимото 

качество, съответният документ се представя на Звеното за 

Изпълнение на Проекта. 

o Трето ниво на контрол: Ръководителят на проекта подписва всички 

проекти и части преди тяхното представяне на Възложителя. Той носи 

отговорност пред Възложителя за всички резултати. В изключителни 

случаи, Ръководителят на ЗИП може да реши да се консултира с 

независими експерти, за да осигури безпристрастно мнение или 

препоръка. 

 Процесите по управление на комуникациите:  Планиране на комуникациите; 

Разпространение на получената информация; Отчитане на изпълнението - 

събиране и разпространение на данни за изпълнението, показателни за 

използването на ресурсите за постигане на целите на договора. 

 Модел на взаимоотношения със Строителния надзор /Консултанта/ на 

поръчката.  

 Модел на взаимоотношения с Авторския надзор /Проектанта/. 

 Методи за предварително информиране и за намаляване на затрудненията на 

местното население, при изпълнение на СМР.  

 Методи, техники и начини на работа, допринасящи за ограничаване на замърсяването 

на околната среда и въздуха: Отровни газове; Опасни вещества в атмосферния въздух 

над нормите; Излъчване на опасна радиация; Замърсяване на водата и почвата над 

определените норми; Неправилно третиране и депониране на отпадъци. 

Изисквания за сигурност: Общи положения; Защита на собствеността; Противопожарна 

защита; Опазване на дърветата и зелените площи. 

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

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 

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

възложителя. 

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

описал  начина на изпълнението й, последователността на предвижданите дейности, 

технологиите за извършване на дейностите, предвидените за влагане материали, 

предвижданията си за техническа (механизация) и ресурсна (човешки ресурси) обезпеченост. 

Налице са и приложени графици и диаграми - линеен график за изпълнение на поръчката, 

диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. При изследване на представените от 

участника подход и програма за изпълнение на поръчката комисията установи наличието на 

обстоятелства, които не съответстват на изискванията на възложителя, а именно: 

 Декомпозирането на отделни действия/задачи не отразява коректно начина на изпълнение и 

технологичната последователност на строителите процеси за всички видове строителни 

работи по количествената сметка на строителния обект съгласно действащите технически 

норми и стандарти, правилна технология за изпълнение: 

 Участникът предвижда позиция 15 „Полагане на хидроизолация посредством 

двукратна обмазване с горещ битум два пласта“ да се изпълнява в периода от 

30.08.2018 г. до 05.09.2018 г., а позиция 12 „Доставка и полагане на бетон В25 над 
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основи“ – от 21.08.2018 г. до 05.09.2018 г., т.е. участникът предвижда едновременно 

изпълнение на бетон над основи и направата на хидроизолация посредством 

двукратна обмазване с горещ битум. Правилната технология на изпълнение 

предвижда за направата на хидроизолация посредством двукратна обмазване с горещ  

битум бетонът над основи да е сух, гладък, обезпращен и да е набрал минимална 

декофражна якост, което е невъзможно да се постигне в същия ден с полагането му. 

 Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне кофраж за ст. бет. шапка“ да 

се изпълни в периода от 11.09.2018 г. до 13.09.2018 г., а позиция 14 „Доставка и 

полагане на бетон В25 за шапка“ - от 14.09.2018 г. до 18.09.2018 г.. Технологично 

неправилно и лишено от смисъл е по време на полагане на бетона за шапка кофражът 

за ст. бет. шапка да е вече развален. Правилната технологична последователност на 

строителните процеси предполага първо да се направи кофраж за ст. бет. шапка, след 

което да се положи бетонът за шапка и едва след това да се декофрира. 

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

начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за 

посочените видове строителни работи по Количествената сметка съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение. 

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, 

която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е 

изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се 

препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции 

за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап оценка на 

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 

2.6. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД 

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя 

условия: 

Представеното от участника техническо предложение съдържа изискуемите документи, като 

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

Представени документи: 

Участникът е представил изготвено техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на 

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

програма за изпълнение на поръчката, Линеен план график, Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на валидност на офертата, 

изготвена съгласно Образец № 4; и Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, изготвена 

съгласно Образец № 5, като поради неприложимостта му не е представен документ за 

упълномощаване. 

Оферта по същество: 

Срок за изпълнение на поръчката: 69 /словом шестдесет и девет/ календарни дни, считани от 

извършване на подписване на протокол за започване на строителството /протокол за откриване 

на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 

и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство (обн., ДВ, 
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бр. 72 от 15.08.2003г.)/ и заверка на заповедна книга от лицето по чл. 158, ал.2 от ЗУТ. 

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

Подход и програма за изпълнение на поръчката, в които са представени предвижданията на 

участника за организация и изпълнение на строителните работи - дейности и ресурси, както 

следва: 

 ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

Предвижда се изграждане на нова стоманобетонова стена - Подпорна 

стена № 4 с дължина 103.11 м. Височината на стената от цокълната 

фуга е от 1,37 м до 8.00 м. Стената е проектирана на двадесет и две 

ламели с различни дължини, отделени с вертикални деформационни фуги с 

ширина 3 см, които следва да се изпълнят от XPS (екструдиран 

пенополистирол). В проекта е предвидено до ламела 13 включително 

стената да е с разтоварваща конзола. От ламела 14 до ламела 22 стената 

е масивна. В обсега на ламели 16 и 17 се предвижда изграждане на 

стълбище. 

За да се елиминира хидродинамичния натиск, е предвидено да се поставят 

барбакани Ф 100 в един, два или три реда по височина. За оформяне на 

дренажна бариера зад стената е необходимо да се използват ръчно 

подреден камък и чакълест материал. Чакълестият материал да се 

положи на пластове, уплътнявани с виброплоча или подходящ вибрационен 

валяк до достигане на обемна плътност 2000 кг/мЗ и постигане на ъгъл на 

вътрешно триене ф = 35°. Максималният размер на камъните в пласта не 

трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват 

с наклон към подпорната стена, за да отвеждат водата къмбарбаканите. 

Фундирането на стените е предвидено да се изпълни върху здрава основа. 

За изграждане на стената да се използват бетон с клас С20/25 (В25) и 

подложен бетон С6/8 (В7,5) съгласно БДС EN 206-1 N/A и стомана AI и 

АШ. След декофриране на стената енеобходимо всички бетонови 

повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с горещ 

битум. Битумът се нанася върху суха и добре почистена бетонова основа. 

За обезопасяване на движението е предвидено да се изпълни стоманен 

парапет. 

1 

Скатен изкоп за откриване на основите на пътни 

съоръжения в т.з.п с багер на транспорт M3. 3834,00 

2 

Изкоп в скални почви за основи на пътни съоръжения 

машинно M3. 505,00 

3 Изкоп за пътни съоръжения в т.з.п с ръчно M3. 89,00 

4 Доставка и полагане на подложен бетон В 7.5 под основи M3. 75,00 

5 Кофраж в основи M2. 346,00 

6 Кофраж в тяло на стена M2. 1562,00 

7 Кофраж стълба M2. 22,00 

8 Направа и разваляне кофраж за ст.бет. шапка M2. 43,00 

9 Заготовка и монтаж на армировка AI Кг. 3566,00 

10 Заготовка и монтаж на армировка АШ Кг. 25475,00 

11 Доставка и полагане на бетон В25 в основи M3. 424,00 

12 Доставка и полагане на бетон В25 над оснави 

 

 

 

 

 

 

M3. 759,00 

 

 
13 Доставка и полагане на бетон В25 стълба M3. 2,00 

14 Доставка и полагане на бетон В25 за шапка M3. 8,00 

15 Полагане на хидроизолация посредством двукратна 

обмазване с горещ битум два 

M2. 1650,00 
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16 Направа на ръчно реден камък зад стената M3. 345,00 

17 Направа на екран 15 см от трамбована глина M3. 30,00 

18 Направа на дилатационни фуги 3 см чрез екструдиран 

пенополистирол в основи 

M2. 217,00 

19 Монтаж на барабани Ф 100 М. 322,00 

20 Доставка на скален материал за обратна засипка от депо M3. 2830,00 

21 Обратен насип от скална маса -ъгъл на вътрешно триене 

35о, g=2KN/M3 от наличен материал 

M3. 2830,01 

22 Изкоп за пътища в земни почви машинно M3. 625,00 

23 Изкоп за пътища в скални почви M3. 1458,00 

24 Превоз земни почви на депо M3. 4548,00 

25 Демонтаж на стоманобетонов ел. стълб Бр. 2,00 

26 Доставка и монтаж на стоманобетонов ел. стълб Бр. 2,00 

27 Прехвърляне на ел. проводници Бр. 4,00 

28 Изместване на канализационен клон М. 18,00 

29 Натоварване земни почви машинно M3. 714,00 

30 Натоварване и превоз скални почви на депо M3. 1963,00 

31 Отсичане и изкореняване на орех Бр. 1,00 

32 Доставка и монтаж и боядисване на стоманен парапет Кг. 3178,01 

33 Възстановяване на нарушена стопанска постройка Бр. 1,00 

 ИЗКОПИ 

За извършване на изкопните работи Участникът ще използва такава 

механизация и такива методи на работа, които да отговарят на 

изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. 

Участникът е отговорен за поддържане качествата на подходящия 

материал така, че когато бъдат вложени в насипа и уплътнени, 

материалите ще бъдат в съответните изисквания. При извършване на 

изкопните работи няма да се допуска смесване на подходящ с неподходящ 

материал. 

Участникътт ще изпълнява изкопните работи по начин, който да 

гарантира целостта на откосите. Нима да се допуска срутване на 

откоси, щети с хора, машини и оборудване. Изкопните работи ще бъдат 

извършени в съответните линии, нива, размери и дълбочина, както е 

указано в чертежите и профилите. 

Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат открити само за 

необходимият минимален период. 

 КОФРАЖ 

Кофражът ще бъде достатъчно твърд и плътен, за да не изтича 

циментов или друг разтвор от бетона и подходящ за начина на полагане и 

уплътняване. Когато се употребява повторно, той ще бъде цялостно 

почистен. Няма да се използват вътрешни метални връзки, които налагат 

изтегляне през втвърдения бетон, който е с видими повърхности. Когато 

вътрешните връзки се оставят вътре, те се обмазват с одобрен разтвор, 

с дебелина с по- голямо от нормалното покритие за армировката или не 

по-малко от 40мм.  

Декофрирането ще бъде извършено по такъв начин, че да не увреди бетона 

и да го пре, от създаване в него на някакви допълнителни напрежения. 

 АРМИРОВКА 

Армировката ще се състои от пръти на валцувана стомана, кръгла, гладка 

и с периодичен профил или армировъчни мрежи, както е указано в 

Проекта. 

Армировъчната стомана трябва да отговаря на БДС EN 10080:2005. 
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 БЕТОННИ СМЕСИ 

Изискванията за приготвяне, транспортиране и доставяне на бетонни смеси 

трябва да отговарят на БДС EN 206-1. 

Всяка доставка на цимент ще съответства на опаковъчната маркировка, 

доставният документ, отнасящ се до вида, марката по якост на натиск 

качества според БДС EN 197-1, както и съответствие с техническата 

документация. 

Едрият и дребен добавъчен материал ще отговарят на БДС EN 12620. 

Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите на 

бетонните проби ще съответстват на БДС EN12350-1,2,3,6,7 и БДС 

EN12390-2,3,5,6,7,8.Контролът и оценката на якостта на бетона ще се 

извършва съгласно БДС EN 206-1. 

 ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

При изпълнение на ремонтните строително - монтажни работи 

Участникътт ще ограничи своите действия в рамките само на 

строителната площадка. 

Затруднения на движението могат да възникнат и от техниката, която 

използваме за доставка на материали. Съвместно с Община Смолян ще 

бъдат определени маршрути на движение за товарните автомобили и 

механизация. Трафикът ще бъде съобразен със сезонните дейности на 

местното население. Предвидили сме маршрутите и часовете за доставка 

така, че да сведат и това неудобство до минимум. 

Всички изкопи ще бъдат на транспорт и извозвани. Ще бъде обърнато 

внимание и на водачите за паркиране за временен престой на строителната 

техника на места, които не създават затруднения за местните жители. 

За намаляване на това неудобство също възлагаме голяма роля на 

предварителната информираност на жителите за графика за изпълнение и с 

неговата продължителност. 

Скоростта на товарните автомобили на участъците с усилен трафик ще 

бъде ограничена и контролирана. Автомобилите ще се движат с включени 

светлини. Ако при транспорт на материали или механизация бъде нанесена 

щета ще се информират обществените власти и извършат съответните 

ремонтни дейности. За сигурността и удобството на обществеността ще 

бъдат осигурени и поддържани предупредителни знаци, а там където е 

нужно светлини и предпазни огради. Извънгабаритните товари ще бъдат 

превозвани съгласно нормативната уредба. Насипни товари ще се превозват 

закрити. При повишаване на праховите емисии ще бъде изготвен график за 

оросяване на маршрутите. Ще се отстраняват и премахват отпадъците от 

района на обекта регулярно, за да не се създава опасност за възникване на 

пожар или инцидент, в съответствие със закона. 

 ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО 

През целия период на строителството ще се извършват локални промени в 

движението на МПС. Временната организацията на движение за етапите на 

строителство ще бъде съгласувана със сектор „Пътна полиция” към МВР и 

местната администрация. Обходните маршрути които са предвидени ще 

бъдат предварително огледани от строителя преди започването на работа, 

с оглед да се осигури безпроблемно движение на МПС по тях. Участникът ще 

спазва каквито и да било препоръки по отношение на режима за ползване на 

съществуващите пътища. Участникътт ще осигури, изгради и поддържа 

такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, сигнали за контрол на 

движението и други такива мерки, които може да са необходими при 

каквато и да е строителна дейност, с цел осигуряване на безопасност на 
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всички хора на обекта и като цяло на обществото през време на 

строителството. 

 ВЪНШНА СРЕДА /ШУМ, ЗАПРАШЕНОСТ, ЗАМЪРСЯВАНЕ/ 

 Опазването на екологичното равновесие и състоянието на околната среда 

е основен проблем при осъществяването на крупни строителни дейности. 

Предпазването на местното население от запрашаване, шум, вредни 

вещества и щети на околната среда, водите, въздуха, животинския и 

растителния свят са основна дейност за облекчаване на затрудненията на 

местното население по време на строителството. Дейността ще се 

осъществява през време на целия строителен процес. 

 Фоново шумово ниво 

Това неудобство не може да бъде избегнато, а само сведено до минимум. Ние 

непрекъснато обновяваме машинния парк, което е голяма предварителна 

крачка в тази насока. Така намаляваме нивата на шум от строителна 

техника. 

Не предвиждаме работа през нощта, освен в аварийни случаи или ако това 

бъде поискано от нас. 

Разполагаме с квалифицирани специалисти, които редовно проверяват 

изправността на машините. Това също допринася за намаляване на това 

неудобство. 

В случай на по-голям шум от допустимия нашият персонал е оборудван и ще 

работи с антифони, а граждани няма да бъдат допускани в близост до 

строителната площадка. 

 Запрашеност 

Складирането на строителни материали ще става само на указаните за 

това места, където ще бъдат обозначени и подредени съгласно 

предписанията за конкретни вид материал. Максимално ще се избягва 

депонирането на земни маси и насипни материали на временни депа, за да не 

се затруднява движението и да не се получава замърсяване и запрашаване на 

околното пространство. На обекта ще бъде осигурена водоноска, която да 

навлажнява работните участъци, където е необходимо за да не се запрашава 

атмосферата, с оглед спецификата на работата и местоположението. 

Качество на атмосферния въздух - работа със строителната механизация и 

транспорта предполагат на всеки строителен участък замърсявания от прах 

и отработени газове. Мерките за предотвратяване са: 

 Ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества изпускани във 

въздуха по време на строителните работи и процеси. 

 При изпълнение на определените работи няма да се нарушат 

недопустимо регламентирани показатели за санитарно-хигиенното 

състояние на атмосферния въздух по време на изпълнението на 

работите, защото не се налага употребата на застрашаващи и 

замърсяващи строителни технологии. 

 Използване на гориво, отговарящо на изискванията на Наредба №17 

от 1999год. за съдържанието на олово, сяра и други вредни за 

околната среда вещества 

 Извършване на редовен годишен технически преглед на 

транспортните средства 

 Ограждане на строителната площадка, за ограничаване 

разпространението на шум, миризми, прах и др. 

 Почистване или измиване при необходимост на ходовата част на 

автомобилите, напускащи обекта, за да не се допусне замърсяване на 

уличната мрежа и запрашаване на атмосферния въздух; 
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 Предприемане на мерки за чистота на строителната площадка - 

оросяване при сухо и ветровито време, покриване на транспортните 

средства и др. за ограничаване на праховите емисии при товарене, 

разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси, 

строителни отпадъци и материали с цел опазване качеството на 

атмосферния въздух. 

След приключване на строителните и монтажните работи, Участникът е 

ще да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли 

цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката 

чиста от отпадъци. 

o Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното 

изпълнение. 

Участникът ще предостави възможност на Възложителя (или упълномощен 

представител) по всяко време да инспектира работите, да контролира 

технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на 

дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин 

на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и 

ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят 

уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните 

работи се развалят за сметка на Изпълнителя. 

 Документи, които се съставят при изпълнение на поръчката. 

В процеса на изпълнение на ремонтните строително - монтажните работи 

ще бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в 

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството на МРРБ. 

 Дейности по приемане на строежа. 

Изпълнените ремонтни строително-монтажни работи ще се приемат с 

констативен протокол за установяване годността за ползване. 

№ Наименование мярка К-во 

 
Част "Конструкции" / Подпорна стена 4 

  

1 Скатен изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в 

т.з.п с багер на транспорт 

M3 3834,00 

2 Изкоп в скални почви за основи на пътни съоръжения машинно M3 505,00 

3 Изкоп за пътни съоръжения в т.з.п с ръчно M3 89,00 

4 Доставка и полагане на подложен бетон В 7.5 под основи 
M3 75,00 

5 Кофраж в основи M2 346,00 

6 Кофраж в тяло на стена M2 1562,00 

7 Кофраж стълба M2 22,00 

8 Направа и разваляне кофраж за ст.бет. шапка M2 43,00 

9 Заготовка и монтаж на армировка AI кг 3566,00 

10 Заготовка и монтаж на армировка АШ кг 25475,00 

11 Доставка и полагане на бетон В25 в основи M3 424,00 

12 Доставка и полагане на бетон В25 над оснави 'M3 759,00 

13 Доставка и полагане на бетон В25 стълба M3 2,00 

14 Доставка и полагане на бетон В25 за шапка M3 8,00 

15 Полагане на хидроизолация посредством двукратна обмазване с 

горещ битум два 

M2 1650,00 

16 Направа на ръчно реден камък зад стената M3 345,00 

17 Направа на екран 15 см от трамбована глина M3 30,00 
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18 Направа на дилатационни фуги 3 см чрез екструдиран 

пенополистирол в основи 

M2 217,00 

19 Монтаж на барбакани Ф 100 м 322,00 

20 Доставка на скален материал за обратна засипка от депо 
M3 2830,00 

21 Обратен насип от скална маса -ъгъл на вътрешно триене 35о, 

g=2KN/M3 от наличен материал 

M3 2830,01 

22 Изкоп за пътища в земни почви машинно M3 625,00 

23 Изкоп за пътища в скални почви M3 1458,00 

24 Превоз земни почви на депо M3 4548,00 

25 Демонтаж на стоманобетонов ел. стълб бр 2,00 

26 Доставка и монтаж на стоманобетонов ел. стълб бр 2,00 

27 Прехвърляне на ел. проводници бр 4,00 

28 Изместване на канализационен клон м 18,00 

29 Натоварване земни почви машинно M3 714,00 

30 Натоварване и превоз скални почви на депо M3 1963,00 

31 Отсичане и изкореняване на орех бр 1,00 

32 Доставка и монтаж и боядисване на стоманен парапет кг 3178,01 

33 Възстановяване на нарушена стопанска постройка бр 1,00 

 Описание на необходимите технически ресурси за изпълнението на поръчката 

Необходимото техническо оборудване съгласно Линейния календарен график за 

изпълнение на поръчката включва: 

 Багер - 1 бр. 

 Автокран - 1 бр. 

 Самосвали - 4 бр. 

 Бетонпомпа - 1 бр. 

Допълнително необходимо по преценка на участника и за осигуряване на 

строителния процес и технологичната последователност: 

 валяци трамбовки  

 бетоновози  

 водна помпа  

 вибратор иглен  

 ел. агрегат  

 пистолет / къртач  

 компресор 

 техническо оборудване за изпитване и изследване 

Последователността и обвързаността на механизацията се вижда подробно в 

Линейния календарен график и е описана в раздел IV от тази обяснителна 

записка. Към офертата е приложена декларация за разполагаемата строителна 

механизация 

 Описание на организацията на временното строителство 

 Площадки за складиране на материали и оборудване 

Предвижда се изграждане на временна приобектова площадка, мястото на която 

ще бъде съгласувано с Възложителя. На площадката ще се разположат фургони за 

техническия екип предвиден за изпълнение на поръчката и за работниците, 

временни депа за инертни материали и охраняем паркинг за строителната 

механизация и транспортна техника. 

Тежката механизация ще бъде извозена на обекта за периода на изпълнение, 

съобразявайки се е технологичната последователност на дейностите по договора. 

Всички дейности ще се изпълняват от специализирани бригади, съставени от 

необходимия брой работници и техника, която да гарантира своевременност и 

ефективност на изпълнението на работите в съответствие с действащото в 

страната законодателство. 

 Временна организация за движение 
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Въвеждането на Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) има 

за цел от започването до завършването на строителните работи да осигури 

максимално безопасността на движение на МПС, безопасното им вливане и 

отливане в и от главния маршрут е вертикални знаци и хоризонтална маркировка. 

 Вертикална сигнализация 

При доставка на пътни знаци и табели производителят е длъжен да предостави 

сертификати за качествата на всички материали, удостоверяващи 

съответствието с техническите спецификации. Знаците ще се поставят като се 

спазва Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа и проекта за организация на 

движението. 

Светлата височина от кота горен ръб настилка до долния ръб на знака ще бъде 

минимум 2300 mm. Единичните стълбове за пътни знаци ще се монтират в кръгла 

дупка с размер 300 mm, запълнена с бетон с клас по якост на натиск В15 на 

дълбочина не по-малка от 150 mm под терена. 

Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, ще бъдат 

поставени отвесно, добре укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона. 

Обратната засипка ще се извърши не по рано от 48 часа след бетонирането. При 

монтиране на табела на няколко стълба, челата им ще са подравнени по линия и 

височина. При монтиране на знаци и табели на два стълба, разстоянието от края 

на знака или табелата до оста на стълба ще бъде 300 mm. Стълбчета, портални 

рамки и конзоли, и скрепителни елементи за пътните знаци ще бъдат изработени 

от стомана S 235 JR или с по- добро качество в съответствие с EN 10025:2006. 

 Охрана на обекта 

Участникът ще осигури охрана на обекта през целия срок на извършване на 

строителни работи до предаването им на Възложителя. 

 Временно електроснабдяване и водоснабдяване. При необходимост Участникътт 

ще осигури временно електроснабдяване и водоснабдяване на обекта. 

 Мерки за безопасност 

На строителната площадка се допускат до работа само работещи и други лица, 

които използват осигурените им лични предпазни средства и работни облекла. 

Техническият ръководител със съдействието на КЗБУТ ръководи и наблюдава 

непрекъснато строителния процес на обекта съгласно проектната документация, 

както и: 

o изпълнява и контролира спазването на изискванията на ЗБУТ; 

o пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и 

ръководи и контролира тяхното прилагане; 

o  спазва изискванията на ЗБУТ към използваните строителни технологии и 

проекти; 

o провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи; 

o забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

отговарят на изискванията на ЗБУТ; 

o незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на 

строителната площадка; 

o разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност 

и квалификация; 

o прекратява работата и извежда всички лица от строителната площадка, 

когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или 

когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при 

отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от 

посочени от него лица; 

o ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които 
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отговаря; 

o осигурява лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, 

прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни 

машини, директни горивни устройства и др.); 

o осигурява лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, 

прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения 

 Извършване на товаро - разтоварни работи и складиране при СМР 

o Общи изисквания 

o  продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната 

площадка, след като тя е подготвена за съхранението им; 

o правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер, 

състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на 

работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве; 

o товаро - разтоварните работи и временното приобектно складиране и 

съхранение на продукти, изделия, оборудване и други се извършват така, че да 

са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане; 

o  строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складират на 

строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и 

инструкциите за експлоатация; 

o материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на 

работните места в херметически затворени съдове в количества, необходими 

само за една смяна; 

o не се допуска доставката и употреба на разливен бензин. 

 Изисквания към товаро - разтоварната площадка - широчината на пътищата и 

проходите на товаро - разтоварната площадка се проектира и изпълнява 

съобразно предвидения достъп на превозните средства в зависимост от 

габаритите и тонажа им; товаро - разтоварната площадка трябва да има наклон 

от 2 до 5 %, както и дренажи и канавки за бързо оттичане на водите; проходите 

за преминаване на хора между разтоварните и подредените товари са с широчина 

не по-малка от 1,0 м 

 Складиране -продуктите се складират на устойчиви фигури във вертикално или 

хоризонтално положение върху здрава основа в зависимост от техните размери и 

от начина на транспортиране и монтиране; продуктите се складират върху 

работни платформи на предвидените за това места, които се означават с табели 

за допустимите количества или маса; изкачването и слизането на хора по 

складирани фигури с височина над 1,5 м се извършва по обезопасени стълби или по 

друг безопасен начин; при стеснени условия се допуска продуктите да се 

складират на фигури с височина над 2,5 м, когато това е предвидено в плана по 

безопасност и здраве. 

 Основни рискове в настоящия проект 

 Извършване на изкопни работи. Рискове от: 

 Опасност от подкопаване на съществуващите подпорни стени. Мерки: 

- спазване на проекта и указанията на конструктора; 

- проучване на състоянието на съоръжението преди и в хода на строителството; 

- избягване на субективния фактор вследствие на неспазване на технологията на 

работа 

 Опасност от прекъсване на подземни комуникации. Мерки: 

- проучване на подземния кадастър в района; 

- съгласуване със собственика на комуникациите; 

- недопускане на субективния фактор; 

 Опасност от пропадане и срутване на изкопи. Мерки: 

- спазване на правилата и изискванията за укрепване; 
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- спазване на технологията на изкопните работи; 

- вземане предвид навлажнените изкопи; 

- недопускане на субективния фактор; 

 Опасност от падане на хора при не обезопасените изкопи. Мерки: 

- спазване на правилата и изискванията за обезопасяване и сигнализация на изкопи 

 Опасност от бързо наводняване на изкопи;  

- предвиждане на необходимите аварийни площадки за незабавно евакуиране на 

работниците и да се осигури непрекъснато действие на помпите за източване на 

водата 

 Опасност от късо съединение Мерки: 

- да не се работи с електрически уреди при наличие на вода 

 Описание на плана за доставка на материали 

Спецификация на всички използвани материали, съгласно изискванията на тръжната 

документация: 

 

 

 

№ 

Вид материал / продукт Производител/доставчик 

Общо 

количество за 

влагане 

Хармонизирана 

техническа 

спецификация / 

технически изисквания 

1 
Армировка AI и АШ „ХЪС“ООД 4024, гр. 

Пловдив - Север 64 А 
29 041 кг 

Сертификат за 

съответствие 

2 

Бетон клас В 7,5 „СТРОИТЕЛ“ ЕООД 

гр.Златоград 75 м3 

БДС EN 206- 1:2002 

БДС EN 206- ША:2008 

3 
Бетон клас В 25 „СТРОИТЕЛ“ ЕООД 

гр.Златоград 

1193 M3 

БДС EN 206- 1:2002 

4. 
Скална маса Пътстройинженеринг АД, 

гр. Кърджали 

2830 M3 Декларация за 

съответствие 

5 
Стоманен парапет Ееоком - 2000 ООД, гр. 

Гоце Делчев 

3178,01 кг Декларация за 

съответствие 

6 
Екстудиран 

пенополистирол 

Фибран България АД 217 M2 
Декларация за 

съответствие 

7 
Хидроизолация от битум 

Ади Комерс ООД, гр. Русе 

1650 M2 Декларация за 

съответствие 

8. 
Електрически стоманобетонов стълб 

Симат АД, гр. 

Димитровград 

2 бр. Декларация за 

съответствие 

 Материалите ще се транспортират и съхраняват съгласно изискванията на 

производителя им. 

Доставчиците се избират според тяхната способност да отговарят на 

изискванията на заявката и отчитане на качество, доставка, възможности, цена, 

услуги и т.н. Заявката за закупуване при подходящия доставчик се прави като се 

приложат съответната спецификация, чертежи и т.н. Изготвя се споразумение за 

доставка, като се прилага цялата необходима документация. 

С основните доставчици се създават близки работни взаимоотношения и система 

за обратна връзка. 
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 Описание на разпределението на човешките ресурси - Основният екип за изпълнение 

на строителството включва следните ключови експерти: 

  Ръководител обект 

 Технически ръководител 

 Специалист - контрол на качеството 

 Специалист - координатор по безопасност и здраве (КБЗ) 

 Инженер - геодезист 

Разпределение на отговорностите между ръководители на различните звена. 

Ръководител обект - има необходимия образователен и трудов ценз; наясно е с 

нормативната основа за строителна дейност; съставя необходимите технологични 

разчети; знае каквото е необходимо за материалите, които ще се използват; 

документира исканията си за пари и води текущата отчетност. Преди изпълнението 

на настоящия проект ръководител на обекта следва да провери дали в техническия 

проект за строителство не са настъпили промени в нормативните документи, въз 

основа на които е изготвен настоящият. Ако има такива следва, да сигнализира 

своевременно Възложителя за допълване или евентуална преработка на проекта.Носи 

пряко отговорностите:за безопасност и здраве; е за влагане на качествени материали; 

за изпълнението на видовете работи, съобразно проекта, ПИПСМР и календарния 

график; за съставяне на актове и протоколи за скрити работи. 

 Прякото ръководство изисква: 

o ежедневен оглед на площадката, на която се работи - цели осигуряване на безопасни 

условия за работа; спазване на технологиите; откриване на пропуски в 

организацията. 

o наблюдение за технология, качество и дисциплина. 

o проверки за доставени материали и изделия. 

 Технически ръководител: 

o  Проверява и изучава подробно проекта 

o Изучава нормативите, стандартите и помощната литература, необходими за 

компетентното ръководене. 

o Уточнява и изпълнява задълженията си по установяване на количества. 

o Уточнява и изпълнява задълженията си по взаимоотношенията с другите 

строителни работници, инвеститорския контрол и строителния надзор. 

o Пряко ръководи работническите екипи и провежда ежедневен инструктаж на 

работниците; отговаря за безопасността при изпълнение на специфични дейности 

и следи за изпълнението им. 

o Грижи се за доставка на необходимите материали или за заявки и спазване на 

графика. 

o Документацията за работническия състав - ежедневно попълва формата за 

присъствие. 

o Документация и отчетност за ползваните машини - не би трябвало да ползва 

машините повече от разчетеното време. Подписва документите за ползване, с 

което поема разхода. 

o Организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните 

работи по обем, времетраене и качество, като дава постоянни указания по 

работните места. 

o Следи за изпълнението на работните проекти. 

o Води предвидените за съответния вид работа дневници и съставя актове за 

видовете работи, които подлежат на закриване. 

o Съставя количествени сметки. 

o  Съставя актове за скрити работи. 

o Следи за изпълнението на работните проекти, стандартите и техническите 

спесификации, без да допуска каквото и да е отклонение от тях без писмено 
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съгласие или нареждане на лицата, които по договор имат право на това. 

o Анализира резултатите от текущите изпитвания за доказване на качеството. 

o При несъответствие дава предписания за отстраняването им и контролира 

изпълнението. 

o Оказва необходимата помощ на техническите ръководители по възникнали 

проблеми при изпълнението. 

 Координатор безопасност и здраве - отговаря за документацията по безопасност 

на труда, да познава и спазва законовата и нормативна уредба в страната- 

Наредба № 2 по БЗУТиППО; да провежда встъпителните инструктажи на 

постъпващите служители и работници във фирмата; периодически да контролира 

спазването на изискванията на вътрешно фирмения правилник, БЗУТ и ППО по 

обектите;да следи за правилното използуване и доставката на необходимите лични 

предпазни средства; да регистрира, анализира и отчита случаите на трудови 

злополуки и предлага мерки за намаляване на същите; да подготвя и извършва 

оценка на риска на работните места, съгласно нормативната уредба;да поддържа 

контакти със службата по трудова медицина (СТМ) и организира периодични 

профилактични медицински прегледи на персонала; Стриктно следи за спазване 

изискванията на Наредбата за безопасност и здраве при СМР, наредбите за общи 

изисквания и задължения за осигуряване на безопасност при трудова дейност; за 

инструктажа на работниците и служителите; за безопасността при изпълнение 

на специфични дейности и да следи за изпълнението им, като във всички случаи 

извършва срещу подпис предвидените начални, периодични и извънредни 

инструктажи. Инструктажите се документират в съответните книги за 

инструктаж и се съхраняват по определен ред. 

 Инженер - геодезист - отговаря за полагане на достатъчен брой стабилизирани 

геодезически репери, които са свързани с постоянните репери на държавната 

нивелация; Подробно трасиране на обекта за целия период на строителството, 

осигуряване и поддържане на нивелачни репери; Отлагане върху терена - трасиране 

оста на работния участък. Геодезическо заснемане на изпълнените работи. 

Екзекутивни профили, координати на възловите точки. 

 За изпълнението на поръчката са оформени три звена за изпълнение на строително 

монтажните работи. Броя на работниците е променлив във времето в зависимост 

кога какви видове работи се изпълняват съгласно линейния график: Броя на 

работниците във всеки един момент от изпълнението на поръчката е отразен в 

приложения Линеен календарен график. 

o Първо звено „Бригада Бетонджии“, това е сборна бригада в която се 

изпълняват дейностите по изкопи, насипи, въстановяване, бетонови 

работи, армировъчни работи и всички спомагателни дейности - започва да 

изпълнява видове работи по КСС от позиции. Максималния брой 

работници, които участват в звеното е 16 бр, като броя на работниците 

се променя в зависимост от видовете работи които изпълняват, 

стриктно спазвайки Линейния график. Механизацията която участва във 

звеното е: Багер - 1 бр, Самосвали - 4 бр., Бетонпомпа - 1 бр. 

Последователността в която звеното изпълнява различните видове 

работи е подробно описана в Линейния график. Видно от Линейния 

график, при застъпване на отделните видове работи, е създадена 

координация при която не се надхвърлят броя на работници и машини 

участващи в състава на звеното. 

o Второ звено „Електро работници“ - започва да изпълнява видове работи 

по КС позиция 25 „Демонтаж на стоманобетонов ел. Стълб“, позиция 26 

„Доставка и монтаж на стоманобетонов ел. Стълб“ и позиция 27

 „Прехвърляне на ел.проводници“. Максималния брой работници, 
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които участват в звеното е 4 бр, като броя на работниците се променя в 

зависимост от видовете работи които изпълняват, стриктно спазвайки 

Линейния график. Механизацията която участва във звеното е: Автокран 

- 1 бр. Последователноста в която звеното изпълнява различните видове 

работи е подробно описана в Линейния график.Видно от Линейния график, 

при застъпване на отделните видове работи, е създадена координация при 

която не се надхвърлят броя на работници и машини участващи в състава 

на звеното. 

o Трето звено „Монтажници на стоманени конструкции“- започва да 

изпълнява видове работи по позиция 32 „Доставка и монтаж и боядисване 

на стоманен парапет“. Максималния брой работници, които участват в 

звеното е 4 бр, като броя на работниците се променя в зависимост от 

видовете работи които изпълняват, стриктно спазвайки Линейния 

график. Механизацията която участва във звеното е: дребна механизация 

спрямо дейностите по ПИПСМР. Последователноста в която звеното 

изпълнява различните видове работи е подробно описана в Линейния 

график. Видно от Линейния график, при застъпване на отделните видове 

работи, е създадена координация при която не се надхвърлят броя на 

работници и машини участващи в състава на звеното. 

 Описание на показатели за постигане на качество 

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

освен ако не е посочено друго. Ако качеството на материала не отговаря 

на изискванията за влагане в строителството, началник склада ще го 

изолира на отделен стелаж с надпис и се завежда в „Дневник за 

регистриране на рекламации по качеството на предаден продукт”, като 

се предприемат действия за уреждане на рекламацията с доставчика или 

производителя.Качеството 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 ще се отчитат като се 

състави Акт за скрити работи. Пробите за контрол на качеството на 

Работите, съответно честота на извършването им по типове ще бъде 

съгласувана с Възложителя. За готови материали или стоки Участникът 

ще се сдобие от доставчиците с Тестови Сертификати и ще представя 

на Строителния надзор копие от всеки такъв. Такива сертификати ще 

удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в 

съответствие с изискванията на Договора и ще упоменават 

резултатите от извършените проби. Изпълнителят ще предоставя на 

Строителният надзор съответните сертификати за идентифициране 

на материалите и стоките, доставени на площадката. Отговорност на 

Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, 

документация и други действия, свързани със сертификацията на 

стоките и материалите. Сертификационния процес по отношение на 

Българските Стандарти, ще се започне навреме, за да се получи 

исканата сертификация преди доставката на каквито и да било стоки, 

материали или съоръжения. За ритмичността на доставките на 

материали и изделия, техния произход и качество на обекта ще се 

грижат експерти по контрола на качество. Всички доставки ще бъдат 

на първокачествени материали и изделия, притежаващи изискващите се 

съгласно действащото законодателство Сертификати. Съгласно 
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въведената система за контрол на качеството EN ISO 9001 и 

съответните процедури от нея за закупуване на материали и оценяване 

на доставчици и всички изискуеми документи за продукта като 

Декларации за експлоатационни показатели, сертификати за качество, 

протоколи за лабораторни изпитвания и др. Изпълнителя работи само с 

одобрени доставчици. Всяка доставка на материали на строителната 

площадката или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със 

сертификат за качество в съответствие е определените технически 

стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и 

доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането 

им в работите. Всички строителни материали /продукти/, които се 

влагат в строежа, ще са с оценено съответствие съгласно „Наредбата 

за съществените изисквания към строежите и оценяване на 

съответствието на строителните продукти“ - НСИОССП, приета с 

ПМС No325 от 06.12.2006 г., което се удостоверява с един или повече от 

следните документи: 

а)Декларация за съответствие от производителя или неговия 

упълномощен представител; 

б)Сертификати за качество на вложените за изпълнение на 

обществената поръчка строителни продукти; 

в)Декларации за произход и качество на влаганите материали; 

г)Протокол от първоначално изпитване на готов продукт; 

д)Декларации за гаранционни срокове на вложените материали 

По време на строителството Участникът ще осигури лабораторно 

обслужване чрез техническо оборудване за изпитване и изследване на 

„Пътна и строителна лаборатория“ ЕООД – Пловдив 

 Време за транспортиране и превозване на бетоновата смес 

Бетонът, превозван от автосмесители или от бетоновози, трябва да бъде 

положен на площадката в рамките на 90 min след прибавянето на водата 

към цимента и добавъчните материали или на цимента към добавъчните 

материали. Когато сместа се транспортира със самосвали, това време се 

намалява на 45 min. През горещо време или други условия ускоряващи 

свързването и втвърдяването на бетона, разрешеното време може да 

бъде намалено. При всички случаи времето за транспортиране на бетона 

трябва да се установи опитно от строителната лаборатория, съобразно 

конкретните условия на работа. 

 Полагане на бетон 

Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне разслояване на 

материалите и изместване на армировката и кофража. Легла, улеи и 

тръби, подаващи бетон от смесителя или до кофража, могат да се 

използват само при наличие на писмено съгласие. Откритите легла и 

канали трябва да бъдат с метална обшивка. Тръби от алуминиеви сплави 

няма да се използват. Всички канали, легла и тръби трябва да са чисти и 

без втвърден бетон и друг подобен материал, вреден за бетонната смес. 

При полагане бетонът не трябва да пада от височина по-голяма от 1,5 т. 

В такива случаи за подаване на бетон ще се използват тръби. 

Подаващите бетон тръби трябва да са запълнени с бетон и долните им 

краища да са положени под повърхността на прясно положения бетон. 

 Уплътняване на бетона 

Бетонът трябва да бъде напълно уплътнен по време и след полагане и 

преди началото на свързване на цимента. Уплътняването трябва да се 

извършва чрез механично уплътняващо устройство в съответствие с 
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насоките дадени по-долу. Вибрирането може да бъдe   дълбочинно или 

повърхностно, но използваният метод трябва да бъде съгласуван. 

Вибрирането на бетонната смес трябва да се извърши, както е 

съгласувано. 

o Грижи за бетона - Незабавно след уплътняването на бетона и за 

достатъчно дълъг срок от време след това, той трябва да бъде предпазен 

от вредното влияние на атмосферните условия (включително от дъжд, 

рязка промяна на температурата, заледяване, съсъхване и т.н.). 

Методите на предпазване и продължителността му трябва да са такива, 

че бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият 

елемент да е подложен на минимални деформации и да не получи 

нежелано напукване, вследствие на съсъхване.Бетонни повърхности, 

изложени на условия, причиняващи изпарение на водата, съсъхване и 

напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, пясък или друг 

материал, който ще ги запази влажни. Покриването трябва да се извърши 

веднага, след като бетонът се е втвърдил достатъчно, за да не се повреди 

повърхността. Видът на покритието трябва да бъде одобрен и зависи от 

обстоятелствата. Ако се реши, че тези покривания не са нужни, 

бетонната повърхност може да се поддържа влажна чрез пръскане и 

поливане с вода. Употребата на влагозадържащи покрития трябва да 

бъде писмено разрешена. Покритията трябва да съответстват на 

изискванията на БДС 14707.През целия период на отлежаване на бетона 

трябва да бъдат полагани грижи от Изпълнителя, докато се постигне 

кубовата якост на натиск на бетона на 28 ден, оценена според БДС EN 

206-1. 

o Изпитване на бетона 

Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите 

на бетонните проби трябва да съответства на БДС EN 12350-1,2,3,6,7 и 

БДС EN 12390-2,3,5,6,7,8 и други свързани с тях стандарти. Контролът и 

оценката на якостта на бетона се извършват съгласно БДС EN 206-1. 

Пробите за контрол се вземат от мястото на приготвяне на бетона. 

Контролът и оценката на водонепропускливостта, мразоустойчивостта 

и плътността се извършват съгласно БДС EN 206-1/НА. Пробите за 

контрол на тези показатели се вземат от мястото на приготвянето на 

бетона. В определени случаи може да се наложи изпитване за определяне 

степента на набиране на якост на бетона. Това изпитване дава показания 

за якостта на бетона в конструкцията в определено време.. 

Степента на набиране на якост трябва да бъде определена върху бетонни 

проби съгласно БДС EN 12390-1 и по безразрушителни методи съгласно 

БДС EN 12504-2. Пробните образци за тези изпитвания трябва да бъдат 

направени от бетон, използван в строителството на съответния 

конструктивен елемент. Трябва да се съхраняват близо до елемента или 

върху него, така че да са подложени на същите температурни и 

влажностни условия. Най-малко три проби трябва бъдат приготвени за 

изпитването. Препоръчва се да се приготвят допълнителни проби, и в 

случай, че изпитването покаже недостатъчна якост, да се проведе 

повторно изпитване. 

Когато се тълкуват резултатите от изпитването, трябва да се 

отбележи, че конструктивните елементи със значително различни 

размери от тези на пробните тела могат да добият различна якост, напр. 

поради различно нарастване на температурата. 

o Стандарти и методи за изпитване на армировка -Армировъчната 
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стомана трябва да отговаря на следните български държавни 

стандарти, освен ако не е указано друго по-нататък: 

БДС EN 10080 - Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна 

стомана. Общи положенияБДС 4758 - Стомана за армиране на 

стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана В235 и 

В420; 

o Доставка и съхранение на армировката - Армировъчната стомана не 

трябва да бъде складирана непосредствено на земята, не трябва да бъде 

замърсена и трябва да бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне 

деформация на прътите и мрежите. 

o Защита на армировката - Армировъчната стомана трябва да бъде 

защитена от повреди по всяко време, вкл. когато е закрепена в 

конструкцията, преди и по време на бетониране и по нея не трябва да 

има замърсявания, валцовъчни люспи и ръжда, боя, масла и други чужди 

вещества по време на закрепването й и при последвалото бетониране. 

 ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Срокът за изпълнение на предмета на договора е до приемане на строежа 

с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение за ползването му. 

I Eтап - пдготовка на строителството 

II Eтап - временна организация и безопасност на 

движението 

III Етап - строително - монтажни работи 

IV Етап-изготвяне на екзекутивна документация и приемане на 

извършените видове работи 

 I Етап - Подготовка на строителството 

o Подготовката на строителство включва следните дейности: 

 Организация на площадките, на офиси и инсталации; 

 Организация на Човешкия ресурс - техническо ръководство, 

изпълнителски състав; 

 Подготовка за ползване на оборудвана лаборатория; 

 Осигуряване на машини и оборудване; 

 Осигуряване на материали за изпълнение на обществената поръчка; 

 Съгласуване със заинтересовани служби и ведомства на депа за 

строителни отпадъци; 

 Съгласуване на Проект за временна организация и безопасност на 

движението от сектор „Пътна полиция“ към КАТ. 

За начало на строителството се счита датата на подписване на 

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво за строежа.  

 II Етап - Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) има 

за цел от започването до завършването на строителните работи да 

осигури максимално безопасността на движение на МПС, безопасното им 

вливане и отливане в и от главния маршрут с вертикални знаци и 

хоризонтална маркировка. 

o ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 

При доставка на пътни знаци и табели производителят е длъжен да 

предостави сертификати за качествата на всички материали, 

удостоверяващи съответствието с техническите спецификации. 

Знаците ще се поставят като се спазва Наредба №РД-07/8 от 

20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност 

и/или здраве при работа и проекта за организация на движението. 

Светлата височина от кота горен ръб настилка до долния ръб на знака ще 
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бъде минимум 2300 mm. Единичните стълбове за пътни знаци ще се 

монтират в кръгла дупка с  

размер 300 mm, запълнена с бетон с клас по якост на натиск В15 на 

дълбочина не по-малка от 150 mm под терена.Стълбовете, на които ще се 

монтират пътните знаци и табели, ще бъдат поставени отвесно, добре 

укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона. Обратната 

засипка ще се извърши не по рано от 48 часа след бетонирането. При 

монтиране на табела на няколко стълба, челата им ще са подравнени по 

линия и височина. 

При монтиране на табела на няколко стълба, челата им ще са подравнени 

по линия и височина. 

При монтиране на знаци и табели на два стълба, разстоянието от края на 

знака или табелата до оста на стълба ще бъде 300 mm. Стълбчета, 

портални рамки и конзоли, и скрепителни елементи за пътните знаци ще 

бъдат изработени от стомана S 235 JR или с по- добро качество в 

съответствие с EN 10025:2006. 

 III Етап - Строително - монтажни работи. 

Строително-монтажните работи ще се изпълняват във взаимообвърана 

последователност и етапност, съгласно разработения Линеен график, 

Техническата спесификация, действащото законодателство, 

съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразено 

предмета на обществената поръчка и предложения Договор за 

изпълнение. 

Изпълнението на СМР е съгласно количествена сметка (Приложение към 

документацията), описание на предмета на поръчката и Техническата 

спецификация. 

При извършването на СМР да се прилагат изискванията на ЗУТ, 

подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му, 

включително и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, както и на Правилника за 

изпълнение и приемане на строително-монтажни работи (ПИПСМР). Да 

се спазва и изпълнява План за безопасност и здраве (ПБЗ), предвидените 

мерки за опазване на околната среда. 

o  Геодезическо измерване 

Геодезическите работи за осигуряване строителството на отделните 

подобекти включват: 

-Полагане на достатъчен брой стабилизирани геодезически репери, които 

са свързани с постоянните репери на държавната нивелация; 

-Подробно трасиране на обекта, осигуряване и поддържане на нивелачни 

репери; 

-Отлагане върху терена; 

Въз основа на изградените и стабилизирани геодезически репери, ще се 

извърши следното: 

-Трайно геодезично очертаване на контура на стълб № 4 от 

стоманобетоновия мост; 

-Извършените геодезични работи се посочват в акта за предаването на 

строителната площадка съгласно образеца по Наредба № 3; 

-Няма да се допуска приемането с акта на трайни геодезични 

маркировъчни знаци, когато те са поставени в зоната на предстоящи 

земни работи, изпълнявани със земекопна техника, както и на места, в 

които се очакват слягане, плъзгане или размиване на почвите и когато 

получените геодезични отклонения са по-големи от предвидените в 
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проекта; 

o Почистване на строителната площадка 

-Работата обхваща изпълнението на всички дейности свързани с 

премахването, почистването на растителност и всички други пречки, 

отпадъци или неподходящи земни почви. 

-Осигуряване на безопасността на работниците при разчистването, 

както и на хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на 

провеждане на разрушителни операции се защитават от повреди, 

наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните 

работи. 

-Осигуряване на нужните разрешителни от съответните служби за 

прекъсване, преместване или отстраняване на различните тръбопроводи, 

кабели, дренажни системи и други обслужващи или захранващи 

комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка. 

Прекъсването, преместването или отстраняването на съществуващи 

комуникации се извършва по проект. 

-Изкопаният материал ще бъде превозен и складиран на съгласувано със 

заинтерисовани служби и ведомства депо. 

-При извършване на СМР Участникът ограничава своите действия само в 

рамките на строителната площадка. След приключване на строително - 

монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови 

строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си 

механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от 

отпадъци. 

o Изкопи 

Изкопните работи ще се извършват чрез използвани стандартни изкопни 

техники. В съответствие с техническите изисквания, преди започване на 

изкопите ще се извърши почистване на терена. За всички трасета с 

предстоящи изкопни работи, предварително ще се изиска съгласуване и 

нанасяне на подземни комуникации от представители на ВиК, БТК, Енерго 

и други предприятия. 

Изкопите ще се извършват ръчно, механизирано, чрез пробиване, 

изкъртване, натоварване и транспортиране и депониране на материалите 

в одобрените за депония площи. При механизираното изпълнение ще се 

използват багер с обратна лопата и челни товарачи. Местата в които се 

очаква откриване на подземни комуникации ще се копаят на ръка.По време 

на изкопните работи, ще се проверява внимателно дали зоната е изкопана 

до подходящата дълбочина и изискваните размери, за да се минимизира 

необходимостта от последващи корективни мерки. 

o Анкериране 

Анкерирането се изпълнява при новия защитен блок във фундамента на 

стълба и в скалната дънна основа и при стриктно спазване на проектните 

решения. 

o Кофражни работи 

Кофражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича 

циментов или друг разтвор от бетона и подходящ за начина на полагане и 

уплътняване. Когато се употребява повторно, той трябва да бъде 

цялостно почистен. Не трябва да се използват вътрешни метални връзки, 

които налагат изтегляне през втвърдения бетон, който е е видими 

повърхности. Когато вътрешните връзки се оставят вътре, те се 

обмазват е одобрен разтвор, е дебелина по-голямо от нормалното 

покритие за армировката или не по-малко от 40мм. 
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Декофрирането трябва да се извърши по такъв начин, че да не увреди 

бетона и да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни 

напрежения. 

o Армировъчни работи 

Армировката да се състои от пръти на валцувана стомана, кръгла, гладка 

и с периодичен профил или армировъчни мрежи, както е указано в 

Проекта.Армировъчната стомана трябва да отговаря на БДС EN 

10080:2005. 

o Бетонови работи 

Бетонът ще се произвежда в бетонов център на „Строител“ ЕООД 

гр.Златоград. Съставът на бетона, в зависимост от проектната марка 

(клас) се определя по рецепти в съответствие с техническите изисквания 

на тръжната документация, БДС, и рецепти на лицензирана Строителна 

лаборатория. Същата лаборатория ще осигури нормативно 

регламентирано периодично вземане на проби и изпитване на 

произвеждания и влаган в конструкциите бетон. 

Бетонът ще бъде превозван до обекта с автобетоносмесител. Няма да се 

допуска свободно вертикално изсипване на бетоновата смес от височина 

над 2,00 м., освен ако са осигурени подходящи средства за 

предотвратяване разслояването. Няма да се започва бетониране, ако не е 

осигурен достатъчен материал, позволяващ непрекъснато бетониране. 

Няма да се допуска начало на бетонирането преди да се прегледат и 

приемат от Ръководителя на проекта, строителен надзор, Проектанта - 

конструктор и Техническия ръководител на обекта, кофража и 

арматурата за съответния конструктивен елемент. По време на 

цялостното изпълнени на бетоновите работи ще се води Дневник за 

изпълнение на бетоновите работи. 

 Изготвяне на екзекутивна документация и приемане на извършените 

видове работа 

o Необходими документи при предаване на обект по ЗУТ 

- Документ за собственост на терена или право на преминаване; 

- Съгласуван и одобрен проект за строителство на обекта; 

- Разрешение за строеж и допълнения към него, ако има такива; 

- Заповедна книга, заверена в ДНСК; 

- Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязло в сила 

разрешение за строеж за изпълнение на обект; 

- Протокол 2 за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежи на техническата 

инфраструктура с констатациите от извършени проверки при 

достигане на контролираните проектни нива; 

- Удостоверение по чл.52, ал.4 от ЗКИР и чл.116, ал.1 и чл.175, ал.5 от 

ЗУТ и Наредба №3/2005 за съдържанието, създаването и 

поддържането на кадастралната карта и кадастралните рагистри, 

издадено от Агенция по геодезия картография и кадастър; 

- Технически паспорт на строежа; 

- Актове за уточняване и съгласуване на строителния терен с 

одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на 

строежа - Приложение №5 към чл.7, ал.З, т.5 (Доп., ДВ, бр.29/2006г.); 

- Актове за приемане на земната основа и действителните коти на 

извършените изкопни работи - Приложение №6 към чл.7, ал.З, т.6 

(Дои., ДВ, бр.29/2006г.); 

- Актове за установяване на всички видове СМР, подлежащи на 
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закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта 

- Приложение №12 към чл.7, ал.З, т.12 (Дои., ДВ, бр.29/2006г.); 

- Актове за приемане на извършените СМР по нива и елементи на 

строителната конструкция - Приложение №7 към чл.7, ал.З, т.7 (Доп., 

ДВ, бр.29/2006г.) 

- Актове за приемане на конструкцията - Приложение №14 към чл.7, 

ал.З, т.14 (Доп., ДВ, бр.29/2006г.); 

- Протоколи от изпитване на бетонови проби; 

-  Протоколи от изпитване плътност на строителна почва; 

- Сертификати и декларации за съответствие на материали; 

-  Екзекутиви; 

-  Протокол Образец 15 - Приложение №15 към чл.7, ал.З, т.15 (Доп., 

ДВ, бр.29/2006г.); 

- Становище от всички членове на ДПК; 

- Протокол Образец 16 - Приложение №16 към чл.7, ал.З, т.16 (Доп., ДВ, 

бр.29/2006г.); 

- Документи на участниците в строителния процес и др. 

o При изпълнение на поръчката се прилагат стриктно предписанията на: 

- Одобрения за обекта проект и Технически спецификации към него; 

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на 

съответствието на строителните продукти /ПМС № 325/06.12.2006г. 

- Закон за пътищата и Правилник за приложение на ЗП; 

- Закон за движение по пътищата и Правилник за приложение на ЗДП; 

- Правилник за изпълнение и приемане на СМР; 

- Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения; 

- Техническа спецификация на Национална агенция „Пътна 

инфраструктура” от 2014 г.. 

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

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него 

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

възложителя. 

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

описал  начина на изпълнението й, последователността на предвижданите дейности, 

технологиите за извършване на дейностите, предвидените за влагане материали, 

предвижданията си за техническа (механизация) и ресурсна (човешки ресурси) обезпеченост. 

Налице са и приложени графици и диаграми - линеен график за изпълнение на поръчката, 

диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. При изследване на представените от 

участника подход и програма за изпълнение на поръчката комисията установи наличието на 

обстоятелства, които не съответстват на изискванията на възложителя, а именно: 

 Декомпозирането на отделни действия/задачи не отразява коректно начина на изпълнение и 

технологичната последователност на строителите процеси за всички видове строителни 

работи по количествената сметка на строителния обект съгласно действащите технически 

норми и стандарти, правилна технология за изпълнение: 

 Участникът предвижда позиция 8 „Направа и разваляне кофраж за ст. бет. шапка“ да 

се изпълни в периода от 20.10.2018 г. до 21.10.2018 г., а позиция 14 „Доставка и 

полагане на бетон В25 за шапка“ да се изпълни на 22.10.2018 г.. Технологично 

неправилно и лишено от смисъл е по време на полагане на бетона за шапка кофражът 

за ст. бет. шапка да е вече развален. Правилната технологична последователност на 

строителните процеси предполага първо да се направи кофраж за ст. бет. шапка, след 

което да се положи бетонът за шапка и едва след това да се декофрира. 

 Участникът предвижда позиция 12 „Доставка и полагане на бетон В25 над основи“ да 
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се изпълни от 12.10.2018 г. до 19.10.2018 г., a позиция 21 „Обратен насип от скална 

маса – ъгъл на вътрешно триене 35о, g=2КN/м3 от наличен материал“ да се изпълни 

от 30.10.2018 г. до 02.11.2018 г. Съгласно детайлите в одобрения инвестиционен 

проект част от обратния насип следва да се изпълни преди полагането на бетона над 

основи, след което да се изпълни разтоварващата конзола, останалата част от 

ламелата, хидроизлоацията, екрана и ръчно редения камък, като едва след това се 

изпълнява останалата част от обратния насип. 

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

начина на изпълнение и технологичната последователност на строителите процеси за 

посочените видове строителни работи по Количествената сметка съгласно 

действащите технически норми и стандарти, правилна технология за изпълнение. 

Констатации на комисията:  

Техническото предложение на участника не съответства на предварително обявените от 

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

изисквания за изготвянето му. Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, 

несъответствие с изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, 

която да отговаря на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е 

изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. При констатираното несъответствие в техническото предложение се 

препятства възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции 

за изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до етап оценка на 

техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за оценка. 

 

3. При разглеждането на техническите оферти не се установи необходимост от искане на 

разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, 

включително чрез изискване на информация от други органи и лица. 

  

 След като беше определено съответствието на представените оферти, както с критериите 

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

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

участниците ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ” и ДЗЗД „ВЕНИГАЗ-

ДАНИ“ съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите: 

 

Резултатите от прилагането на критериите за оценка по показателите Срок за 

изпълнение на поръчката (О2) и Организация за изпълнение на поръчката (О3) съгласно 

утвърдената от възложителя методика за оценка на офертите са закрепени таблично, както 

следва: 
 

 

Оценяван участник  
 

ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ” 

 

 

Оценка по показател: 

Срок за изпълнение на поръчката  

(О2) 

 

 

 

8.39 точки 

Мотиви: 

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

показател и предложения на допуснатите участници, описани в настоящия протокол. 
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Оценка по показател: 

Организация за изпълнение на поръчката (О3) 

 

 
 

24 точки 

Мотиви:  

В рамките на представената от участника организация за изпълнение на строителните 

работи, участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение на строителния 

обект. Участникът предвижда изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и 

спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно 

изпълнение на обекта. Предложената организация за изпълнение на обекта е в съответствие 

с обхвата и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на 

изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на 

действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е 

съобразена с предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за 

организиране на работата на строителния екип, включително как се разпределят 

отговорностите и дейностите между ключовите експерти, методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка. Дейностите по изпълнение са представени в тяхната 

последователност и технология за изпълнение. В предложението на участника за изпълнение 

на поръчката се съдържа подробно описание и на организационните и строителните 

дейности, обуславящи изпълнението в пълния обхват, в това число описание на видовете 

строителни и монтажни работи съгласно техническите спецификации и количествената 

сметка и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода на 

изпълнение, като конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и 

отделни видове строителни дейности. В рамките на изпълнението на строителството на 

обекта са идентифицирани етапи за изпълнение, които напълно обуславят изпълнението в 

пълния му обхват, отчетена е необходимостта от подготвителни дейности, които са 

описани в необходимата последователност на изпълнение на няколко основни етапа: - 

Откриване на строителна площадка на обекта; Мобилизация; Извършване на СМР; През 

целия период на строителството, периодично ще бъдат изготвяни актове и протоколи за 

доказване на извършената работа пред Възложителя и строителния надзор, както и 

тествания;Въвеждане в експлоатация, включително – изготвяне на цялата екзекутивна 

документация на обекта, предаване на всички протоколи, изготвяни съгласно Наредба № 3, 

предаване на всички лабораторни документи, дневници, сертификати за вложени материали, 

изделия, конструкции и заготовки, както и други документи, които е било необходимо да се 

водят съгласно изискванията. В предложението на участника е налице и адекватно 

разпределение на дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните 

видове строителни работи съгласно техническите спецификации, като същите са подробно 

описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности, задачи и 

операции по изпълнението отразява коректно технологичната последователност според 

правилата,  правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове 

работи, като е налице представяне на последователността на изпълнението на операциите 

за всеки вид дейност. Участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички 

видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната последователност 

според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 

видове работи. Предвижданията са приложими за конкретния строеж, предвид неговите 

характеристики и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

обекта. Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на обекта, като същите 

покриват всички аспекти на извършваните дейности. Представени са предвижданията на 
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участника за материалите, които следва да бъдат вложени при изпълнението, 

стандартите, на които трябва да отговарят влаганите материали, като са предвидени 

съответни мерки за контрол на качеството на материалите, който обхваща: - Контрол на 

качеството на закупуваните материали, входящ контрол за качество, включващ проверки за 

– сертификат за съответствие на производителя, проверки на характеристики, проверка на 

маркировката; при транспорт, доставка и складиране ще се правят проверки за: - дефект, 

замърсяване, повреди при товаро-разтоварни операции. Описани са конкретните задължения 

и взаимовръзките между ключовите експерти в екипа на участника при осигуряване 

контрола на качеството на материалите. 

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. В представената работна 

програма участникът описва методи за комуникация и координация с Възложителя и с други 

взаимодействащи страни, като са разписани конкретни задължения и отговорности на 

ръководителя и останалите ключови и неключови експерти при осъществяване на 

комуникацията със всички заинтересовани страни. Предвидени са следните форми на 

комуникация:- Комуникация чрез работни срещи в екипа /оперативки/, както и работни 

срещи с други заинтересовани страни с различна периодичност, а при необходимост и по-

чести работни срещи;изготвяне и изпращане на протоколи от срещите, доклади 

/ежемесечни/, писмена кореспонденция и др.  

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на поръчката, който съдържа всички видове работи съгласно количествената 

сметка, необходими за изпълнение на обекта, като за всяка от работите са изложени 

предвидените, продължителност, начална и крайна дата. При изследването на линейния 

график комисията счита, че визуализираните в него технологична последователност, 

взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са 

напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 

приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на 

всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 

(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния обект. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията.  

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. 

Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят 

наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение. 

Предвижданията за организация обосновават предложения от участника срок за изпълнение 

на поръчката. 

Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на офертите 

по настоящия показател, налице е покриване на базовите изисквания на възложителя, тъй 

като предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на 

техническата спецификация постигане на резултати. 

Отделно от изложеното са налице характеристики, надграждащи предложението за 

изпълнение, по два компонента, като са налице следните две обстоятелства: 

 Участникът е представил организацията на строителния екип по изпълнението с 

представяне на структурата и ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани 

са конкретните права, задължения и отговорности на ключовите експерти и на 
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изпълнителския персонал. Планирани са следните  ключови експерти: - Ръководител на 

строежа, Технически ръководител, Отговорник за контрола на качеството и 

Длъжностно лице по безопасност и здраве, предвидено е в подготвителната фаза да се 

създаде специализиран екип за ръководство, включващ освен ръководител обект, 

специалисти ПТО и др., ядро от технически ръководители. Освен ключовите експерти са 

предвидени и шест основни технологични групи, специализирани по видове работи, както 

следва: - Група за изкопи- 3 гр.; Група кофражни работи - 3 гр.;Група армировъчни 

работи - 3 гр.; Група бетонови работи - 3 гр.; Група спомагателни работи — 1 гр. и Група 

за монтаж и демонтаж ел.стълб - 1 група, като общият брой работници, които ще 

бъдат ангажирани е 43. В табличен вид е представен ангажирания персонал по кои от 

дейностите за изпълнение ще работи, с посочване на разходната норма /ч.ч./. Посочените 

обстоятелства обосновават извод за представено разпределение на задълженията на 

строителния екип за всеки вид строителна дейност, както и разпределение на работната 

ръка съгласно Количествената сметка - за всяка една операция в рамките на 

конкретните дейности по изпълнението са показани норма време за изпълнение и 

разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица с ясно 

представяне на  задачите и отговорностите им по видовете дейности, което определя 

ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да 

ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от 

работите, включени в изпълнението на обекта, съобразно правилната технология на 

изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото 

изпълнение на строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който 

смята да ангажира за изпълнение на обекта. Предвидените човешки ресурси са 

достатъчни за изпълнение на 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. 

Заключение: За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на 

настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, 

която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е 

норма време за изпълнение на всяка една операция. 

 Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и 

диаграмата на механизацията, така и в самата работна програма, представяща 

предвижданията на участника за организация за изпълнение на поръчката. Представен е 

списък на основното оборудване и механизация, включително и специфична техника, 

изискваща се за избраната технология за изпълнение. За всяка дейност са дефинирани 

необходимите ресурси за нейното изпълнение. При анализ на представената информация, 

като част от организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил 

да ангажира действително необходимото техническо оборудване и инструменти 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 на всяка от работите, включени в обекта, 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 количествената сметка, като ясно е 

представено по коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно 

техническо оборудване, предвидено за изпълнението на поръчката, което определя 
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постигането на техническата обезпеченост. Описани са методите за осъществяване на 

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на 

възложената поръчка. Разписани са конкретни задължения и отговорности на 

ръководителя и останалите ключови и неключови експерти при осъществяване на 

комуникацията със всички заинтересовани страни. Предвидени са следните форми на 

комуникация:- Комуникация чрез работни срещи в екипа /оперативки/, както и работни 

срещи с други заинтересовани страни с различна периодичност, а при необходимост и по-

чести работни срещи;изготвяне и изпращане на протоколи от срещите, доклади 

/ежемесечни/, писмена кореспонденция и др. Предложените мерки за комуникация и 

координация способстват за проследимост на процесите във всеки етап от 

изпълнението, информираност относно напредъка на строителните дейности и 

възможност за участниците в строителния процес за своевременен обмен на 

информация, коригиране или одобрение на дадени дейности, бързо решаване на възникнали 

проблеми и непрекъсваемост на процесите.  

Предложено е паралелно изпълнение на различни видове дейности, в това число 

дейностите по: Кофраж в тяло на стена, Доставка и полагане на бетони, Заготовка и 

монтаж на армировка АІ и Заготовка и монтаж на армировка АІІІ. Предложението е 

придружено с организация на процесите, които се предвиждат, като същите са 

съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР). По 

посочения начин при изпълнението на строителните работи ресурсите и времето за 

изпълнение са оптимизирани. 

Заключение: За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за 

нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи и 

съгласуване със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на три или повече 

дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е 

придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са 

съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР). 

Липсват предпоставки за обосноваване на заключение за наличието на други характеристики 

(обстоятелства), надграждащи предложението за изпълнение, като съображенията за това 

са следните: 

 Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно 

намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 

Представени са мерки по отношение на затруднения свързани с: - шум и вибрации процеса 

на СМР, замърсяване на пътната настилка; замърсяване на околната среда с гориво-

смазочни материали, бензин, дизелово гориво и масло в процеса на СМР; нанесени 

поражения върху елементите на обзавеждането, уличната и пътна мрежа, проводи и 

съоръжения към тях, озеленяване, дървесна, цветна и тревна растителност в процеса на 

СМР; замърсяване с битови и строителни отпадъци на околното пространство;  

замърсяване на атмосферния въздух;  временно затваряне на улици и тротоари в процеса 

на СМР и др.. За изпълнението на СМР на обекта обаче не са дефинирани конкретни 

действия за контрол върху строителни машини и оборудване. Участникът е разписал 

най-общо, че ще използва неамортизирани машини, техники и механизация и ще 

осъществява качествена поддръжка на машините, което не може да се възприеме като 

представяне на предвижданията му за конкретния обект. Липсва и план за действие при 

авария на техника, включващ и действия по заместване и ремонт на унищожено или 

повредено оборудване. Отделно от това участникът е представил стратегия за 

управление на риска, в която са разгледани множество рискови събития, 

неидентифицирани от възложителя, като част от тях са изцяло неотносими към  

предмета на настоящата поръчка, а други могат да бъдат възприети като рискове 

относими към срочното и качествено изпълнение. При преглед на предвидените 
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превантивни и последващи мерки за срочно и качествено изпълнение, същите биха могли 

да бъдат квалифицирани като приложими при изпълнението на настоящия обект, но 

липсват каквито и да е дейности за мониторинг и контрол на мерките по управление на 

срока и качеството. 

 Липсват предвиждания за технически и технологични параметри, които превъзхождат 

изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано да са 

предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в 

технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане 

материали. 

Ето защо, участникът получава 24 точки по настоящия показател. 
 

 

Оценяван участник  
 

ДЗЗД „ВЕНИГАЗ-ДАНИ“ 

 

 

Оценка по показател: 

Срок за изпълнение на поръчката (О2) 

 

 
 

15 точки 

Мотиви: 

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

показател и предложения на допуснатите участници, описани в настоящия протокол. 

 

Оценка по показател: 

Организация за изпълнение на поръчката (О3) 

 

 
 

32 точки 

Мотиви:  

В рамките на представената от участника организация за изпълнение на строителните 

работи, участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение на строителния 

обект, които образуват организацията и стратегията на участника за изпълнението в 

предложения срок за изпълнение на всеки етап и на обекта в цялост. Участникът предвижда 

в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата цялост и спазване на 

последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно изпълнение на 

обекта. Предложената организация за изпълнение на обекта е в съответствие с обхвата и 

заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на изискванията на 

възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на действащото 

законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с 

предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за организиране на 

работата на строителния екип, включително как се разпределят отговорностите и 

дейностите между ключовите експерти, методите за осъществяване на комуникацията с 

Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, 

които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. 

Представени са мерки и процедури за контрол върху сроковете за изпълнение на дейностите 

и осигуряване на качеството при извършването им, в които са изложени задачи, отговорни 

лица и взаимовръзки между експертите. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

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

подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението в пълния обхват, в това число описание на видовете строителни и монтажни 

работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка и тяхната 

последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като 

конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове 
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строителни дейности. Участникът предлага подход за изпълнение на основан на: 

декомпозиране на всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани 

продължителност, начало и край, посочени в линейния график; обосноваване на 

предложеният срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, с които се разполага и 

които са необходими за обезпечаване на качеството на крайния продукт; ефективни и 

адекватни мерки за опазване на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. 

В рамките на изпълнението на строителството на обекта са идентифицирани етапи за 

изпълнение, които напълно обуславят изпълнението в пълния му обхват, отчетена е 

необходимостта от подготвителни дейности, които са описани в необходимата 

последователност на изпълнение на няколко основни етапа: подготовка за изпълнение на 

строително-монтажни работи, изпълнение на СМР, завършване на строителството и 

издаване на разрешение за ползване, гаранционно поддържане на обекта. Изложени са 

съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност и продължителност. В 

рамките на представената от участника последователност е описан процесът, 

методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с описание на 

последователността на операциите: - Mеханизирани изкопи в земни и скални почви; 

Кофражни работи; Армировъчни работи; Бетонови работи; Хидроизолация - обмазване с 

горещ битум; Обратен насип зад стена; Монтаж на барбакани; Ръчно нареден камък зад 

стената и Парапет. Всяка от дейностите е декомпозирана на поддейности, а те от своя 

страна - на отделни операции и действия по изпълнението. В предложението на участника е 

налице и адекватно разпределение на дейностите, задачите и операциите по изпълнението 

им спрямо отделните видове строителни работи съгласно техническите спецификации, като 

същите са подробно описани – декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни 

дейности, задачи и операции по изпълнението отразява коректно технологичната 

последователност според правилата,  правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на 

съответните видове работи, като е налице представяне на последователността на 

изпълнението на операциите за всеки вид дейност. По този начин участникът е представил 

описание за начина на изпълнение на всички видове строителни работи, като е отразена 

коректно технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите 

за изпълнение и приемане на съответните видове работи. Предвижданията са приложими за 

конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на 

обекта. Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от 

участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на обекта, като същите 

покриват всички аспекти на извършваните дейности. Представени са предвижданията за 

материалите, които ще бъдат използвани за различните видове СМР, като вид, количества, 

производител, стандарти на които следва да отговарят, включително помощни и 

допълнителни материали, необходими за изпълнението. Описани са методите за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите 

и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение 

на възложената поръчка. Предложени са следните методи за осъществяване на 

комуникацията - в писмен вид с писма срещу подпис, по пощата, по факс, по електронен път. 

Освен това участникът предлага да изготвя периодични доклади за напредъка по време на 

строителството. 

В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за 

изпълнение на опитния участък, който съдържа всички видове работи съгласно 

количествената сметка, необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са 

изложени мярка, количество, механизация, персонал, разходни норми труд, производителност 

за работник/машина, продължителност, начало и край. При изследването на линейния 

график комисията счита, че визуализираните в него технологичната последователност, 

взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните видове работи са 

напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и 
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приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на изпълнение на 

всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел както 

технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните 

(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на 

конкретния обект. 

Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и 

Диаграма на механизацията, както и график на изпълнение на стената по ламели.  

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. 

Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят 

наличие на непротиворечиви подход и организация за изпълнение. 

Предвижданията за организация обосновават предложения от участника срок за изпълнение 

на поръчката. 

Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на офертите 

по настоящия показател, налице е покриване на базовите изисквания на възложителя, тъй 

като предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените 

изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята 

последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на 

техническата спецификация постигане на резултати. 

Отделно от изложеното са налице характеристики, надграждащи предложението за 

изпълнение, по три компонента, като са налице следните три обстоятелства: 

 Участникът е представил организацията на строителния екип по изпълнението с 

представяне на структурата и ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани 

са конкретните права, задължения и отговорности на ключовите експерти (ръководител 

на екипа, технически ръководител, отговорник за контрола на качеството и координатор 

по безопасност и здраве) и на изпълнителския персонал. В линейния график за всеки вид 

работа са изложени ангажираните за изпълнението й работници, механизация, 

продължителност, начало и край, като освен това в: табличен вид са представени 

дейностите за изпълнение, при което за всеки вид и количество строителна работа са 

декомпозирани на отделни строителни операции, като са посочени ангажирания персонал 

и механизация, разходната норма /ч.ч.,ч.д. мсм/ и производителността им, необходимото 

време за изпълнение на съответната дейност. Посочените обстоятелства обосновават 

извод за представено разпределение на задълженията на строителния екип за всеки вид 

строителна дейност, както и разпределение на работната ръка съгласно 

Количествената сметка - за всяка една операция в рамките на конкретните дейности по 

изпълнението са показани норма време за изпълнение и разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица с ясно представяне на  задачите и 

отговорностите им по видовете дейности, което определя ресурсната обезпеченост на 

изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да ангажира действително 

необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от работите, включени в 

изпълнението на обекта, съобразно правилната технология на изпълнение на 

съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който смята да ангажира 

за изпълнение на обекта. 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. 

Заключение: За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и 

квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на 

настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, 
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която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи 

еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е 

норма време за изпълнение на всяка една операция. 

 Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и 

диаграмата на механизацията, така и в самата работна програма, представяща 

предвижданията на участника за организация за изпълнение на поръчката. Представен е 

списък на необходимото техническо оборудване, при което по всеки вид и количество 

строителна работа са посочени вид на механизацията, разходна норма (мсм), необходим 

брой машиносмени за изпълнение на съответната дейност и отговорни лица. За всяка 

дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. При анализ на 

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

че: участникът е предвидил да ангажира действително необходимото техническо 

оборудване и инструменти 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 на всяка от 

работите, включени в обекта, 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 количествената сметка, като нагледно и ясно е представено по коя позиция от 

количествената сметка ще работи всяко отделно техническо оборудване, предвидено за 

изпълнението на поръчката, което определя постигането на техническата обезпеченост. 

Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и 

съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Освен това участникът 

предлага методи за отчетност и контрол, управление на процесите на комуникация и 

осъществяване на вътрешен контрол. Основните предложени методи за осъществяване 

на комуникацията са в писмен вид с писма срещу подпис, по пощата, по факс, телефон, по 

електронен път, чрез комбинация от тези средства, отговорните лица са главният 

ръководител на проекта и управителя на дружеството. Описана е документацията, 

която ще се води и чрез която ще се контролира качеството и срока при изпълнението, 

както и предвиждане за изготвяне на периодични доклади за напредъка по време на 

строителството и окончателен доклад. Отделно са представени предвижданията на 

участника за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от експерти, начини на 

взаимодействие, отговорностите на експертите, срещите и съгласуванията със 

заинтересованите страни. Предложено е паралелно изпълнение на различни групи 

дейности в обхвата на изпълнението - така например участникът предвижда паралелно 

изпълнение на три и повече ламели (през една) наведнъж. Предложението е придружено с 

организация на процесите, които се предвиждат, като същите са съобразени с 

нормативните и технологичните условия за съответните СМР. По посочения начин при 

изпълнението на строителните работи ресурсите и времето за изпълнение са 

оптимизирани. 

Заключение: За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за 

нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи и 

съгласуване със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на три или повече 

дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е 

придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са 

съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР). 

 За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за контрол върху 
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строителни машини и оборудване и реакция при отказ/инциденти със строителни 

машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на 

унищожено или повредено оборудване). Предвижданията на участника включват: - 

Ежедневно ще се следи и контролира техническо състояние на машините; обезпечаване 

на обекта подвижна ремонтна работилница, като ще се отстраняват на място 

проблемите, които позволяват това, а при невъзможност машината се транспортира до 

сервиза; осигуряване на допълнителни екипи и техника за заместване и ремонт на 

механизацията. Освен това, за периода на изпълнение на СМР в работата на 

строителния екип е аргументиран подход за управление на срока и качеството, включващ 

ефективни и адекватни както превантивни, така и последващи мерки във всяко от 

следните направления: недопускане на и преодоляване на последиците при закъснение 

началото на започване на работите, изоставане от графика при текущото изпълнение на 

дейностите и забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на 

обекта. Участникът е извършил цялостен анализ на рисковите събития и са предложени 

превантивни и последващи мерки по отношение на всяко от горепосочените времеви 

рискови събития. Така например по отношение на времевото рисково събитие - 

„Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите“, участникът е 

анализирал и оценил събитието като е отчел възможните причини за възникване на това 

събитие, аспекти на проявление, които ще доведат до мобилизиране на допълнителни 

ресурси необходими за навременно завършване на обекта. Степента на влияние е умерена 

със средна вероятност. Основните фактори, които биха повлияли за настъпването на 

този риск са: -проблеми с работния проект,закъснение в доставката на строителни 

материали;  технологично изоставане от лоша организация и/или повреда на строителна 

техника; - продължителни лоши метеорологични условия и др.. Като превантивни мерки 

за предотвратяване на настъпването са предложени: - обезпечаване на необходимия 

персонал и техническо оборудване; обезпечаване на финансов ресурс за закупуване на 

материали, горива и трудови възнаграждения;  навременна доставка на строителните 

материали, като за тази цел ще бъде изготвен график на доставките, който ще се 

изпълнява и контролира ежедневно, като планирането ще бъде в срок от минимум 5 дни 

предварително; Ще бъдат осигурени алтернативни доставчици, в случаи на 

невъзможност и/или ограничен капацитет на производството на основния доставчик; - 

За организацията на строителството е направен предварителен оглед на обектите и ще 

се следи за последователността на изпълнените им съгласно предложения линеен график ; 

- Ще се вземат в предвид приоритетите на Възложителя и ако се налага, ще се изготви 

стройна реорганизация на последователността на строителството в съответствие с 

новите изисквания на Възложителя; контрол чрез периодични вътрешни одити; 

Ежедневно ще се проследява и отчита напредъка в изпълнението на СМР и 

съответствието им с линейния график и др. Като последващи мерки са предвидени: - При 

изоставане от графика ще бъде направен анализ на причините при допуснатото 

изоставане; - Ще се информира Възложителя и Строителния надзор и ще се ускори 

изпълнението; - Ще се отчитат изпълнените СМР и дали те са в съответствие с 

Линейния график на обекта. При различия в действителното положение от 

предвиденото, те ще бъдат отразявани на актуализиран график. При констатация на 

забавяне следва да се премине на двусменен режим на работа, мобилизиране на 

допълнителен персонал и техника. Като дейности за мониторинг са предвидени:  -

 Проверка, че планираните дейности имат очаквания ефект; Наблюдение за ранни 

сигнали за поява; Моделиране на насоки за предсказване на потенциални проявления, а 

като контролни дейности върху изпълнението на предложените мерки са предвидени: -

Провеждане на работни срещи и оперативки с необходимия интензитет с ръководния 

състав на фирмата; отчитане на напредъка в изпълнението на строителството, по 

възложените обекти; Обсъждане на работните графици по обекти - изпълнени и 

оставащи за изпълнение видове и количества СМР; Преценка на обезпечеността на 
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отделните обекти с механизация, персонал и материали; Контрол на технологичната 

последователност при изпълнението видовете СМР по обекти; - Контрол на 

ефективното използване на механизация, материали и персонал. Аналогично на 

изложеното дотук и спазвайки същата последователност и взаимовръзки участникът 

разписва различни мерки както за предотвратяване, така и за елиминиране  на 

последиците за всяко едно рисково събитие, като извършва всестранен анализ на 

рисковете. Като цяло, участникът правилно е разграничил превантивните от 

последващите дейности за всеки един от 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 съответното идентифицирано рисково 

събитие, както и конкретните предвиждания за средствата, с които ще се постигне 

изпълнението на съответната предложена мярка. Освен това, за всяко едно рисково 

събитие участникът е предвидил конкретни 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. На база предвидените превантивни и последващи мерки 

по отношение на всяка проявна форма на забава, както и предвидените  дейности за 

мониторинг и контрол на мерките по управление на срока, комисията счита, че същите 

представляват предпоставка за срочно изпълнение. По отношение на рисковите събития 

– Недопускане на и преодоляване на последиците при влагане в строителството на 

материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на 

изискванията на възложителя и неспазване на технологията за изпълнение на отделни 

видове строителни работи, участникът е предвидил превантивни и последващи мерки, 

които дават гаранции за постигане на изискванията на възложителя за качество на 

изпълнението. Като превантивни мерки са предвидени: - предварителна доставка на 

буферни зони, предварително съгласувани с Възложителя и осигуряващи постоянен резерв 

за намаляване на риска от недостиг на материали за извършване на СМР; Всеки 

материал ще отговаря на стандартите и ще бъде с доказан произход и придружен от 

декларация за съответствие. Документите, удостоверяващи произхода и качеството на 

материалите ще се представят за одобрение от Възложителя и Строителния надзор; 

Некачествени материали се връщат на доставчика, а СМР изпълнени с некачествени 

материали се изпълняват на ново с влагане на качествени; За мониторинг и контрол върху 

изпълнението на предложените мерки е предвидено: - Експерта контрол на качеството 

да осъществява вътрешен контрол на влаганите материали и изпълняваните СМР. 

Съгласуване със строителния надзор и възложителя материалите, които ще се влагат в 

изпълнението на строителството. Контролиране съответствието на действащите 

стандарти и нормативни документи, с техническите характеристики на материалите 

влагани в строителството. Събиране на необходимите документи свързани с качеството 

на материалите и с качеството на СМР (сертификати, декларации за съответствие, 

протоколи от изпитвания и др.) и окомплектоване към документацията за извършените 

СМР. Налице са конкретни предвиждания за превантивни и последващи мерки по 

отношение на некачествено строителство и влагане в строителството на материали, 

детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на 

възложителя, като освен, че е представил правилата и процедурите по осъществяване 

контрола на качеството в дружеството,  участникът е разписал конкретни дейности за 

контрол и мониторинг, с посочване на отговорниците за изпълнението им, разписани са 

конкретни процедури и отговорници. Предвидени са мерки при изпълнението, касаещи 

социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от 

изпълнението върху кръга засегнати лица. Представени са мерки по отношение на 

затруднения свързани с: - затрудненията за гражданите при подготовка и разчистване 
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на строителната площадка; затруднен достъп до жилищната среда и ликвидиране на 

риска от пътни инциденти; замърсяване на въздуха и шума, както на територията на 

строителната площадка, така и тази в близост до нея; Недопускане възникването на 

пожар и незабавна реакция при възникването на такъв; Контролиране на замърсяване на 

прилежащите улици и имоти, вследствие изпълнението на СМР и др.. 

Заключение: За изпълнението на СМР на обекта са дефинирани действия за контрол 

върху строителни машини и оборудване и реакция при отказ/инциденти със строителни 

машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на 

унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на изпълнение на СМР в 

работата на строителния екип е аргументиран подход за управление на срока и 

качеството, включващ ефективни и адекватни както превантивни, така и последващи 

мерки във всяко от следните направления: недопускане на и преодоляване на последиците 

при закъснение началото на започване на работите, изоставане от графика при 

текущото изпълнение на дейностите и забава при завършване на предвидените 

строителни работи и предаване на обекта (опитния участък) /предвидените 

превантивни и последващи мерки по отношение на всяка проявна  форма на забава дават 

гаранции за спазване на срока за изпълнение/; недопускане на и преодоляване на 

последиците при влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или 

изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя и неспазване на 

технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи /предвидените 

превантивни и последващи мерки по отношение на всяка проявна форма на некачествено 

строителство дават гаранции за постигане на изискванията на възложителя за качество 

на изпълнението/. Предвидени са ефективни и адекватни дейности за мониторинг и 

контрол на мерките по управление на срока и качеството. Предвидени са мерки при 

изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното 

въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. 

Липсват предпоставки за обосноваване на заключение за наличието на четвъртата 

характеристика, надграждаща предложението за изпълнение, а именно: 

 Липсват предвиждания за технически и технологични параметри, които превъзхождат 

изискванията на Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано да са 

предложени елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество (в 

технически и икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане 

материали. 

Ето защо, участникът получава 32 точки по настоящия показател. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 

Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно  
 

 

Р Е Ш И : 
 

 

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

комисията предлага за отстраняване следните участници:  

1. „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД. 

2. „БАРИН АЛП“ ЕООД. 

3. „ИСА 2000“ ЕООД. 

4. „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД. 

 

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

предложения следните участници: 

1. ЕТ „МАНОЛ ЧЕРНЕВ - КОНГЛОМЕРАТ-СТРОЙ”. 

2. ДЗЗД „ВЕНИГАЗ-ДАНИ“. 
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ІII. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 20.09.2018 

г. от 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, за която дата и час 

участниците да бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в профила на купувача, 

съдържащо датата, часа и мястото на отварянето. 

 

Настоящият протокол е технически съставен на 17.09.2018 г. 

 

Комисия в състав: 
 

Председател 

и член: 

 

Златко Карамучев /подпис/* 

 

 

Членове 

 

инж. Цвятко Каменов /подпис/ * 

 

 

Розета  Буйкова /подпис/* 

 

 

/подпис и печат/ * 

Дата: 25.09.2018 г.  Утвърдил: 

гр. Смолян  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на община Смолян 

 

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат 

от възложителя, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 

и 23 от ЗЗЛД. 

 


