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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
към протокол № 4 от 28.06.2016 г. за оценка на офертите, подадени от участниците в процедура за 

възлагане на обществена поръчка строителство по реда на Глава V от ЗОП - чрез открита 

процедура, с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА СМОЛЯН”, която обществена поръчка е открита с решение № 13 от 11.04.2016 г. 

на кмета на община Смолян, вписано заедно с одобреното с него обявление в Регистъра на 

обществените поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален 

идентификационен номер 00092-2016-0007. 

Кратко описание на Подхода и програма за изпълнение на опитния участък на „ПЪТИЩА 

ПЛОВДИВ“АД 

 

Подход и програма за изпълнение на опитен участък 

находящ се в гр.Смолян, ул.“Наталия“, от о.т. 397 до о.т.461. 

 
1.Предмет, основна цел на поръчката и описание на обекта 

Организация на изпълнение на заданието 

Планиране изпълнението на месечното задание  

 Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР: 

  Органинизационен план 

Управление на заданието 

1.Планиране  

2.Изпълнение  

3.Контролиране  

4.Приключване  

Линеен календарен график: 

Линейният график е изработен съгласно изискванията на Възложителя, от неговата 

таблична част се вижда: 

 

• Срок на изпълнение на обекта; 

• Време на отделните операции дейности,  

• Технологична последователност на отделните операции и дейности; 

• Подължителност на отделните операции и дейности; 

• Взаимна обвързаност между отделните етапи; 

• Взаимна обвързаност между отделните видове дейности/работи; 

• Брой работници, механизация  по вид и брой; 

 2.Разположение на оборудването, в т.ч. срокове за доставка, монтажа и пускане в 

експлоатация на производственото оборудване и съоръженията 

     Временно строителство  

     Временни съоръжения за нуждите на Надзора 

     Лаборатория за изпробване на материалите 

     Санитарна организация и  изхвърляне на отпадъците  

     Подреденост на строителната площадка 
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     Водоснабдяване  

     Електроснабдяване 

     Временно означение/табела на строителния обект  

     Складиране и охрана на оборудване и материали 

     Охрана на обекта 

     Пропускателен режим 

     3.Временна организация на движението по време на строителството 

     4.Инструктаж по безопасност и охрана на труда 

     5.Подготвителни мероприятия по опазване на околната среда и мобилизация на екипа 

6.Организация на производството и доставка на строителни детайли и продукти 

Основните строителни детайли, необходими за изпълнение на Проекта са:  

Асфалтовата смес – ще се доставя от асфалтова база в достатъчна близост до обекта за 

максимално запазване свойствата на сместа. Асфалтобетонната смес ще се произвежда със 

смесители при автоматичен режим на работа. Асфалтосмесителите са оборудвани с уреди за 

непрекъснато и лесно контролиране на работната температура на битума, на загретия 

минерален материал и на неговата асфалтова смес, както и уреди за точното дозиране на 

битума и минералните състави. Горещата асфалтова смес ще се извозва с автомобили 

самосвали, броят и капацитета на които ще бъде съобразен с производителността на смесителя 

и необходимото количество смес за съответният участък, така че да се осигури непрекъсната и 

равномерна доставка на сместа на местополагането. Преди разтоварването на сместа в 

кошовете на самосвалите, последните ще са напръскани със сапунена вода, за да не полепва 

асфалтовата смес по тях.  Рецептите по които ще се произвеждат асфалтовите смеси са 

съгласувани от Агенция ”Пътна инфраструктура”.  Броят на автомобилите ще се определя в 

зависимост от производителността, така че да се осигури непрекъснатост на работния прозес. 

Битумна емулсия – ще се произвежда от СД”ГАРАНТ-ПП”, Бургас;  

Транспортирането на готовата битумна емулсия до обекта ще се осъществява     съобразно 

обектовите нужди със специализиран транспорт. 

        Приемането на материала ще се осъществява задължително, с придружаващите 

сертификат за качество и декларации за експлоатационни показатели отъждествяващи 

класификацията на материала 

Доставка или производство на строителни продукти 

 Минералните материали за производство на асфалтови смеси - ще се 

добиват от най-близкото до обекта  кариерно стопанство. Произвежданите 

минерални материали за асфалтови смеси се доставят до асфалтова база 

„Асеновград”, където се влагат при производството на асфалтова смес. 

   Асфалтови смеси  – ще се произвеждат в най-близката до обекта 

асфалтова база. Транспортирането на готовата асфалтова смес ще се извършва със 

собствени автомобили, снабдени с брезенти. Броят на автомобилите е определен в 

зависимост от производителността съгласно изискванията на тръжната 

документация. 

   Битумна емулсия – ще се произвежда от фирма "ИСА 2000" ЕООД гр. София или 

фирма СД "Гарант-ПП“, „Проданов и сие" гр. Бургас. Транспортирането на готовата битумна 

емулсия до обекта ще се осъществява     Всички готови изделия, доставени на строителната 

площадка, са придружавани с Декларации за съответствие и Сертификати за качество 

издадени от производителя. Всички те доказват, че представеният продукт отговаря на 

изискванията на Техническата спецификация и действащите в момента наши и европейски 

стандарти. 

     Декларации за съответствие и Сертификати за качество от производителите се изискват и 

за инертните материали, влагани в строителството на Обекта, както и за използваните видове 

бетон. 
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7.Организация на контрола върху качеството в т.ч. обектова строителна 

лаборатория 

  

За осъществяване на контрол по изпълнение на качеството, в ”Пътища Пловдив”АД е 

внедрена Система за управление на качеството EN ISO 9001:2008, интегрирана система за 

управление на здравето и безопасността при работа  BS ОНSAS 18001:2007  и  интегрирана 

система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004. 

За всички необходими изпитвания на материали и изделия и на дейностите по 

окачествяване на изпълнените строително-монтажни работи Дружеството ще използва 

подходящо оборудвана лаборатория  “ПЪТНА И СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ” ЕООД  

гр. Пловдив. Лабораторията е акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 и със 

заповед № 551/13.05.2013г. от ИА на БСА. 

Лабораторията е оборудвана със съвременна апаратура и разполага с високо 

квалифицирани специалисти, осигуряващи качествено извършване на следните видове 

изпитвания:  

- Материали добавъчни едри за асфалтови настилки; 

- Материали добавъчни финни за асфалтови настилки; 

- Едър добавъчен материал за бетон; 

- Дребен добавъчен материал за бетон; 

- Минерално брашно; 

- Асфалтови смеси; 

- Скални материали за несвързани и хидравлично свързани материали; 

- Почви строителни; 

- Втвърден бетон; 

- Бетонна смес; 

- Битуми и битумни свързващи материали; 

В това число да взима проби от: 

- Скални материали за битумни смеси и настилки; 

- Битуми и битумни свързващи материали; 

- Асфалтови смеси; 

- Бетонна смес; 

„Пътища Пловдив” АД разполага със собствено лабораторно оборудване за изпитване 

и изследване, с което се осигурява текущ вътрешен контрол на качеството на изпълнение на 

СМР. 

 Трасиране на обекта  
      “Пътища Пловдив” АД   ще  извърши  подробно трасиране на обекта. Ще   осигури, 

установи и поддържа нивелачни  репери описани в таблица със съответстващите им нива. 

Данните  ще бъдат представяни от Изпълнителя, толкова често колкото това,  се изисква от 

Възложителя. 

Изпълнението на Работата може да бъде спирано толкова пъти, колкото е необходимо за 

проверка на линиите и нивата за всяка част от работата.  

 Съществуващи теренни коти  

Изпълнителят ще провери и ще  се увери, че съществуващите теренни коти, описани по 

Договора, са верни. Ако „Пътища Пловдив“АД оспорва някоя кота, той ще  представи таблица 

с местоположението на котата, считана за грешна и корегираната u стойност. Оспорваните 

теренни коти ще бъдат корегирани само след одобрение.  

Машини и оборудване 

Предложените от „Пътища Пловдив“ АД  изменения или модификации в машините и 

оборудването ще трябва да бъдат одобрени от Възложителя.  

Материали  

“Пътища Пловдив” АД  ще   уведоми предварително за източниците на материали, които 

възнамерява да ползва и да предостави представителни проби за изпитване, за да може да 

увери, че същите са подходящи. 
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            За доставяните материали и изделия, ще се  представят на Възложителя  необходимите 

сертификати за производствен контрол и декларации за екплоатационни показатели от 

производителя в съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване на съответствието на строителните продукти. 

 

 При производството на асфалтова смес се използват рецепти за 

различните видове асф. смеси съгласувани от Агенция „Пътна 

инфраструктура”ЦИПТНЕНС  и се  подлага на лабораторен контрол, като се 

изпитват обемна плътност; максимална плътност; остатъчна порестост; устойчивост 

и условна пластичност и определяне съдържанието на свързващото вещество – 

които се използуват  за оценка на сместа след полагането и уплътняването й ,като 

броя на пробите се съобразяват с количеството произведена асфалтова 

смес.Непрекъснато се следи за работната температура на асф.смес при 

производството и при полагането й на обекта. 

 При полагане на асфалтовата смес ще се следи за температурата на 

околната среда и няма да се позволява да се полага асф.смес в несъответствие  с 

изискванията на Техническата спесификация 2014. 

 За измерване дебелината и уплътнението на пласта ще се вземат  ядки със 

100 мм диаметър които ще се изрязват /сондират/ през цялата дебелина на  

асфалтовия пласт и лабораторно изпитани, като степента на уплътнение  за плътен 

асфалтобетон  за износващ пласт   трябва да бъде не по-малка от 98,  и за 

асфалтобетон  за свързващ  пласт    трябва да бъде не по-малка от 97, а  тези  ядки 

които са с дефекти или са повредени при сондирането няма да се използват.   

Изпитванията ще се провеждат в съответствие със действащите  за страната БДС 

ЕN-12697-6. 

 На минералните материали за производството на асф.смеси  се прави 

периодичен входящ контрол  като видовете изпитвания са съгласно ТС2014, 

стриктно се следи за замърсеността, зърнометрията и др.показатели съгласно 

изискванията на ТС2014. Вземането на проби от едрия минерален материал се 

извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС ЕN 932-2; Пресевните анализи 

трябва да бъдат в съответствие с БДС EN 933-1.  

            Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на 

покритието (биндери) трябва да бъде не по-малко от 100 %, а за асфалтови смеси за основни 

пластове - не по-малко 75 %, когато се определя в съотв. с БДС EN 933-5.  

Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за 

асфалтови смеси:  

   Доставката на материалите ще бъде придружена с декларация  за 

експлоатационни показатели от производителя и с протокол от изпитване от 

акредитираната лаборатория с която имаме сключен договор. Материалите ще 

бъдат  транспортирани и съхранявани  така че да се гарантира запазване на 

качествата им, ще се избегне разслояването  и замърсяването им, както и смесване  

на материали от различни депа. Материалите се разтоварват така че да се оформи  

един пласт. Товарачна машина ще се използува за изравняване на депонирания 

материал. Депата от складираните материали са отделени едно от друго  чрез 

преградни бетонови стени и има лесен достъп до тях. 

 Минералното брашно влизащо в състава  на асфалтовите смеси се състои 

от фини частици получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043. 

То трябва да бъде добре изсушено и да не съдържа буци и да има зърнометричен 

състав, отговарящ на изискванията  в ТС2014. Периодично се изпитва и се следи 

зърнометрията му, а  за наличие на  вредни  финни примеси  е направено изпитване 

за стойност на метиленово синьо в ЦИПТНЕНС, като получените резултати са в 

допустимите норми и са определени съгласно   БДС EN 933-9. 



                                       

5 

 При  производството на асф.смеси  за свързващо вещество ще се 

използува битум В50/70, а за износващия пласт ще се използува 

полимермодифизиран битум с които има  изготвена и съгласувана  рецепта. От 

всяка доставена цистерна се взема проба и се изпитва в лабораторията за 

показателите :пенетрация ;т. на омекване. 

 Битумната емулсия, която ще се използва в асфалтовите работи ще  бъде 

катионна или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна 

емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40BF1или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 

13808.За определяне на количеството положена битумна емулсия се вземат 

лабораторни проби. Поставя се лист с предварително известна квадратура и тегло 

като се закрепва преди преминаването на гудронатора и след това се отстранява и се 

съхранява в полиетиленово пликче  за да няма загуби и  в лабораторни условия  се  

обработва и определя положеното количество битумна емулсия.  

 При завършване изпълнението на износващия пласт от плътен 

асфалтобетон тип”А” с полимермодифициран битум и  пласт от неплътен 

асфалтобетон  ще се направят изпитвания за надлъжна и напречна  равност и ще 

бъдат изготвени съответните лабораторни протоколи. За извършване на това 

изпитване “Пътища Пловдив” АД  разполага с необходимата техника  и 

специалисти. Изпитването ще се поведе съгласно „Методика за измерване  и оценка 

на равността на пътното покритие “ГУП 1986г. като допустимият  максималният  

просвет под лата  с дължина 4 м е 6 мм за износващ пласт и 10мм за биндер. 

 За качествено изпълнение на положените пластове от несортиран трошен 

камък  ще се използува материал произведен от кариера ‘Белащица” като ще бъдат 

направени и предоставени представителни проби от изпитванията на Възложителя. 

Ще се осъществи системен контрол и чрез изпитване на необходимия брой проби 

ще се докаже, че използвания материал удовлетворява техническите изисквания. 

Ще се вземат проби  за определяне на степента на уплътнение  с натискова плоча, 

като броя на пробите  се съобразят с количеството изпълнени стр. работи и 

изискванията на ТС2014.На всеки 200м ще се взема проба  с натискова плоча и ако 

резултатът е неудовлетворителен ще се продължи с уплътняването до достигане на 

необходимата плътност. Вложения материал ще се съпровожда от декларация за 

експлоатациони показатели на производителя в съответствие с Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на  

строителните продукти. Допълнителни  изпитвания  може да се извършват по 

нареждане на Възложителя с цел установяване на предполагаеми съществуващи   

скрити пропуски и дефекти/измерване носимоспособността на пътната конструкция 

и др./ 

 Бетоновите бордюри  ще  отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС 

EN 1340:2005/АС:2006. 

 Бетоновите тротоарни плочи ще бъдат произведени във вибропоресоващи 

инсталации за тротоарни изделия, и ще   отговарят на изискванията на БДС EN 

1338:2006: 

        По време на строителството да се контролира качеството на бет.елементи. 

Производството на бетоновите тротоарни плочи да се извършва в условията на постоянен 

лабораторен производствен контрол. 

   Тротоарите плочи  ще се полагат след като основата е добре уплътнена   и това е доказано  с 

лабораторна проба /натискова плоча / и издаден лабораторен протокол. 

   При транспортирането на елементите те ще се  нареждат и укрепват така, че да се избягнат 

удари помежду им и с каросерията на превозното средство. 

    По време на строителството ще се контролира качеството на елементите, надлъжен и 

напречен наклон  на тр. настилка, равността на основата и тр.настилка.При приемането на 

основата и тр. покр. се проверяват на всеки 20м напречния и надл.наклон доп.откл. ± 0,5%; 

равност на основата  - доп.10мм; рвност на тр.покритие  - 5мм под 4м лата. 
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8.Дейности по организация и координация на дейностите 

 

Управление на комуникациите  

Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и адекватно 

генериране, събиране, разпространение, съхранение на информацията по месечното задание.  

- Планиране на комуникациите – определяне на нуждите на заинтересованите страни от 

информация и комуникации: кой от каква информация се нуждае, как ще я получи и от 

кого.  

- Разпространение на информацията – своевременното достигане на информацията до 

заинтересованите страни. Включва прилагането на Плана за комуникация и 

откликването на неочаквани искания на информация.  

- Отчитане на изпълнението – събиране и разпространение на данни за изпълнението, 

показателни за използването на ресурсите за постигане на целите. Този процес 

включва:  

- Отчитане на състоянието — описва докъде е стигнал в дадения момент,  

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

- Прогнозиране — предполага бъдещото състояние и напредък.  

- Отчитане на изпълнението – данни за обхвата, графика, разходите и качеството. 

Ще бъдат организирани ежеседмични оперативки с цел обсъждане и решаване на въпроси по 

време на изпълнението. Преди всяка среща за актуализация ще се прави, дневен ред, точки на 

действие и точки на вземане на решения.  

Фирмата ще бъде на разположение с 24 часово предизвестие да представя и защитава 

своята работа пред местни или държавни контролни органи или други страни заинтересувани. 

Всяка промяна на заданието решение или методите на изпълнение, която е резултат от 

дискусии с трети страни, ще бъде официално одобрена от страна на Възложителя. 

По време на строителството ще се осигури денонощна охрана на обекта за опазване на 

наличната техника и оборудване, както и на изпълнените строителни работи. На обекта ще 

бъдат взети всички  мерки за противопожарна защита при спазване на действащите законови 

разпоредби и изисквания на съответните противопожарни служби. 

При изпълнението на строителните работи ще се осигурят и ще се поддържат 

необходимите условия за отводняване на строителната площадка. 

При необходимост ще бъдат изградени временни съоръжения, като премоствания, 

подходи и др., които да осигурят свободното и безопасно преминаване на пешеходци в 

населените места. Временните съоръжения ще бъдат премахнати и отстранени след 

приключването на ремонтните дейности, като околния терен ще бъде възстановен и 

рекултивиран до първоначалния си вид. 

Спазването на внедрените правила за безопасни и здравословни условия на труд, 

ежедневните инструктажи, оценка на риска на работните места, са превантивни мерки, които 

се предприемат, за да се осигурят безопасни и здравословни условия на труд на работниците и 

служителите. 

Работната ръка ще бъде групирана в работни звена, като всяко от тях ще бъде натоварено 

с определен вид работа, с ясна идентификация на сроковете за изпълнение. 

9.Описание на отговорностите  и пълномощията на ключовия персонал.  

Основни екипи за изпълнение на строително-монтажните работи: 

А/ Работна ръка: 

o работници (пътен, общ и асфалтополагачи) - максимум 46 работника; 

o главен ръководител на обекта; 

o технически ръководител на обекта; 

o координатор по здравословни и безопасни условия на труд; 

o геодезист; 

 

- Главен ръководител на обекта – Oрганизира административното и техническо 

управление на обекта; анализира докладите на консултантите и надзора по строителството и 
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прави предложения за вземане на управленски решения; Познава нормативните  актове, 

свързани с изпълнението на строителството,  производствените мощности и режими на работа 

на оборудването и машините на обектите, както и организацията на производството, труда и 

управлението; трудовото и здравно законодателство; безопасните и здравословните условия 

на труд. Oрганизира подготовката и представянето на справки и анализи за изпълнението на 

строителството; възлага контролни замервания, експертизи и рецензии за качеството на 

изпълнените видове строителни дейности; планира работата в съответствие с разработения 

план-график; Организира ръководството на служителите и работниците във връзка с 

реализацията на строителството и ремонта на  

 - Технически ръководител на обекта – Планиране, организиране, координиране на 

дейността на строителния обект; упражнява контрол на строителната площадка; проучва 

подробно документацията за обекта - работни чертежи, проектно-сметни документации, 

разчетите за необходимите трудови и материални ресурси, организира подготовката за 

започване на строително-монтажните работи и контролира спазването на технологичната 

последователност на процесите; разглежда и предава работните проекти на изпълнителите; 

контролира и координира работата на екипите и поддържа връзка с инвеститора; контролира 

допускането до експлоатация на производствени машини и съоръжения след техническо 

обслужване, модификации или отстраняване на повреди; осигурява отстраняването на  

неизправности на машините и съоръженията; планира техническото обслужване; контролира 

работата с производствените машини и съоръжения да се извършва само от квалифицирани и 

правоспособни лица. Съставя, предава за проверка и защитава пред съответните органи 

всички необходими документи за отчитане на строително-монтажните работи; подготвя 

заявките за материали, механизация, работна сила; изработва актовете, осигурява 

необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и 

противопожарната защита, уведомява прекия ръководител за станали злополуки, приема от 

бригадирите извършената работа по количество и качество, отчита изпълнението на 

строителството и го предава на инвеститора, познава законите и други нормативни актове, 

методите и технологията на извършваните СМР. Подчинен е на Ръководителя на обекта.  

 - Kоординатор по здравословни и безопасни условия на труд – организиране, 

координиране и контролиране на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд (ЗБУТ) в предприятието, съгласно националното законодателство. разработва 

и актуализира Правилника за вътрешния трудов ред по отношение задълженията на 

длъжностните лица, работниците и служителите за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд и обвързването им със степените на дисциплинарно наказание съгласно 

Кодекса на труда; разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; 

организира работата по установяването и оценката на професионалните рискове и 

разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за живота 

и здравето на работещите; изготвя оценки и становища относно съответствието на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация 

на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места; изготвя аварийни 

планове за действие при извънредни ситуации; организира обучението на КУТ и ГУТ, 

разработва  и  реализира програми за квалификация и преквалификация на работещите по 

ЗБУТ; извършва начални инструктажи по ЗБУТ с новопостъпили работници, както и 

периодични инструктажи и обучения на всички работници; провежда проучвания на мнението 

на работниците и служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за 

опазване на тяхното здраве; анализира причините за трудови злополуки и разработва 

мероприятия за тяхното намаляване и предотвратяване; създава и поддържа изискващата се от 

нормативните актове документация; подготвя анализи на състоянието на условията на труд, 

които се обсъждат в КУТ и от ръководството на предприятието; организира снабдяването на 

работещите при специфичен характер и организация на труда с безплатна храна и/или добавки 

към нея, с индивидуални защитни средства, облекла и др., контролира тяхната наличност, 

изправност и редовно използване;       

- Отговорник по контрола на качеството - ръководи, организира, осъществява 
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предварителен, текущ и последващ контрол, контрол по спазване на управление на документи 

и записи, производствен контрол на качеството на влаганите материали; Изготвя ежегодно 

календарните графици за проверка на ТСИИ; изготвя програма за калибриране на ТСИИ; 

попълва в картотеката на техническите средства датите и резултатите от проверките; 

съхранява оригинали на документите от СПК  - оригиналът на НПК, оперативните документи, 

които се дават като приложение към процедурите по производство, доклади и отчети по 

вътрешни одити, проведени проучвания, анализи; контролира за правилният състав и 

състояние на материалите; съставя документи по договаряне с клиенти; документи по избор 

на доставчици, договаряне и извършване на закупуването; документи предавани на клиенти; 

документи по вътрешни одити; следи за поява на рекламации, както и за предприетите спрямо 

тях коригиращи и превантивни действия; подготвя документи за закупуване на технически 

средства и средства за измерване, чието решение за закупуване се взема от управителя на 

фирмата; координира и документира дейностите, свързани с прегледа от ръководството; 

осигурява запознаване на заинтересованите лица с всеки детайл от дейността, особеностите и 

рисковете които се крият; отговаря за състоянието на производствената дисциплина и 

недопускане на  условия за разхищения и злоупотреби; 

    - Геодезист -  Самостоятелно или в екип извършване на полска и канцеларска работа 

свързана с производствените задачи.  Работа с измервателна техника – тотална станция, 

нивелир, GPS.  Познава в детайли апаратурата и  се грижи за нейната правилна експлоатация и 

съхранение; Познава нормативната уредба свързана с Кадастъра, геодезията и друга, 

необходима за качествено изпълняване на възложените работи, като следи за актуалността й; 

Дава строителна линия и нива, изготвя екзекутивна документация на обекта; Изпълнява 

възложените му задачи, спазва трудовата дисциплина. 

10.За изпълнение на поръчката  ще бъдат на разположение  следният вид 

механизация и автотранспорт:  

- Асфалторезачка FS 9-B Lissmac - диск ф 300  

- Компресор – подвижен ABAC PRO B5900/270 CT5.5 400  

- Иглен вибратор Enar AVMU        (на ток)  

- Къртач – пневматичен НЕХ 25х108 с шило, длето, лопатка  

- Ел.агрегат SGB7001HA HONDA(бензинов)  

- Ръчна трамбовка 

- Вибротрамбовка - ВТ 65/4 Инв. № 4170 

- Асфалтополагаща машина “ФЬОГЕЛ“ S-1803-2 дъска 3- 5 м.  

- Автогрейдер Колесен “НЮ ХОЛАНД“  F156.6  

- Водоноска /за измиване/ “МАЗ“  5337  МДК  

- Пътна фреза  "Марини"MP 2000  

- Бандажен вибрационен валяк /8-10 т./ HAMM HD О90 V-10т.  

- Двубандажен вибрационен валяк 3 т. “ХАМ“ HD 12 VV двубандажен)  

- Двубандажен вибрационен валяк 1,5 т. 

- Валяк с пневматични гуми “ХАМ“ HD 150 TT пневматичен- 12 т. 

- Моторна пръскачка за битум “ВАЙРО“ ЕМ 30 

- Самосвал MERCEDES ACTROS 3336 К 

- Самосвал МERCEDES ACTROS 4141 К 

- Самосвал МERCEDES ACTROS 4141 К 

- Самосвал MERCEDES ACTROS 3336 К 

- Багер-колесен-товарач “КАТЕРПИЛЯР“    428 Е - тов. кофа1м3, багерна кофа 0,3 

м3+ прикачен чук 

- Багер-колесен-товарач  “КАТЕРПИЛЯР“    428 Е - тов. кофа1м3, багерна кофа 0,3 

м3+ прикачен чук 

- Бетоновоз „ИВЕКО” 340 Е34Х 

     При разваляне на механизацията- на обекта ще бъде осигурена мобилна работилница. 

Ще се извършва редовна и целенасочена профилактика и поддръжка; 

     При недостатъчна транспортна техника и механизация за изпълнението на обекта- 
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при изготвянето на линейни графици, много точно е изчислена и определена необходимата 

транспортна техника и механизация, която ще бъде на разположение през цялото времетраене 

на строителството. При необходимост ще бъде мобилизирана допълнителна техника.  

     При ограничен достъп до обекта на техника и механизация поради строителни 

дейности в съседни сгради и терени- осигуряване на повече от един достъп до строителната 

площадка, осигуряване на план за действие при аварийни ситуации.  

     При пътнотранспортно произшествие, настъпило с транспортна техника при доставка 

на материали за обекта-  провеждане на ежедневен инструктаж на шофьорите за спазване на 

правилата за движение, избиране на безопасни маршрути за движение; 

11.Организация на СМР 

Подготвителните дейности ще бъдат извършени, в рамките на три календарни дни 

след получаване на възлагателното писмо, след което се пристъпва към изпълнението на 

възложения участък. 

Съгласно разработения линеен график за изпълнение  всички видове строителни 

работи ще се изпълняват в тяхната технологична последователност.   За тази цел обекта 

е обезпечен с необходимата техника и производствено оборудване, технически и 

ръководен персонал, работни екипи и материален ресурс за навременното и качествено 

изпълнение на строителството.  

Изпълнителят ще създаде необходимата организация за въвеждане на временна 

организация на движението при стриктно спазване на изискванията на Договора, Закона за 

движение по пътищата и 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.  

На обекта ще бъдат определени приобектови площадки за мястодомуване и обслужване на 

строителната механизация. Там ще бъдат позиционирани строителни фургони за 

работническия  и инженерно-техническия персонал. Те ще бъдат използвани  и от нощната 

охрана, след приключване на работния ден. На приобектовите лагери ще бъдат организирани 

и приобектови складови бази за съхранение на доставени строителни продукти и изделия до 

влагането им в строителния процес. За целия инвентар на изпълнителя ще се грижи за 

денонощна охрана.  

 Съществуващият терен в обхвата на обекта и площадките за временно ползване ще бъдат 

почистени, като след приключване на строителството, околния терен ще бъде възстановен до 

първоначалния си вид. 

Преди започване на строителните работи ще бъде извършено цялостно и подробно 

геодезическо заснемане на терена. 

 Предметът на Опитния участък  включва и изпълнението на следните дейности, 

които са свързани с  изпълнение на СМР:  

Част „Пътна” 

 Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50 

 Демонтаж на тротоарни плочки 

 Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване 

 Натоварване земни почви на самосвал 

 Превоз земни почви 

 Доставка и полагане бордюри 18/35/50 

 Подложка с пясък/направа пясъчна възглавница за тротоари/ 

 Полагане на нови тротоарни плочки на цим.замазка 

 Фрезоване стара асфалтова настилка с деб.до 4 см /без извозване на 

отпадъчния материал/ 

 Транспорт материали / фрезован материал / 

 Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/ 

 Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без стойност на 
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решетката/ 

 Доставка и монтаж на улични отводнителни решетки 40/40 

 Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на 

основата за асфалтови работи 

 Натоварване на строителни отпадъци на транспорт 

 Превоз строителни отпадъци 

 Доставка и монтаж на градински бордюри 

 Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички 

свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив/ 

 Превоз плътна  асфалтова смес за улици гр.Смолян 

 Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка, 

обдухване и обливане с битумна емулсия 

 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща 

асфалтова смес 

 Превоз плътна и неплътна асфалтова смес за улици гр.Смолян 

 Механизирано разкъртване асфалтова настилка с d=3см 

 Повдигане на бетонови бордюри 

 Ръчно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички 

свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив/ 

 Ръчно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани 

с това разходи /без полагане на битумен разлив/ 

 Прекъснати тесни и широки линии с перли за хоризонтална маркировка 

/пешеходни пътеки/ 

 Полагане хоризонтална маркировка с перли 

 Желязна стойка 3.00м за вертикална маркировка - на ф40мм 

 Доставка и монтаж на пътни знаци – светлоотразителни 

Част „Ремонт на прилежащи съоръжения” 

 Изкоп с багер земни почви за откриване основи 

 Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхности 

  Полагане бетон в основи С 15/20 

 Превоз на бетон в гр.Смолян 

 Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхности 

 Барбакани за стени 

 Полагане бетон над основи С 15/20 стени 

 Възстановяване на каменна зидария с едно лице на вароцим.р-р за 

подп.стена 

 Битумна хидроизолация зад стени 

 Ръчно реден камък зад стени 

 Обратен насип 

 Ремонт на уличен парапет 

 Блажна боя по метални повърхности (метални парапети) - двукратно 

 Доставка и монтаж мрежа Ф6 - 20/20 

 Направа на бетонова настилка с В25 

 Ремонт на стъпала по стълбища 

 Доставка и монтаж на уличен парапет 25кг/м 

11.1. Описание на отделните етапи на изпълнение на строителството 

Периодът между подписването на Договора и подписването на Протокол обр. 2а, ще 

се използва за мобилизация на ресурсите, предвидени и осигурени за изпълнение на 

поръчката – изпълнителски състав и механизация, както и за започване на доставките на 

строителните материали, които ще се използват в строителния процес и ще се съхраняват на 

строителната площадка. 

Строително-монтажните работи ще започнат веднага след подписването на Протокол 

обр.2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво.  
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При изпълнение на строителството ще се спазва въведената временна организация на 

движение съгласно проектите и Наредба №3 за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците от 

16 август 2010 г.  

 Етап 1: Подготвителни работи, в което число: 

Преди започване на строителството, ще се организира временната строителна база, 

като по този начин ще осигури на инженерно-техническия и изпълнителския  състав, 

определени за изпълнение на строителството, нормални санитарно-хигиенни условия за: 

хранене, отдих, указване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода, 

преобличане и др. Предвидени места за временни складове за доставяните оборудване и 

материали, с оглед изискванията за съхранението им, а също така и площадки за складиране 

на строителни отпадъци. Към етапа на подготвителните дейности се включва и обособяването 

на битови помещения за персонала и др. елементи, указани в част ПБЗ от проекта и ПОИС. 

Предприемане действия по запознаване на техническото ръководство на обекта с 

наличната проекто-сметна документация, определяне на необходимите ресурси на база 

графика за изпълнение, подготовката на строителното досие, извършване оценка на риска и 

определяне на мерки по предотвратяване и намаляване на риска за здравето и безопасността 

при работа, анализ и оценка на значимостта на аспектите на околната среда и изготвянето на 

програма за управление на дейностите по опазване на околната среда. 

Съвместно със специализираните експлоатационни дружества определяне 

местоположението на наличните подземни комуникации и съоръжения. 

Осигуряване необходимите ресурси за изпълнението на поръчката – строителни 

материали, механизация и изпълнителски състав (строителни работници). 

Като елемент от подготвителните дейности се предвижда и: 

- проучване на местата за депониране на строителните отпадъци и съгласуването им с 

Възложителя;  

- поставяне на временна вертикална сигнализация, обозначаваща ремонтните 

дейности, съгласно разработения проект за временна организация на движението. 

Към подготвителните работи са включени всички предварителни работи по 

геодезическите измервания и трасирания, подготовката на строителната площадка за работа.  

          Доставка на необходимите материали 

Предвидено е използването единствено и само на висококачествени и синхронизирани с 

БДС материали и оборудване, осигурени със съответните Сертификати, декларации за 

произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за 

техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. 

Всяка дейност по доставката на материали и оборудване ще се съгласува предварително 

с Възложителя и Консултанта, упражняващ строителен надзор по време на изпълнение на 

строително-рехабилитационните дейности. 

Временна организация на движението 
Преди започване на строителството ще бъде изпълнена временна организация на 

движението за изпълнение на ремонтните работи на обекта, съгласно Наредба №3 от 

16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.). За всеки 

участък ще се изготви самостоятелен проект за ВОБД, съгласуван с МВР Смолян, сектор 

„Пътна полиция“ и одобрен от Възложителя. 

Подготвителни дейности /геодезическо заснемане на трасето/ 
Преди започване на ремонтните работи на обекта ще бъде направено подробно 

гродезическо заснемане, за да се прецизира нивелетата и регулата с цел постигане на 

необходимите надлъжни и напречни наклони на пътното платно за осигуряване на по-добро 

отводняване на същото, а също така подобряване равността на настилката за повишаване 

безопасността и комфорта на движение на превозните средства. Заснемането ще се извърши в 

напречни профили през 10м.   Всеки профил ще се състои от три точки / двата края и в оста на 

платното/. Ще бъдат заснети и нанесени в геодезическата снимка всички дъждоприемни и 
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ревизионни шахти и други характерни точки. 

  Етап 2: Пътни работи 

Поради голямата дължина на улицата, ремонтните работи ще се изпълняват отчасти  и 

едновременно  на отделни участъци.  

Най-напред ремонтните работи ще започнат с Демонтаж на тротоарни плочки, която 

работа ще бъде извършена за  12 дни, от 1-12 ден, Разваляне на бетонови бордюри18/35/50, 

която работа ще бъде извършена за  6 дни, от 1-6 ден.  Едновременно  с изпълнението на тези 

работи от 2-12 ден, ще се изпълняват и Тънки изкопи до 0,5м. за подравняване за тротоари. 

Успоредно с това ще се изпълняват  „Доставка и полагане бордюри 18/35/50“ от 7-12 

ден и „Подложка от пясък /направа на пясъчна възглавница за тротоари“ – от 7 до 11 

ден. 

„Полагане на нови тротоарни плочки“ ще се изпълни  за 10 дни, от 9-18ден от 

четири бригади с обща дневна производителност 240м2/ден, а „Доставка и монтаж на 

градински бордюри 8/16/50“ ще се извърши за 4дни от 14-17ден. 

„Натоварване на земни почви на самосвал“  и „Превоз  на земни почви“ на депо 

ще се изпълни в края на завършването на тънкия изкоп за тротоари в продължение на 3 дни, 

от 10-12ден. 

Успоредно с полагането на тротоарните плочки и след завършване полагането на 

бордюрите, ще бъдат изпълнени работите „Повдидане и укрепване на РШ“ и „Повдигане и 

укрепване на ДШ“  за 2дни от 13и 14 ден.   Ще бъде изпълнен също „Доставка и монтаж 

на улични отводнителни решетки 40/40“  на 15 ден. 

Наред сполагането на бордюрите и тротоарните плочки ще се изпълни „Фрезоване 

на стара асфалрова настилка с деб. до 4см.“ и „Транспорт на фрезован материал“, които 

работи ще се извършат за 6 дни от 8-13 ден. 

Дотук вече, ще бъдат изпълнени полагането на бордюрите, повдигане и укрепване на 

РШ и ДШ и трасето ще бъде почистено за „Полагане на битумен разлив“, който ше се 

изпълни за 6 дни, от 12-17 ден.  Успоредно с полагането на разлива на 17 и18 ден ще започне 

„Машинно полагане на плътна асфалтова смес“ както и „Презоз на асф.смес“. 

След това работата ще продължи на друг участък от пътното платно, където ще бъде 

изпълнено „Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и ракъртване на асф.настилка, 

обдухване и обливане с битулна емулсия“, която работа ще бъде извършена за 3 дни от 19-

21 ден и „Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща 

асфалтова смес“, която работа ще бъде извършена на 22 ден, както и  „Превоз на асф.смес“ 

също на 22 ден. 

На следващия 23 ден на друг участък от пътното платно с големи деформации, ще 

започне изпълнението на „Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с d=3см“  и 

„Повдигане на бетонови бордюри“, след което работата ще продължи с „Ръчно полагане на 

неплътна асфалтова смес“, която ще се изпълни на 24 ден и „Ръчно полагане на плътна 

асфалтова смес“, която ще се извърши на 25 ден и съответно „Презоз на асф.смес“  на 24 и 

25 ден. 

При вече изпълнени асфалтови настилки и изкърпване на дупки работата ще продължи с 

изпънението на „Прекъснати тесни и широки линии с перли за хоризонтална 

маркировка“  за пешеходни пътеки на 28 ден и „Полагане хоризонтална маркировка с 

перли“ на 29 и 30ден.   

Накрая на този етап на 30 ден ще се изпълни монтажа на „Желязна стойка 3.00м за 

вертикална маркировка-на ф40мм“ и „Доставка и монтаж на пътни знаци – 

светлоотразителни“ с което приключват Пътните работи. 

    Етап 3: Ремонт на прилежащи съоръжения 

Този етап включва направа на подпорна стена, ремонт на улични парапети, доставка и 

монтаж на нови такива, направа на бетонова настилка, възтановяване на каменна зидария на 

подпорна стена и ремонт на стъпала по стълби.  Тези видове работи ще се изпълняват 

успоредно и по време на „Пътните работи“ поради това, че се намират в различни участъци от 
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пътното платно. 

Работите ще започнат с изграждане на подпорна стена, т.е. с „Изкоп с багер земни 

почви за откриване основи“ и „Направа и разваляне на кофраж за стени с прави 

повърхности“ за фундамента на стената, които ще се изпълнят още на първия ден.  На 

следващия 2 ден ще бъде изпълнено „Полагане бетон в основи С 15/20“ и „Презоз на 

бетон“.   

На третия ден ще се изпълни кофража на стената „Направа  на кофраж за стени с 

прави повърхности“, монтаж на PVC тръби за „Барбакани за стени“ и изливане на бетона 

на стената „Полагане бетон над основи С 15/20 стени“, както и превоза на бетон. 

Работата ще продължи с „Възстановяване на каменна зидария с едно лице на 

вароцим.  разтвор за подп.стена“ която ще се извърши на 16 ден. 

След като бетона на подпорната стена е набрал достатъчна якост и бетоновата 

повърхност е добре изсъхнала  на 20 ден (16 дни след изливането на бетона) ще се изпълни 

хидроизолацията на стената „Битумна хидроизолация зад стени“, а на следващия 21 ден ще 

се изпълни полагането на „Ръчно реден камък зад стени“. 

След изпълнените дотук работи по изграждане на подпорната стена ще се пристъпи към 

изпълнение на обратния насип на стената „Обратен насип“ на 22 ден. 

На друг участък от пътното платно на 23 ден ще се изпълни „Ремонт на уличен 

парапет“ и след това „Блажна боя по метални повърхности (метални парапети) – 

двукратно“, която ще се извърши за 6 дни от 24 до 29 ден. 

На друг участък от пътното платно на 27 ден ще се изпълни „Доставка и монтаж на 

уличен парапет 25кг/м“. 

Работата ще продължи с направата на бетонова настилка на друг участък от пътя като 

най напред ще се иапълни „Доставка и монтаж мрежа Ф6 - 20/20“ която ще бъде извършена 

на 26 ден и също така в същия ден ще бъде положен бетона  за настилката  „Направа на 

бетонова настилка с В25“.   

„Ремонт на стъпала по стълбища“ ще се изпълни за 2 дни, на 27 и 28 ден. 

11.2 Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение 

За фрезоване стара асфалтова настилка с деб.до 4 см /без извозване на отпадъчния 

материал/ са предвидени пътна фреза, водоноска  с четка, самосвал и петима работника с 

продължителност на работа 6 кал. дни и средна производителност 1000,00м2/ден.  За 

изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова смес са 

предвидени комбиниран багер, валяк вибрационен до 2т-50%, пневм. трамбовка 50% и 

читирима работника с продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 

200,00т/ден.  За оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка, 

обдухване и обливане с битумна емулсия са предвидени фугорез, къртач, гудронатор, мини 

челен товарач, водоноска, компресор (10мин.) и осем  работника с продължителност на 

работа 3 кал. дни и средна производителност 200,00м2/ден.  За повдигане и укрепване на 

РШ /без стойност на гривна и капак/ са предвидени фугорез и двама работника с 

продължителност на работа 2 кал. дни и средна производителност 5,00бр/ден.  За 

повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без стойност на решетката/ са предвидени 

фугорез и двама работника с продължителност на работа 2 кал. дни и средна 

производителност 5,00бр/ден.  За  разваляне на бетонови бордюри 18/35/50 са предвидени 

комбиниран багер  и читирима  работника с продължителност на работа 6 кал. дни и 

средна производителност 200,00м/ден.  За  доставка и полагане бордюри 18/35/50 са 

предвидени бордови автомобил и десет  работника с продължителност на работа 6 кал. дни 

и средна производителност 200,00м/ден.  За  демонтаж на тротоарни плочки са предвидени 

читирима  работника с продължителност на работа 12 кал. дни и средна производителност 

200,00м2/ден.  За  полагане на нови тротоарни плочки на цим.замазка са предвидени 

шеснадесет  работника с продължителност на работа 10 кал. дни и средна 

производителност 240,00м2/ден.  За  натоварване на строителни отпадъци на транспорт са 

предвидени багер за натоварване и един  работник с продължителност на работа 5 кал. дни 

и средна производителност 17,00м3/ден.  За  превоз строителни отпадъци е предвиден 



                                       

14 

самосвал с продължителност на работа 5 кал. дни и средна производителност 17,00м3/ден.  

За  тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване са предвидени петима   работника с 

продължителност на работа 10 кал. дни и средна производителност 25,00м3/ден.  За 

подложка с пясък/направа пясъчна възглавница за тротоари/ са предвидени виброплоча, 

багер   комбиниран и шестима   работника с продължителност на работа 5 кал. дни и 

средна производителност 500,00м2/ден.  За полагане битумен разлив, включително всички 

разходи по почистване на основата за асфалтови работи са предвидени водоноска с четка, 

гудронатор  и четирима   работника с продължителност на работа 6 кал. дни и средна 

производителност 1000,00м2/ден.  За машинно полагане на плътна асфалтова смес, 

включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив/ са 

предвидени асфалтополагач, водоноска, валяк стат.самоходен до 10т, валяк вибрационен 

до 2т, валяк пневматичен и читирима   работника с продължителност на работа 2 кал. дни и 

средна производителност 500,00т/ден.   За превоз плътна и неплътна асфалтова смес за 

улици гр.Смолян е  предвиден самосвал с продължителност на работа 5 кал. дни и средна 

производителност 162,20м3/ден.  За ремонт на уличен парапет са предвидени ел.агрегат и 

двама  работника с продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 

100,00м/ден.  За блажна боя по метални повърхности (метални парапети) – двукратно са 

предвидени ел.агрегат и двама  работника с продължителност на работа 6 кал. дни и средна 

производителност 40,00м2/ден.  За полагане хоризонтална маркировка с перли са 

предвидени маркиров. машина  и четирима  работника с продължителност на работа 2 кал. 

дни и средна производителност 80,00м2/ден.  За прекъснати тесни и широки линии с перли 

за хоризонтална маркировка /пешеходни пътеки/ са предвидени маркиров. машина  и 

четирима  работника с продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 

80,00м2/ден.  За възстановяване на каменна зидария с едно лице на вароцим.р-р за 

подп.стена са предвидени двама  работника с продължителност на работа 1 кал. ден и 

средна производителност 10,00м2/ден.  За доставка и монтаж на градински бордюри са 

предвидени комбиниран багер, бордови автомобил и двама  работника с продължителност 

на работа 4 кал. дни и средна производителност 100,00м/ден.  За превоз земни почви е  

предвиден самосвал с продължителност на работа 3 кал. дни и средна производителност 

80,0м3/ден.  За натоварване земни почви на самосвал са предвидени багер за натоварване и 

един  работник с продължителност на работа 3 кал. дни и средна производителност 

300,00м3/ден.  За  транспорт материали / фрезован материал / е  предвиден самосвал с 

продължителност на работа 6 кал. дни и средна производителност 26,00т/ден.  За полагане 

бетон в основи С 15/20 са предвидени вибратор иглен, ел.агрегат и един  работник с 

продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 20,00м3/ден.  За  

полагане бетон над основи С 15/20 стени са предвидени вибратор иглен, ел.агрегат, 

бетонпомпа и двама  работника с продължителност на работа 1 кал. ден и средна 

производителност 30,00м3/ден.  За  превоз на бетон в гр.Смолян е  предвиден бетоновоз с 

продължителност на работа 2 кал. дни и средна производителност 1,50м3/ден.  За направа 

и разваляне на кофраж за стени с прави повърхности са предвидени двама  работника с 

продължителност на работа 2 кал. дни и средна производителност 20,00м2/ден.  За изкоп с 

багер земни почви за откриване основи са предвидени багер и двама  работника с 

продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 300,00м3/ден.  За  

барбакани за стени са предвидени компресор и  един работник с продължителност на 

работа 1 кал. ден и средна производителност 50,00м/ден.  За  ръчно реден камък зад стени 

са предвидени двама работника с продължителност на работа 1 кал. ден и средна 

производителност 5,00м3/ден.  За битумна хидроизолация зад стени са предвидени един 

работник с продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 50,00м2/ден.  

За  обратен насип са предвидени валяк гуменобандажен, булдозер-50%, пневм. трамбовка 

и  един работник с продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 

200,00м3/ден.  За ръчно полагане на неплътна асфалтова смес, включително всички 

свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив/ са предвидени комбиниран 

багер, валяк стат.самоходен до 10т, валяк вибрационен до 2т и  шестима работника с 
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продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 200,00т/ден.  За 

повдигане на бетонови бордюри са предвидени фугорес и  двама работника с 

продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 40,00м3/ден.  За ръчно 

полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без 

полагане на битумен разлив/ са предвидени комбиниран багер, валяк стат.самоходен до 

10т, валяк вибрационен до 2т и  шестима работника с продължителност на работа 1 кал. 

ден и средна производителност 200,00т/ден.  За доставка и монтаж на улични 

отводнителни решетки 40/40 са предвидени двама работника с продължителност на работа 

1 кал. ден и средна производителност 5,00бр/ден.  За направа на бетонова настилка с В25 

са предвидени  вибратор иглен, ел.агрегат трима работника с продължителност на работа 1 

кал. ден и средна производителност 100,00м2/ден.  За доставка и монтаж мрежа Ф6 - 20/20 

са предвидени  кран двама работника с продължителност на работа 1 кал. ден и средна 

производителност 120,00м2/ден.  За  ремонт на стъпала по стълбища са предвидени  

вибратор иглен, ел.агрегат двама работника с продължителност на работа 2 кал. дни и 

средна производителност 20,00м2/ден. За доставка и монтаж на пътни знаци – светло 

отразителни са предвидени  бордови автомобил двама работника с продължителност на 

работа 1 кал. ден и средна производителност 10,00м2/ден. За механизирано разкъртване 

асфалтова настилка с d=3см са предвидени  багер с  чук  двама работника с 

продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 50,00м3/ден. За желязна 

стойка 3.00м за вертикална маркировка - на ф40мм са предвидени  бордови автомобил  

двама работника с продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 

10,00бр/ден. За доставка и монтаж на уличен парапет 25кг/м са предвидени  ел.агрегат 

двама работника с продължителност на работа 1 кал. ден и средна производителност 

100,00м/ден.  

 Пътни работи:  

Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50 

Развалянето ще се изпълни с комбиниран багер. След разкъртването следва изваждането, 

подреждането и сортирането на бордюрите. Здравите от тях ще бъдат сортирани, натоварени и 

транспортирани на депо  по указание на Възложителя. Сортирането на извадените бордюри 

ще се осъществи на дървени скари /палета/ за по-лесното им извозване и съхранение на 

посочено от Възложителя за целта място чрез товаро-разтоварна и транспортна техника.    

Тези видове работи ще се изпълняват в последователност такава, че да не бъде прекъснат 

достъпа до съответните жилища и сгради.   

 Демонтаж на тротоарни плочки 

В участъците, където се налага разваляне на тротоарни плочки, същите ще бъдат 

демонтирани. Здравите от тях ще бъдат сортирани, натоварени и транспортирани на депо  по 

указание на Възложителя.     Наранените и негодни за употреба тротоарни настилки ще се 

натоварят и извозят на определени от Възложителя места.  

 Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване 

Извършва се ръчен  изкоп за подравняване и оформяне на леглото за полагането на основа 

от пясъчна възглавница за тротоарните плочки.   Изкопните работи ще се извършват под 

геодезически и лабораторен контрол при точно спазването на котите, нивата и наклоните на 

изгражданите тротоари.   Изкопаната земна почва ще се натоварва на самосвали и извозва на 

преварително определено от Възложителя място. 

За изпълнението на този вид работа ще използва работната ръка  състояща се  от 5бр. 

работници с обща производителност 23м3/ден, като същата ще бъде изпълнена за 11 дни.  

  Натоварване и превоз за земни почви със самосвал 

Натоварването на излишни земни почви ще се извършва с багер за натоварване. 

Превозът ще се осъществява със самосвали. Кошовете на всички камиони са снабдени с 

брезентови покривала, за да не се получава случайно разпиляване на материала. При 

излизането им от строителния обект, гумите и/или ходовата им част ще бъдат почиствани от 

земни почви и кал с цел да не бъде замърсявана прилежащата инфраструктура и околна среда. 
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Няма да се допуска движение на самосвал с пълен кош без товарът му да е покрит с 

брезентово покривало. 

Доставка и полагане бордюри 18/35/50 

Бетоновите бордюри, които ще се използват на обекта ще отговарят на БДС EN 1340. 

Технологията за полагането им се състои в следната последователност на работните операции: 

даване на геодезическа линия и ниво; подготовка на основата; изкоп за основа на бордюра; 

поставяне на кофраж; полагане на земновлажен подложен бетон с клас на якост на натиск 

съгласно изискванията на проекта/ТС; полагане на бетоновия бордюр; декофриране.   

При транспортирането на елементите, те ще се нареждат и укрепват така, че да се 

избягнат удари помежду им и с каросерията на превозното средство. 

След направата на бордюрите ще се вземат мерки за предпазването им от разместване до 

втвърдяването на бетона и разтвора. Допустими отклонения: отклонения в правите и кривите 

участъци – не повече от 5 мм; Отклонения в ширината на съседни бордюри - не повече от 5 

мм; отклонения от нивото – само в единични случаи – до 10мм.   Последователността  на 

работа е:  

1. Оформянето на леглото трябва да се извърши съобразно определеното ниво на 

бордюра. 

2. Полагането на бетонните бордюри трябва да стане така, че повърхността на леглото да 

се натоварва равномерно. 

3.Не се допуска полагане на бетон  в/у наводнена,замърсена или неуплътнена  основа 

4. Контактните повърхности на бордюрите се навлажняват преди полагането. 

5. Когато се поставя настилка в леко влажно бетоново легло трябва да се обърне 

внимание, че бетонът следва да се обработи преди полагането му, за да се осигури връзка 

между леглото и бордюра. 

5. Бетоновите бордюри трябва да бъдат фугирани. Незапълнените фуги трябва да бъдат 

поне 6 мм., а при запълване ширината им може да достигне до 10 мм. 

7. Бордюрите трябва да бъдат нивелирани и отвесирани и положени по проект. 

8. При употребата на специални инструменти, с помощта на които бордюрите се оформят 

по проект, е задължително използването на мастар за ограничител . 

9. Страничната бетонна опора трябва веднага след полагането на бордюра да бъде 

възстановена, за да се постигне достатъчна връзка с основата на леглото. След полагането му 

бетонът на страничната опора трябва да бъде уплътнен. 

  По време на строителството ще се контролира качеството на бордюрите,марката на 

бетона и на циментовият разтвор. 

  При приемането на бордюрите  ще се правят измервания  най-малко  един път на всеки 

100м. 

 Доставка и монтаж на градински бордюри  

 Бетоновите бордюри, които ще се използват на обекта ще отговарят на БДС EN 1340. 

Технологията за полагането им се състои в следната последователност на работните операции: 

даване на геодезическа линия и ниво; подготовка на основата; изкоп за основа на бордюра; 

полагане на земновлажен подложен бетон с клас на якост на натиск съгласно изискванията на 

проекта/ТС; полагане на бетоновия бордюр.  

При транспортирането на елементите, те ще се нареждат и укрепват така, че да се избягнат 

удари помежду им и с каросерията на превозното средство. 

Технологията на полагането е същата както при бордюри с размери 15/25/50. 

Подложка с пясък/направа пясъчна възглавница за тротоари/ 
Пясъкът се доставя със самосвали  до обекта, разтила се върху земното легло и се  

уплътнява.  Основна цел на изпълнението на пясъчна възглавница е изграждането на правилно 

легло. Дъното на изкопа се подравнява и уплатнява до проектното ниво. Полага се и заравнява 

пласт от чист пясък с дебелина 10 см., уплатнява се с виброплоча или ръчна трамбовка, до 

достигане изискванията за уплътнение на ТС.  За полагането ще се използва багер,а при по-

малки площи прехвърлянето и подравняване на пясъка може да става ръчно За изпълнението 
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на този вид работа ще се използва механизация състояща се от комб.багер, виброплоча и 

шестима работника. 

Полагане на нови тротоарни плочки на цим.замазка  

 За направата на тротоарната настилка ще се използват плочи одобрени от 

Възложителя. Те ще отговарят на  изискванията на БДС ЕN 1339:2006  или еквивалент. При 

доставянето им на  обекта те ще бъдат придружени със документ удостоверяващ качеството 

им /декларация за съответствие/или сертификат за производствен контрол съгласно“Наредба 

за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 

продукти“2006г. 

При транспортирането на елементите те ще бъдат наредени и укрепени така ,че да се 

избягнат ударите помежду им и с каросерията на превозното средство. Преди започване на 

строителните дейности района се огражда със сигнална лента за да се предопредят  

пешеходците за извършваният ремонт. 

Преди започване на строителните работи на  участъка  ще се извърши геодезическо 

заснемане за да се прецезира нивелетата и регулата с цел постигане на надлъжни и напречни 

наклони и осигуряване отводняването.  

        Тротоарната настилка ще се изпълнява върху вече изпълнена основа от пясъчна 

възглавница с дебелина 10см., профилирана и уплътнена преди нареждането на плочките. 

Тротоарните плочки с размери 30/30/6  се нареждат върху изравнителен пласт циментова 

замазка с дебелина 3см 

Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, 

праволинейноста на редовете и правилната връзка  на фугите. Върху подготвената основа се 

полагат тротоарните  плочи. Бетоновите плочи се полагат така, че фугите между тях да са с 

еднаква ширина- 5мм.При нареждането на тротоарните плочи  върху циментовия разтвор се 

захваща с ръба на плочата малко от разтвора ,така че той да попадне между двете плочи. 

Фугирането се извършва с цименто-пясъчен разтвор.На разстояние не по-голямо от 4,5м се 

оставят напречни разширителни фуги с шир.15мм. Измита се и се поръсва с вода. 

Материалите трябва да отговарят  на изискванията на техн.спесифк. и стандартите.  

            След приключване на строителните работи площадката се почиства от строителни 

отпадъци.  Площта на ремонтирания участък се огражда за предотвратяване на пешеходното 

движение до пълното втвърдяване на вароциментовия разтвор.  

За изпълнението на този вид работа ще използваме механизация състояща се от ръчна 

трамбовка, бордови автомобил, а работната ръка ще се състой от 4 бригади с по 4 бр. 

работници с обща производителност 240м2/ден. 

Фрезоване стара асфалтова настилка с деб.до 4 см /без извозване на отпадъчния 

материал/ 

За да се подготви съществуващата настилка за полагане на определените с 

Технологичен проект асфалтови пластове и осигуряване на минимални технологични 

дебелини на изравнителните пластове,  се извършва Технологично (нивелетно) 

фрезоване. 

Всички площи от пътната настилка, в които има повреди, подлежат на фрезоване за 

извършване на предварителен ремонт. За целта се оформят правилни геометрични фигури, със 

страни успоредни и перпендикулярни на оста на пътя и простиращи се в здравата част на 

настилката.  

Фрезованият материал се отстранява и основата се почиства с механични средства до 

получаване на чиста и суха повърхност с еднородна структура.   Подготвената площ се 

обработва с битумна емулсия съгласно изискванията на ТС и се изпълняват необходимите 

ремонтни работи. Фрезоването  на старата асфалтова настилка ще се извърши чрез пътни 

фрези и обслужваща техника.  
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             Целта на фрезоването е осигуряване на не по-малко от 4см. пласт плътен 

асфалтобетон. Геодезическото заснемане ще е изходна база за дебелините на фрезоване за 

всяка точка от трасето.  

 Фрезоването на настилката се осъществява с пътна фреза. При отстраняването на 

съществуващата настилка се цели да се отстранят компрометираните пластове стар асфалт, 

които са загубили своята носимоспособност и износоустойчивост, осигуряване минимална 

дебелина за новополаганите пластове.   Към звеното за фрезоване е предвиден автомобил 

снабден с механична четка и цистерна за вода с цел измитане и измиване на фрезования терен, 

зареждане на фрезата с необходимото количество вода, компресор за въвдух, с който се 

издухва и почиства цялата площ на фрезоване от прах и остатъци от фрезоването останали 

след измитането и измиването.  

При ремонт на асфалтова настилка пътният участък се оглежда внимателно и се отбелязват 

местата в които е необходимо да се извършат ремонти на асфалтовата  

 Възстановяването на настилката в ремонтираният участък се започва с очертаване в 

правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста на пътя, включваща 

повредената зона и поне по 10 cм. от здравото покритие в страни от изкопаното място. По този 

начин се гарантира отсъствие на несвързани асфалтови пластове и на замърсявания между тях. 

Противното би компрометирало качеството на изпълнения ремонт.  

 Този вид работа ще бъде изпълнен от бригада състояща се от шест работника, пътна 

фреза, водоноска и самосвал, като същата ще бъде извършена за щест дни. 

Транспорт материали / фрезован материал / 

Отнетата врезована асфалтова настилка ще бъде транспортирана чрез самосвали на 

определено от Възложителя депо. Превозът на фрезования материал ще се осъществява със 

самосвали. Кошовете на всички камиони са снабдени с брезентови покривала, за да не се 

получава случайно разпиляване на материала. При излизането им от строителния обект, 

гумите и/или ходовата им част ще бъдат почиствани с цел да не бъде замърсявана 

прилежащата инфраструктура и околна среда. Няма да се допуска движение на самосвал с 

пълен кош без товарът му да е покрит с брезентово покривало. 

Повдигане и укрепване на РШ  и ДШ /без стойност на гривна и капак и решетка/ 

 Строително–монтажните работи на обекта по изпълнение на нивелетата, осигуряваща 

надлъжен и напречен наклон на пътното платно, налагат повдигане  нивото на 

съществуващите улични ревизионни шахти и дъждоприемни шахти, което осигурява  равна 

повърхност и предотвратява потъването. 

Повдигане  нивото  на съществуващите улични ревизионни  и дъждоприемни шахти ще се 

изпълни посредством разкъртване на настилката около капака на шахтата в размер 1 м2. При 

повдигането ще се извършва подзиждане с циментов разтвор. Работите ще се изпълняват 

едновременно с развалянето и направата на новата улична настилка, като в зоната до шахтите 

изкопи и насипи ще се изпълняват ръчно, а уплътняването – пневматична трамбовка тип 

„пета”. Промяната на нивото ще бъде под геодезически контрол на нивото и наклона на 

капака. Повдигането на нивото на капаците на съществуващите улични ревизионни шахти ще 

се извършва от звено състоящо се от двама работника оборудван с кирка и лопата, 

фугорежеща машина и бензинов къртач.  

Доставка и монтаж на улични отводнителни решетки 40/40 

При  монтажа на отводнителните решетки на дъждоприемните шахти може да се  

наложи повдигане или сваляне нивото на капаците. Новите решетки на ДШ ще отговарят на 

следните изисквания: БДС ЕN 124:2003 за носимоспособност, клас на натоварване D400.  

Върху рамката и решетката ще бъдат маркирани – стандарт на изработка, клас на натоварване 

и сертифицираща организация.   Решетките ще бъдат чугунени заключващи се, за предпазване 

от отваряне по време на движение и против вандализъм. Промяната на нивото ще бъде под 

геодезически контрол на нивото и наклона на капака. 

Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата 

за асфалтови работи 
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 Разреденият битум ще бъде средносгъстяващ се тип и ще отговаря на изискванията 

дадени в Раздел 5103.5 “Свързващи вещества” т.II от Техническата  Спецификация. 

Количеството битумен материал, което ще се нанася, ще бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2..   Същия  

няма да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5
о
С, или когато 

вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.  

Работната температура, при която ще се полага разредения битум ще бъде от 60
0
С до 

85
0
С.  

 Гудронаторът е снабден с устройство и таблици за осигуряване на точно и бързо 

определяне и контрол на количеството на материала за разлив, както и с тахометър, отчитащ 

скоростта в метри за минута (m/min). Гудронаторът също така е оборудван с отделен двигател 

за помпата или с циркулационна помпа, която се задвижва от хидростатична предавка, така че 

да се получи равномерен разлив в необходимото количество, което е в границите от 0,15 до 

5,0 кg/m
2

. Към него има подходящо загряващо устройство и термометри, които да осигуряват 

необходимите работни температури за битумния материал.  

 Преди започване на работа, гудронаторът се проверява и калибрира така, че 

количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока да не се 

различават с повече от 10% от определеното необходимо количество съгласно Техническата 

Спецификация. 

 Механична четка - на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се 

найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 

1800 mm. Четката има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и 

на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене.  

 Непосредствено преди полагане на битумния разлив, всичкия свободен материал, прах 

и други свободни материали ще се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен 

тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите 

или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или 

добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, 

като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на 

повърхността, се полага битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага 

разлива е много суха и/или прашна, то тя ще се напръска слабо и равномерно с вода, 

непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на 

битума. Битумният материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на 

повърхността.  

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и приемането й, 

битумния материал трябва да се нанесе от гудронатор, работещ под налягане при съответната 

температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места.  

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще 

бъдат обработени, ще бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на 

нанасянето на битумния разлив.  

Разлива ще се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на пътя на две или повече ленти, 

леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия край на лентите. 

Тъй като при напречните връзки не се разрешава застъпване, с помощта на дебела хартия се 

предпазва от повторно пръскане края на изпълнената вече лента. Връзката на новата със 

старата лента започва върху хартията. След нанасяне на битумния разлив, хартията се 

отстранява и изхвърля. Битумният материал се нанася равномерно във всички точки на 

обработваната повърхност, като особено внимание се отделя при изпълнението на връзките. В 

случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва ще бъде премахнато от 

повърхността.  

След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и изсъхне, 

не се разрешава движение  

 Обработената с битум повърхност ще се поддържа в добро и чисто състояние и преди 

полагането на следващият пласт от настилката ще бъдат коригирани всякакви неравности по 
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повърхността и отстранен излишният покриващ материал, прах или други замърсявания.  

  Натоварване и превоз на строителни отпадъци  
Изгребват се с багер за натоварване и се натоварват на самосвали. Кошовете на всички 

камиони ще са снабдени с брезентови покривала, за да не се получава случайно разпиляване 

на материала. При излизането им от строителния обект, гумите и/или ходовата им част ще 

бъдат почиствани  с цел да не бъде замърсявана прилежащата инфраструктура и околна среда. 

Няма да се допуска движение на самосвал с пълен кош без товарът му да е покрит с 

брезентово покривало.  Строителните отпадъци се транспортират на депо указано от 

Възложителя. 

Машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително всички свързани с 

това разходи /без полагане на битумния разлив/ 

Производството и полагането на асфалтова смес няма да се извършва при температура на 

околната среда по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи 

условия. Износващият пласт няма да се полага при температура на въздуха по-висока от 35 

градуса съгласно изискванията на ТС2014. Полагането на асфалтова смес ще се извършва при 

напълно суха ремонтирана повърхност. 

Преди началото на полагане участъкът ще има напречен и надлъжен профил, и наклони 

съгласно Проекта, а повърхността ще бъде в съответствие с изискванията на ТС.  

Всички части на отводнителната система на пътя в обхвата на платното, върху което ще се 

изпълняват асфалтови работи, се изграждат до проектното си ниво преди започване на 

полагането. 

Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и 

напречни фуги и всички части на съоръжения – бордюри, шахти и др., които ще имат контакт 

с асфалтовия пласт, се покриват равномерно с битумна емулсия, за да се осигури плътно 

съединена и водонепропусклива връзка. Преди започване на полагането всички капаци и 

решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и дъждоприемни  шахти се 

монтират на проектно ниво и със съответния наклон. 

При полагането на сместа, броят на напречните фуги ще бъде сведен до минимум. 

Напречните фуги между отделнте пластове ще бъдат разместени поне на 2м. Всеки асфалтов 

пласт ще бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, 

гладка хомогенна повърхност без неравности. Преди изграждането на следващия асфалтов 

пласт предния положен пласт ще бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията. 

Надлъжната фуга на всеки следващ пласт се разминава спрямо фугата на долния положен 

пласт с 20 см, така че на износващия пласт фугата да бъде точно в оста на пътя. 

Асфалтополагащата машина ще работи с греда с необходимата ширина. При 

предвиденото полагане в една ширина първата положена лента ще бъде уплътнявана в 

следния ред:  

-Първоначално валиране, от вън на вътре; 

-Второ основно валиране; 

-Окончателно валиране 

Всички операции по уплътняването ще се изпълняват в близка  последователност. На 

места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването ще се извърши с малки 

валяци от 2.5 до 4.0 тона. След окончателното уплътняване ще се проверяват равността, 

нивата, напречните сечения, плътността и дебелината.  За изпълнението на този вид работа ще 

се използва механизация състояща се от един асфалтополагач, един валяк пневматичен, два 

валяка бандажни, водоноска и самосвали за превоза на асфалта, а работната ръка ще се състой 

от 4 бр. работници.  

Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка, 

обдухване и обливане с битумна емулсия 

Ремонта на единични дупки в асфалтована настилка следва да се извърши след 

идентифициране, локализиране на засегнатите площи и маркиране в правоъгълни форми на 
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площи от съществуващата настилка, които ще се ремонтират чрез изрязване  и/или 

разкъртване на засегнатите площи от асфалтовите пластове с вертикални ръбове, прочистване 

и продухване от отпадъци, изпълнение на разлив за връзка на битумна основа по 

хоризонталните и вертикалните повърхности,  

Ремонта на деформации на настилката предполага частично или пълно заменяне на 

конструкцията на съществуващата настилка и при необходимост част от земното легло. За 

целта ще се идентифицират и маркират в правоъгълни форми площите с необходимост от 

ремонт.  Ремонтът се извършва чрез изрязване или разрушаване на съществуващата настилка 

до достигане на пластове с приемливи съгласно изискванията на ТС или Част 4 от Норми за 

проектиране на пътища  характеристики на материалите.   Стените на изкопа следва да бъдат 

прави и вертикални и стъпаловидно оформени. Разкритите повърхности следва да бъдат 

подравнени и уплътнени съгласно изискванията на ТС. Обратната засипка/запълване включва 

доставка, полагане и уплътняване на материали за земно легло, под-основа, основа и 

изпълнение на нови асфалтови пластове съгласно изискванията на съответните раздели на 

Техническата Спесификация. 

За изпълнението на този вид работа ще се използва механизация състояща се от 

фугорезачка, къртач, водоноска, компресор, автогудронатор, мини челен товарач, а работната 

ръка ще се състой от 8 бр. работници.  

 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с гореща асфалтова 

смес 

 След отстрняване на изрязания и разкъртен асфалт,  почистване с метли, измиване с 

вода и  издухване с компресор до пълното отстраняване на прах и други несвързани частици и 

подсушаването на ремонтираната дупка се полага битумна емулсия за връзка, като емулсията 

се полага равномерно по цялата площ на кръпката, като се отделя специално внимание на 

стените и ръбовете.   След полагане на битумната емулсия се изчаква до пълен разпад на 

същата /промяна цвета от кафяв до черен/ и чак след това може да се премине към полагане на 

асфалтобетоновата смес.  

        Преди полагане на асфалтовия пласт от плътна асфалтова смес – 4см и/или неплътен 

асфалтова смес – до 4см. или 6 см. /предварително уточнени дебелини с Възложителя/, 

подготвените участъци се представят на Възложителя за приемане. След това асфалтовата 

смес се уплатнява с помоща на вибрационен баляк до 2т. и /или пневмаична трамбовка.  

        След окончателното уплътняване се проверява равността, нивата, напречните сечения, 

плътността и дебелината.   За изпълнението на този вид работа ще се използва механизация 

състояща се от един комбиниран багер, един валяк вибрационен до 2т.,  пневматична 

трамбовка, а работната ръка ще се състой от 4 бр. работници.  

 Превоз плътна и неплътна асфалтова смес за улици гр.Смолян 

Горещата асфалтова смес ще се извозва с автомобили самосвали, броят и капацитета на 

които ще бъде съобразен с производителността на смесителя и необходимото количество смес 

за съответният участък, така че да се осигури непрекъсната и равномерна доставка на сместа 

на местополагането. Преди натоварването на сместа в кошовете на самосвалите, последните 

ще са напръскани със сапунена вода, за да не полепва асфалтовата смес по тях. 

Каросерията на превозните средства ще да бъде напълно почистена преди натоварване със 

смес. Сместа ще се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.  

Транспортните средства ще бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и 

разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на светлина, докато 

Възложителя не одобри използуването на изкуствена светлина.  

Доставянето на сместа ще се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с 

капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.  

Ще се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване от атмосферни 

влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).   

При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя ще бъде в температурните 

граници ± 14
0
С от температурата на работната рецепта.  

 Механизирано разкъртване асфалтова настилка с d=3см 
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В определени участъци от пътното платно подлежащи на ремонт се налага разкъртване 

на асфалтовата настилка. Отстраняването на същата се извършва машинно като се използва 

фугорез и  багер с чук или ръчно с разкъртвач, кирка и лопата. Отстраняването на материала 

се извършва до достигане на здрав пласт. 

След отстраняване на изрязания и разкъртен асфалт, терена се почиства с метли, измива 

се с вода и се издухва с компресор до пълното отстраняване на прах и други несвързани 

частици, и подсушаването му.  Разкъртената асфалтобетонна настилка ще се извозва на 

предварително регламентирано депо.  Този вид работа ще се извършва от звено състоящо се от 

двама работника и механизация състояща се от един багер с чук и  механичен къртач.  

Повдигане на бетонови бордюри 

Повдигане и подравняване на бордюри ще се извърши като първо съществуващите 

бордюри ще се развалят с багер. Изкопаните, годни за повторна употреба бордюри, ще бъдат 

вложени отново на обекта. Технологията за полагането им се състои в следната 

последователност на работните операции: даване на геодезическа линия и ниво; подготовка на 

основата; поставяне на кофраж; полагане на земновлажен подложен бетон с клас на якост на 

натиск съгласно изискванията на проекта/ТС; полагане на бетоновия бордюр; декофриране. 

Повдигането и подравняването на бордюрите ще се извършва непосредствено след 

развалянето им, така че да не бъде прекъснат пътникопотока по рехабилитиращата се улица.  

 Ръчно полагане на неплътна и плътна  асфалтова смес, включително всички 

свързани с това разходи /без полагане на битумен разлив/ 

След развалянето на асфалтовата настилка предвидено да се изпълнява полагане на  

неплътна и плътна асфалтова смес.  Асфалтобетонните смеси се полагат, като при по-големи 

разстояния се разнасят  с комбиниран багер, а на малки разстояния ръчно с лопати и гребла.  

Уплатняването им се изпълнява с валяк статичен самоходен до 10т.,  валяк вибразионен до 2т. 

до постигане на проектната плътност.   Местата недостъпни за валяка,  се уплатняват с ръчна 

или механична трамбовка. 

 След окончателното уплътняване ще се проверяват равността, нивата, напречните 

сечения, плътността и дебелината.  За изпълнението на този вид работа ще се използва 

механизация състояща се от един комб.багер, един валяк статичен самоходен 10т., валяк 

вибрационен до 2т., а работната ръка ще се състой от 6 бр. работници.  

Прекъснати тесни и широки линии с перли за хоризонтална маркировка 

/пешеходни пътеки/ 

Постоянната пътна маркировка трябва ще бъде с бял цвят, в съответствие с изискванията 

на Наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка, а временната маркировка 

за сигнализиране на строителните и ремонтни работи с жълт цвят, в съответствие с 

изискванията на Наредба № 01/16 за временна организация на движението при извършване на 

строителство и ремонт по пътищата и улиците. 

Пътната маркировка ще бъде изпълнена с боя, пластични материали (пластици), готови 

пътни маркировки и светлоотразителни пътни кабари. 

Видът на материала за изпълнение на пътната маркировка подлежи на предварително 

одобрение. 

За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на 

денонощието ще се използват стъклени перли. Стъклените перли ще бъдат предварително 

примесени в материала или ще бъдат разпръснати върху маркираната повърхност веднага след 

нанасяне на боята или пластика. 

За подобряване на сцеплението на пътната маркировка с автомобилните гуми могат да се 

използват противохлъзгащи материали. Видът на противохлъзгащите материали подлежи на 

предварително одобрение. 

Стъклените перли за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 
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1423 за добавяни в последствие стъклени перли или на БДС EN 1423 за предварително 

смесвани стъклени перли. 

Зърнометричният състав и коефициента на пречупване на светлината на стъклените 

перли се подбира в зависимост от експлоатационния клас на маркировката, избран за 

конкретния път. 

Добавките за подобряване на сцеплението на маркировката ще отговарят на 

изискванията на БДС EN 1423. 

Ще се представя сертификат за качество и за оценка на съответствието със съществените 

изисквания на влаганите добавъчни материали за пътна маркировка. 

Боята и шприц пластиците за пътна маркировка ще бъдат подготвени за работа съгласно 

изискванията на инструкциите на производителя. 

Няма да се допуска използването на боя, която е образувала трудно разбъркващи се утайки и 

ципи по повърхността. 

Полагане хоризонтална маркировка с перли 

Постоянната пътна маркировка ще бъде с бял цвят, в съответствие с изискванията на 

Наредба № 01/2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и на ТС.  

За осигуряването на по-добра видимост на пътната маркировка през тъмната част на 

денонощието ще се използват стъклени перли, отговарящи на изискванията на БДС EN 1423.  

Термопластичният материал ще бъде стопен в подгревателни съоръжения, снабдени с 

механична бъркалка за разбиване и избягване на локално прегряване, при спазване 

наинструкциите на производителя. Стопеният материал, съдържащ хидро-карбонатни смоли, 

ще се използва в срок до 6 часа, а материалът съдържащ дървесна или каучукова смола - в 

срок до 4 часа. 

Преди започване на полагането пътното покритие трябва да бъде сухо и почистено от 

налични замърсявания. 

Осите на отделните линии на пътната маркировка  от термопластична боя предварително 

ще бъдат очертани чрез точкуване през 1÷2 м. Точкуването ще се извърши върху опънато 

въже в оста на маркировачната линия. 

Полагането на материалите за пътна маркировка от термопластична боя ще се извърши 

при спазване на инструкциите на производителя на използвания материал. 

Осовата линия, линиите на лентите за движение и крайните линии ще бъдат положени с 

помощта на маркировъчна машина снабдена с устрйство за автоматично дозиране и 

разпръскване на стъклените перли, а  другата маркировка – ръчно, с помощта на шаблони.  

За изпълнението на този вид работа ще се използва механизация състояща се от една 

маркировъчна машина, а работната ръка ще се състой от 4 бр. работници.  

 Доставка и монтаж на пътни знаци – светлоотразителни 

 Желязна стойка 3.00м за вертикална маркировка - на ф40мм 

Всички пътни знаци, указателни табели и фундаменти ще се изпълняват по съгласуван 

и одобрен проект в съответствие с изискванията на “Технически изисквания при изпълнение 

на пътни знаци и указателни табели от светло отражателни материали” – ИАП, 2002 г., БДС 

1517 – 2006, БДС EN 12899-1, Правилника и Закона за движение по пътищата и Наредби № 

01/18, № 01/16 и № 5 за постоянна и временно пътна сигнализация и за места с концентрация 

на ПТП. 

Надписите на указателните табели за основните направления ще бъдат изписани 

съгласно БДС-1517-06 на български език и с латински букви. 

Размерът на фундаментите за закрепване, броя и размера на стълбовете, колоните и 

порталните рамки, размера на пътните знаци и указателните табели, както и местата им на 

поставяне и разстоянията между тях са уточнени в проекта. 

Носещите стълбчета, конзоли, стойки и др. елементи за неподвижно закрепване на 

вертикални пътни знаци ще отговарят на изискванията на БДС EN 12899-1. 

Единичен стълб за пътни знаци ще се монтира в кръгла дупка с минимален диаметър 300 

mm и дълбочина не по-малко от 700 mm, запълнена с добре уплътнен бетон марка В 15 на 

височина не по-малка от 200 mm под кота “нула” на банкета. 
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Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, ще бъдат поставени 

отвесно, добре укрепени най-малко 72 часа след изливането на бетона. Подравняването 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 и носещи рамки, конзоли и скрепителни елементи за пътните знаци 

трябва ще бъдат изработени от стомана S 235 JR по БДС EN 10025:2006 или с по-добро 

доказано качество. 

Всички стоманени части ще са защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане в 

съответствие с БДС EN ISO 1461:2002. Стълбчетата да са с минимална дебелина на цинковия 

слой 70 микрона, а основите за пътни знаци с минимална дебелина на цинковия слой от 18 

микрона за всяка страна. Допълнителното покритие може да бъде на полимерна основа с 

минимална дебелина 0,04 mm или от един пласт грунд и един пласт сива боя. Вътрешната 

повърхнина на стълбчетата и външния долен край на височина 150 mm над земята ще са 

покрити с боя на битумна основа. На стълбчетата трябва ще се предвидят подходящи тапи, 

монтирани в горния край, така че да се премахне възможността от проникване на вода във 

вътрешността им. 

Материалите за пътните знаци и указателни табели ще отговарят на “Технически 

изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни 

материали” – ИА “Пътища” 2002 г., на БДС EN 12899-1, БДС 1517-2006, DIN 67520-4, 

Наредба № 01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, Наредба № 01/16 за временна 

организация при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, Наредба 5 за 

места с концентрация на ПТП, на Правилника и Закона за движение по пътищата. 

Материалите за пътни знаци и табели ще бъдат придружени от сертификат за качество, 

съгласувани по установен ред. 

Стоманената ламарина за направа на основи за пътни знаци ще е в съответствие с 

изискванията на БДС EN 10025:2006, а ламарината от алуминиеви сплави – съгласно БДС EN 

573. 

Повърхнината на знаците ще бъде гладка, без да създава огледален ефект, с клас на 

светлоотразителност и фотометрични характеристики за светлоотразителни фолиа, класове 1, 

2 или 3, в зависимост от класа на пътя на който се монтира знака, вида на знака и конкретните 

приложения съгласно “Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни 

табели от светлоотразителни материали” – ИА “Пътища” 2002 г. Символите ще са с правилни 

и с открояващи се контури, без да променят цвета си под влияние на атмосферните условия, 

осветяване и други влияния.  

Надписите, оцветяването и повърхностната обработка на пътните знаци, табели и 

закрепващи елементи ще отговарят на изискванията на БДС 1517-2006 или на Евронорма, 

удовлетворяваща изискванията на Правилника за прилагане на Закона за движение по 

пътищата и непротиворечаща на проекта. 

Надписите на указателните табели за основните направления ще са изписани на 

български език и с латински букви веднага под българския еквивалент, съгласно БДС 1517-

2006. 

Ремонт на прилежащи съоръжения:  

Изкоп с багер земни почви за откриване основи 

Изкопите за основи на прилежащи съоръжения(подпорни стени, водостоци и др.) към 

пътното платно  ще бъдат  започнат след съгласуване и преглед с представител на 

Възложителя и подземния кадастър на района за наличието на подземни комуникации и 

тяхната дълбочина и разположение, за предовратяване на повреди по същите, и предпазване 

живота и здравето на работниците и гражданите.  

Основните изкопни работи на обекта са свързани с общ обикновен изкоп на земни почви 

за достигане на проектното ниво на основите на съоръженията. Те ще бъдат изпълнени точно 
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по профилите и нивата необходими за изграждане или възстановяване на съоръженията. 

Изпълнението на изкопните работи ще спира при настъпване на неблагоприятни инженерно-

геоложки и хидрогеоложки условия. За извършване на изкопните работи ще се използват 

такива земекопни машини, оборудване и методи на работа, които ще отговарят на 

изискванията за материалите, подлежащи на изкопаване. Изкопаната земна почва ще се 

натоварва на самосвали и извозва на преварително определено от Възложителя място. 

При излизане на строителни машини, друга механизация и превозни средства от 

строителния обект, гумите и/или ходовата им част ще бъдат почиствани от земни почви и кал 

с цел да не бъде замърсявана прилежащата инфраструктура и околна среда. 

Изкопните работи ще се извършват под геодезически и лабораторен контрол при точно 

спазването на котите, нивата и наклоните от предварително изготвения технически проект.  

Възможно е да е необходходимо да се извърши допълнително прекопаване, за да се 

премахнат джобове от мека почва, които ще бъдат запълнени с несортиран трошен камък с 

максимален размер на зърното 75мм. 

За изпълнението на този вид работа ще се използва механизация състояща се от един  

багер. 

Направа и разваляне на кофраж за стени с прави повърхности 

    Кофражът се проектира и изпълнява така, че да издържи на най-лошата комбинация от: 

-Общо тегло на кофража, армировката и бетона;  

-Конструктивни товари, включително динамично въздействие от полагането, 

уплътняването и строителния трафик;  

     Кофражът трябва да 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 се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовият 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. 

     Кофражът трябва да бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и да се 

отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане.  Където е необходимо, 

кофражът трябва да 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. 

     Не трябва 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 по-голяма от номиналното покритие за 

армировката или не по-малко от 40 mm. Кофража ще се изпълнява от двама работника, 

производителност 20м2/ ден. 

 Полагане бетон С 15/20 в основи и над основи(стени) 

Бетоновата смес ще бъде произведена в бетонов център и доставена до обекта  с 

автобетоновози. Ще се спазват изискванията  на  БДС ЕN 206-1. 

Бетоновите работи да се извършват при стриктно спазване на специфичните изисквания за 

осигуряване на безопасност и здраве, съгласно приложение №2, т.7 на Наредба 

№2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на СМР. 

При подаване  на бетонната  смес от кюбели на височина по-голяма от 1,0m от 

местополагането й ще се  ползуват   улей или ръкав /хобот/.  Бетонната смес ще се изсипва от 

кюбела след установяването му в покой, който след приключване на бетонирането трябва да 

се почисти.                                                                                                        

При уплътняване на бетона с вибратори е необходимо да се съблюдават следните правила: 

-работниците, работещи с вибратори трябва да се подлагат на медицински преглед през 6 

месеца; 

-преди започване на работа с вибратор да се прегледа изправността на същия, 
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захранващите ел.кабели, заземяващия контакт, болтовете обезпечаващи непроницаемостта в 

кожуха на вибратора; 

-забранено е влаченето на вибратора за маркуча или кабела; 

-при пробив на кабелите, искри в контакта или неизправност в електровибратора 

незабавно да се прекрати работата и съобщи на техническия ръководител. 

За изпълнението на този вид работа ще се използва механизация състояща се от един 

вибратор иглен, един ел.агрегат и една бетонпомпа, а работната ръка ще се състой от 2 бр. 

работници. 

Барбакани за стени 

При изграждане на подпорни стени за отвеждането на проникналите зад стената води се 

предвиждат барбакани.   Броят и разположението им се определят в проекта.  Барбаканите се 

изпълняват в долната половина на надосновната част на стената, като преди изливането на 

бетона в кофража се залагат PVC тръби ф30 или ф50.  Същите трябва добре да бъдат 

закрепени за кофража така, че при изливането на бетона да не се разместят.  

Превоз на бетон в гр.Смолян  

Времето за доставяне трябва да осигурява правилно полагане и обработване на бетона. 

Времето между две последователни доставяния не трябва да надвишава 20 min. Методът на 

доставяне трябва да способства бързо разтоварване без увреждане на готовата бетонна 

конструкция, кофража и скелето. 

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. 

За изпълнението на този вид работа ще се използва механизация състояща от един 

бетоновоз. 

Битуна хидроизолация зад стени 

Върху задната част на стените се изпълнява хидроизолация съгласно проекта, 

изискванията на раздел 10900 на ТС.    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, използвани за изпълнението на хидроизолацията, трябва да бъде в 

съответствие с изискванията на фирмата, производител по отношение на съвместимостта 

помежду им. 

Използуваният грунд за грундиране на бетоновата основа, преди изпълнението на 

листовата хидроизолация, трябва да бъде с вискозитет, позволяващ безпрепятственото 

попиване в бетона без образуване на кора. 

При доставката листовите хидроизолации трябва да са придружени с декларация за 

експлоатационни показатели. Повърхностната влажност на бетонната основа в момента на 

полагането на хидроизолацията, измерена с подходящ експресен метод, не трябва да бъде 

повече от 4 %.    Хидроизолацията трябва да се изпълнява върху суха и чиста бетонова основа 

при  температура на повърхността на основата и на въздуха не по-ниска от + 5 С
о
. 

След полагането  хидроизолацията трябва да бъде надлежно защитена от евентуални 

механични увреждания преди и по време на изпълнение на обратния насип.  

Реден камък зад стени 

При изпълнението на подпорните стени когато обратния насип зад стената е от 

недрениращи почви непосредствено зад стената се полага блокаж от камъни или дренаж от 

баластра с дебелина 50 cm. Зад стената върху нейния фундамент се нареждат плътно един до 

дгуг едри камъни с височина 50-60см. За изпълнението на този вид работа ще се използва 
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работна ръка  състояща се  от 2 бр. работници. 

Обратен насип 

Запълването на изкопите ще се извършва след като работите по изграждането на 

фундаментите на стените са приключили и одобрени от Строителния надзор. 

Засипването ще се извършва  с подходящ материал одобрен от Възложителя.  Материалът 

за обратната засипка трябва да отговаря на следните технически изисквания: 

 -максимален размер на зърната - не е по-голям от 75 mm; 

 -фракция, преминаваща през сито 0,063 mm - не повече от 15 % по маса; 

 -коефициент на разнозърност @60/610) - не по-малък от 10; 

 Уплътняването ще се извършва на пластове, като максималната дебелина на уплътнения 

слой няма да превишава 20 cm и ще се извършва с малки статични валяци и пневматична 

трамбовка.  Насипите трябва да се уплътнят до 98 % от максималната обемна плътност на 

скелета на материала по модифициран Проктор, съгласно БДС 17146 (БДС EN 13286-2).  

Физико-механичните показатели на почвите, влагани в насипните съоръжения системно ще се 

контролират чрез вземане на определен брой контролни проби при определен обем . 

Качествата на материалите за насипване трябва да се установят по лабораторен способ от 

лицензирана лаборатория.  

 За изпълнението на този вид работа ще се използва механизация състояща се от един  

валяк гуменобандажен, булдозер, пнев.трамбовка, а работната ръка ще се състой от 1 бр. 

работници. 

Ремонт на уличен парапет 

Ремонта на улични парапети обхваща преди всичко подмяна на деформирани и 

изкривени  водещи шини, изкривени стълбчета, конзоли и др. елементи, както и корозирали 

такива трябва да бъдат заменени с нови. Всички такива елементи ще бъдат отстранени чрез 

изрязване с ъглошлайф или електрожен и съответно заменени с нови такива. 

Изпълнителят трябва да осигури преди започване на строително-монтажните работи 

проверено и обезопасено за работа подходящо техническо оборудване, обучен и компетентен 

персонал. 

 За изпълнението на този вид работа ще се използва механизация състояща се от един  

ел.агрегат, един ъглошлайф, а работната ръка ще се състой от 2 бр. работници. 

Доставка и монтаж на уличен парапет 25кг/м‘ 

Вида, производството, размерите и допуските, начина на монтаж на парапети за 

пешеходци трябва да бъдат изпълнени по предварително изготвени проекти на производителя, 

удовлетворяващи изискванията на СД CEN/TR 1317-6:2012.(EN 1317-6, когато TR стане EN ).   

Основните конструктивни елементи за парапети като стълбчета, решетъчни пана, шини, 

ръкохватки, краища, носещи и свързващи елементи и части трябва да бъдат произведени от 

материали съгласно проекта на производителя и  придружени с  декларация за 

експлоатационни показатели (ДЕП). 

Всички стоманени елементи за парапети трябва да бъдат антикорозионно обработени 

чрез горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461:2009, със средната маса на 

покритието не по-малко от 500 g/m2 и външен вид без дендрити, без мехури, без натрупвания, 

грапавости и остри израстъци, както и непокрити площи.  

Крепежните елементи, като болтове, гайки, шайби и др. трябва да са горещо 

поцинковани.   Не се допускат последващи операции след горещото поцинковане на 

елементите като разпробиване, заваряване, рязане и други подобни дейности, свързани с 

отнемане на материал. 

За изпълнението на този вид работа ще се използва механизация състояща се от един  

ел.агрегат, а работната ръка ще се състой от 2 бр. работници. 

Доставка и монтаж мрежа ф6 – 20/20  

Мрежите  от армировъчна стомана ще бъдат приготвени в заводски условия и готови ще 

бъдат доставени на обекта. Те ще бъдат изготвени от стомана А-I, и ще отговарят на 

изискванията на  БДС ЕN 10080. Te не трябва да бъдат замърсени и ще се складират така, че 

да се избегнат деформациите на мрежите. 
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Ще се използуват фиксатори  за осигуряване на необходимото бетонно покритие.  

Направа бетонова настилка с В25 

Земната основа трябва да е добре уплатнена и почистена.  След полагането  на арм.мрежа 

ф6-20/20 ще започне полагането на бетона. Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне 

разслояване на материалите и изместване на армировката и кофража.   

Бетонната помпа трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да се избегнат вибрации, 

които могат да увредят прясно положения бетон. Бетонната помпа трябва да работи така,че да 

осигурява непрекъснат приток от бетонна смес без въздушни мехурчета.  

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.    Вибрирането може да бъде дълбочинно или повърхностно.  

Изпълнителят трябва да осигури необходимия брой вибратори, вкл. резервни, за да се 

постигне веднага необходимото уплътняване на всяка част бетон след изсипването в кофража.  

Вибрирането трябва да се приложи в участъка на прясно положения бетон.  

Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се съпровожда с ръчно уплътняване, за 

да се получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за вибраторите. 

За изпълнението на този вид работа ще се използва механизация състояща се от един  

ел.агрегат, един вибратор иглен, а работната ръка ще се състой от 3 бр. работници. 

 12.Приемане на изпълнените работи  

 Предвиждат се периодични координационни срещи с Възложителя като страни по 

договора, както и Строителния надзор, на които да се обсъжда последователността на 

извършване, евентуални проблеми и напредъка на СМР, съответно: изпълнението им в 

съответствие с Договора. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставя и 

подписва протокол. 

При завършване на строително-монтажните работи, ще се отправи писмена покана до 

Възложителя да извърши оглед и да приеме изпълнената работа. Изпълнението дейностите, 

предмет на възлагане, ще се счита за приключено с подписването на двустранен приемно-

предавателен протокол за приемане на договорените работи и приемането им за подлежащи на 

заплащане (стар акт обр. 19). 

За удостоверяване изпълнението на завършени видове строително-монтажни работи ще се 

съставят всички изискуеми актове и протоколи, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г., за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

13.Необходими документи, представени на Възложителя в процеса на изпълнение 

на поръчката: 

-По време на изпълнение на СМР:  

     Изпълнителят ще води дневник на обекта (различен от Заповедната книга), в който ще 

записва информация за метеорологичните условия, присъствието на персонал и посетители на 

обекта, използваните строителни машини и съоръжения, евентуални инциденти и всички 

свързани със строителството събития, които изисква действащата нормативна уредба. 

     Изпълнителят ще инициира изготвянето на всички протоколи и друга строителна 

документация, като информира, най-малко 24 часа предварително, всички заинтересовани 

страни за датата и часът на започване или завършване на съответните строителни работи. 

Изпълнителят трябва да съхранява копие от всички свързани с това документи. Оригиналите 

ще бъдат на съхранение при Консултанта по ЗУТ. 

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

По искане на Възложителя, с период за изпълнение съгласуван между двете страни, 

Изпълнителят ще подготвя и представя официални доклади по въпроси свързани с 

изпълнението на договора. 

Изпълнителят следва да информира незабавно Възложителя за всяка промяна и събитие, което 

би оказало влияние върху реализирането на проекта, и да потвърди това писмено в най- кратки 

срокове.  

     Всички отговорности за грижите, за работите предмет на Договора, са задължение на 
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Изпълнителя. Отговорността за горепосочените автоматично преминава към Възложителя, 

след подписване на Акт образец 15.  

     Изпълнителят ще представя официално месечни доклади, които дават информация за 

състоянието на проекта и идентифицират евентуални проблеми.  Документите трябва да бъдат 

предоставени на Възложителя до края на всеки месец и да включват: 

o Техническа част – обяснителна записка и чертежи (ако е необходимо);  

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, базирана (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 план- 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, одобрение или действия, за да не се спира 

работата на Изпълнителя. 

     Контролът за навременно изпълнение на всички строителни работи ще бъде извършван с 

помощта на линейни план – графици , които трябва да бъдат одобрени от Възложителя. 

     В случай на забавяне от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да изиска 

въвеждането на мерки за ускоряване на работите – промяна в организацията и 

последователността на работите, допълнителни ресурси, приемане на двусменен режим на 

работа или др.   

     След констатиране, че всички работи от списъка и окончателното почистване на обекта са 

завършени и че Изпълнителят е предал цялата свързана с проекта документация, двете страни 

подписват приемно- предавателен протокол. 

           Заповедна книга  

     Заповедната книга на обекта ще бъде съхранявана от Изпълнителя във временния офис на 

обекта. Същият ще бъде винаги на разположение на Строителния надзор, както и на 

представители на Възложителя, Проектанта и Държавните контролни органи. Заповедната 

книга ще бъде използвана за записи на всички наблюдения, инструкции, заповеди, промени и 

друга информация, касаеща изпълнението на строителните работи на обекта. 

          Заповедната книга на строежа  съдържа следните данни: 

 данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото 

разрешение за строеж; 

 данни за Възложителя, за Строителния надзор, за Строителя, за Техническия 

ръководител, за Проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, 

упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" и т.н.; 

 всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от 

оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и 

несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на 

Проектанта. 

     Програма 
     Изпълнителят ще предоставя програма на Строителния надзор във форма, включваща 

схема на основните дейности. Като основни строителни дейности ще се тълкува и доставката 

на основни части от оборудването или строителни материали, които ще бъдат вложени при 

изпълнение на строителните работи. 

     Изпитване и сертифициране на СМР 
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     Изпълнителят ще организира работите по изпитването, сертификацията и пускането в 

експлоатация на всички СМР. Възложителят и Консултантът 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. 

     Екзекутивни чертежи 

     Изпълнителят трябва да регистрира всички промени и добавки към одобрените чертежи и 

да изготви окончателната екзекутивна документация. Със завършването на работите, 

Изпълнителят трябва да представи на Възложителя цялата строителна документация, която е 

необходима за изготвянето на окончателен доклад и получаването на разрешение за ползване. 

     Окончателен доклад и технически паспорт 

     Със завършването на работите, Изпълнителят 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 са необходими допълнителни документи, информация или 

присъствие на работни срещи.  

     Окончателно приемане на Обекта 

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

на приемането ще бъде изготвен списък (различен от Протокол обр. 15), който ще включва 

всички работи, които е необходимо да бъдат извършени преди официалното приемане на 

обекта от страна на Възложителя и договорен срок, в който те трябва да бъдат изпълнени. 

Списъкът ще бъде подписан от двете страни. 

     Специфични изисквания към Проекта 

     Изпълнителят ще извърши пълния обхват на работите, като се стреми и постигне следните 

цели: 

o Строителство в пълен обхват съгласно проектно сметната документация; 

o Без инциденти свързани с охрана на труда и опазването на околната среда; 

Участие в срещи за напредъка или в мероприятия от мерките за публичност от страна на 

Изпълнителя ще взема Ръководителя на обекта. При поискване от страна на Възложителя и 

Строителния надзор ще бъде осигурено присъствието и на други участници. 

Ще бъдат правени снимки, показващи напредъка на работите по участъци, които 

периодично ще се предават на Строителния надзор и Възложителя. 

     Организация по предаване на обекта 

     Ръководителят на обекта разработва един месец преди завършване на обекта план- график 

за цялостната работа, свързана с предаването му, като определя специализирана работна 

група, която прави опис на всички документи, необходими за приемателната комисия, 

включващи: 

o екзекутивни чертежи, включващи и резултати от геодезически измервания; 

o протокол за даване на строителна линия (протокол № 2 от Наредба № 3 на ЗУТ); 

o актове за скрити видове работи; 

o лабораторни документи и заключения за изпълнение на асфалтови, бетонови и други 

специализирани дейности; 

o дневници за изпълнение на асфалтови работи; 

o сертификати за вложени материали, изделия, конструкции и заготовки; 

o други документи, които е било необходимо да се водят съгласно изискванията на 

проекта, спесификацията и договора, както и действащите нормативни разпоредби 

o заповедни книги. 

     Работната група по предаване на обекта е в състав: 

 Ръководител на обекта 

 Технически ръководители 

 Специалист от ПТО  
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     Същата докладва в 14-дневен срок преди датата на приемателната комисия за 

комплектуването на всички необходими документи. 

     Отговорник за цялостното завършване на подготовката за предаване на обекта е 

Ръководителя на обекта. 

     Гаранционно обслужване 

     Отговорен за дейностите по гаранционното обслужване на обекта е Ръководителя на 

обекта. 

     Необходимата документация, която ще се води през периода на гаранционното обслужване 

на обекта е: 

 протоколи, удостоверяващи ситуации на компрометиране на извършените видове 

работи, подписани от комисия в състав- ръководителя на обекта, представител на 

експлоатацията и представител на Възложителя. 

 протоколи, удостоверяващи отстраняването на дефектите. 

 14. Основни нормативни изисквания, които ще бъдат спазвани при изпълнение на 

строителството: 

Строителството ще се изпълни, съобразно календарния план, детайлите и техническата  

спецификация при точно спазване на указаното в Договора и приложенията към него, при 

съблюдаване изискванията на: 

- Закон за устройство на територията, 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;  

- Закон за опазване на околната среда;  

- Правилник за прилагане на Закона за устройство на територията; 

- Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на 

безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010г.),  

- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти; 

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

- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на строителни и монтажни работи;  

- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд на работните места и при използване на работното оборудване;  

- Техническа спесификация от 2014г. на АПИ; 

- Наредба № 16 от 2001 г. за временната организация на движение, 

както и при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, 

правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от подобен характер. 

 При съставяне на анализните цени са използвани Вътрешно фирмени норми /ВФН/. 

15. Описание на прилаганата система за контрол на качеството, във връзка с 

изпълнението на видовете  работи и качеството на влаганите материали. 

В „Пътища Пловдив“ АД има вградена сертифицирана интегрирана система за 

управление на основата на Система за управление на качеството, съгл. ISO 9001:2008, 

Система за управление и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно 

стандарт OHSAS 18001:2007 и  Система за управление и опазване на околната среда, 

съобразно изискванията на стандарт ISO 14001:2004.  

Прилагане на изискванията за качество към продуктите и услугите, 

предоставяни от доставчици. 

За постигането на целите "ПЪТИЩА  ПЛОВДИВ" АД  ще насочи своите усилия в 

следните направления: 

 поддържане на постоянно ниво на качеството на извършваната дейност; 

 ефективно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси 

и капитали, съобразно нуждите и потребностите; 

 оптимизиране на производствените процеси за качество според изискванията на 
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Възложителя; 

 системно провеждане на обучение за повишаване на квалификацията на 

персонала за висококачествен труд, постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа. 

 гарантира високо ниво на удовлетвореност на клиентите от извършваните 

строителни услуги; 

 отговаря на очакванията на другите заинтересовани страни по отношение на 

качеството на предоставените строителни услуги и осигуряване на безопасни условия на труд 

и опазване на околната среда; 

 извършва периодичен преглед и при необходимост – актуализация на обявената 

вече политика на интегрираната система по управление. 

Строително-монтажните работи и вложените материали ще отговарят на 

изискванията на ЗУТ и на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти. 

Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянна дейност, 

според условията на договора ще бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения 

няма да бъдат влагани. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка 

или в определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и 

доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите. 

Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат 

вложени в работите, ще бъдат доставени с всички необходими декларации за съответствие и 

сертификати за качество. 

Гаранциите за изпълнение на произведените продукти и съоръжения започват да 

текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в експлоатация. 

Ще се изготви план за осигуряване на качеството, който ще съдържа най-малко 

следното: 

(1) Обхватът на приложение на плана за осигуряване на качеството; 

(2) Организация и отговорен персонал за действието на плана; 

Планът за осигуряване на качеството ще определи общата организация, свързана с 

изпълнението на Договора, които ще посочват като минимум следното: 

 срещи за уточняване на процедурата за качествен контрол; 

 организация на вътрешен и външен контрол; 

 ще описва функциите, задълженията и отговорностите на включения персонал и 

на външните контролни отговорници по отношение на осигуряване на качеството. 

(3) Контрол на документацията – възможност за проследяване 

Планът за осигуряване на качеството ще посочва като минимум: 

 правилата за циркулацията на различните изработени документи; 

 методите за управление на документите (разпределяне, класификация). 

(4) Доставки  и др. 

Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочи : 

 списък с доставчиците и пр.  

 методите, представени на Възложителя за проверка и преглед на изискванията 

за качество на доставчиците, процесът на наличните действия в случаи на несъответствие. 

(5) Изпълнение и контрол на изпитването 

Планът за осигуряване на качеството ясно 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; 
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 методите за финален контрол и изпитване преди уговарянето на работата, 

комисията и предаването; 

 методите на управление на контролните документи (разпределяне, 

класификация и архивиране). 

На строителния обект ще се съхраняват екземпляри от всички одобрени документи, 

като стандарти и инструкции за изпитвания. 

Ще се спазва технологическата последователност на строителните процеси, както и 

съгласуваност между дейностите, извършвани по отделните части на проекта. 

Ще се спазва стриктно методите за контрол, описани по-горе в частта, касаеща 

методите на изпълнение на отделните видове СМР. 

По време и след изпълнението на  всички строително-монтажни работи, ще се 

поддържа чиста строителната площадка – след приключване на работното време ще 

почистват своевременно площадките, на които се работи.  

Няма да се допуска изхвърляне на  строителни отпадъци в контейнерите за битови 

отпадъци. За целта на обекта ще се разположат специални контейнери за строителни 

отпадъци, които своевременно ще се изхвърлят на определените от общинските власти места.  

16. Описание на  разработената и  внедрена и сертифицирана система за 

управление на околната среда съгласно  ISO 14001 : 2004 . 

  Законодателство 

 Когато става въпрос за екологична безопасност в строителството трябва да се имат 

предвид изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и тези на 

Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения 

за строителство, дейности и технологии. Инвестиционните предложения за строителство, 

включени в Приложения №1 и № 2 на ЗООС, подлежат на ОВОС.  

 Като се има предвид естеството на извършваните строително-ремонтни и строително-

монтажни работи, смятаме че Нормативната уредба, която трябва спазваме включва следните  

нормативни документи: 

 ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (обн.ДВ бр.47/23.06.2009-изм.и 

доп.) 

 ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ(обн.ДВ,бр.86/30.09.2003 ) 

 ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ в сила от 28.01.2000 г. 

 ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (обн.ДВ, бр.6 /23.01.2009 

г.); 

 НАРЕДБА № 16 ОТ 23 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ВРЕМЕННАТА 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА 

 СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ ПО ПЪТИЩАТА И УЛИЦИТЕ. 

 НАРЕДБА №6 ОТ 26.06.2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА 

СРЕДА, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 

граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на 

стойностите на показателите за шум и на вресните ефекти от шума върху здравето на 

населението. 

Екологосъобразен избор на строителни материали 

 Основен принос за екологичната оценка на един строеж имат вложените в него 

материали. Когато се избират строителните материали за даден проект и трябва той да 

отговаря на категорията "екологично безопасен", а наред с посочените по-горе мерки, да се 

обърне и специално внимание на някои качества в материалите, които по един или друг начин 

индикират техния екологичен статус, а оттам и този на обекта.  

 Отрицателни въздействия по време на строителството 

 Отрицателните въздействия по време на строителството са главно преки, временни 
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(в рамките на строителния период), краткотрайни и локализирани, и без кумулативен ефект ). 

 От естеството на предвижданите работи: 

 Нарушена подземна инфраструктура  в района на провежданите мероприятия. 

 Разпръскване на материали и машини на строителните площадки, създаване на 

нерегламентирани сметища от строителни отпадъци и излишни земни маси. 

 Нарушения в транспортния трафик и свързаните с тях неудобства за населението. 

 От вида на използваните материали 

 По време на строителството може да се очаква повишаване на нивата на фини 

прахови частици в атмосферния въздух, при неприлагане на предпазните мерки при 

транспортиране, съхранение и полагане на използваните инертни материали. 

 От отпадъчните материали от строителството и от строителната площадка. 

Отпадъците, генерирани по време на строителството на всяка от строителните участъци, 

съгласно националния класификатор са: битови, строителни и гориво-смазочни материали, и с 

малка вероятност - опасни бои и лакове. Битовите отпадъци от строителните работници се 

третират съвместно с отпадъците от населението за обекти в урбанизираните територии. Не се 

предвижда разкриване на столови и кухни. За обекта тези отпадъци ще се събират в 

контейнери и ще се извозват на най-близко разположено депо. 

  Атмосферен въздух 

 Работа със строителна механизация и транспорта предполага на всеки строителен 

участък замърсявания от прах и отработени газове. Поради ограничения размер на участъците 

замърсяването е локално, но в градските територии може да надвиши пределно допустимите 

концентрации (ПДК).  

 Предотвратяване на повишената запрашеност при изпълнение на строителните 

работи: При извършването на СМР ще бъдат изпълнени всички изисквания на Наредба №1 за 

допустими норми на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух 

от неподвижни източници за работа е прахообразуващи и насипни товари и материали. 

Запрашените и замърсени пътни настилки ще бъдат почиствани и оросявани, за да се 

предотврати запрашаването на атмосферния въздух. При необходимост ще се предвиди 

оросяване на временно съхраняваните строителни отпадъци на стр. площадка и др. При 

наличие на вятър със скорост по-голяма от 11м/сек леките строителни материали ще се 

предпазват от разпръскване.  

 Спазване на ограничаването на емисиите изгорели газове от строителната техника 

чрез ефективно използване на машинните смени и курсовете. Ще бъде използвана само 

изправна и съвременна строителна техника, която отговаря на стандартите за отработените 

газове и е преминала съответните технически прегледи. 

 Служителите са обучени за предприемане на всички приложими мерки за 

предотвратяване на замърсяването на въздуха.  

  Шум и вибрации 

 Обекти на въздействие по отношение на фактора „шум” ще има при работата в 

населените места. 

 Източници на шум при реконструкция и ново строителство са различните 

транспортни и строителни машини и агрегати като: багер, челен товарач, машина за рязане на 

асфалт, трамбовъчна машина, асфалтополагаща техника, валяк, компресор, товарни 

автомобили, с нива на шум в границите на 80 dB(A) - 92 dB(A). В близост до работещите 

машини могат да се очакват нива на шум, които надвишават значително посочените хигиенни 
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норми. Въздействието на високите шумови нива е за ограничен период от време - до 

завършване на работата в съответния участък. 

 Нарастване на общото акустично натоварване в района на строителните дейности се 

регистрира и при работа на празен ход на строителните и транспортни машини. 

 Нивата на шум няма да надхвърлят граничните стойности на показателя шум за 

територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях в съответствие с 

Приложение 2 към Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението. 

 Нивото на звукова мощност на шума, излъчван във въздуха от строителните 

машини и съоръжения, няма да превишава допустимите нива на  звукова  мощност  съгласно   

приложение   №   3   към   Наредба  за съществените изисквания и оценяване съответствието 

на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях 

във въздуха ( обн. ДВ, бр. 11 от 10.02.2004 г.). 

  Води 

 От обекта ще се формират само дъждовни води, които ще се отвеждат по 

дъждоприемните канали,  

 Преди започване на строителството ще се осигурят химически тоалетни за 

работещите на обекта. 

 Служителите на Дружеството изпълнител ще бъдат обучени за предприемане на 

всички приложими мерки за предотвратяване на замърсяването на водите. 

 В строителството ще се използва вода, предназначена за промишлени нужди, от 

източник, предписан от Възложителя.  

  Земи и почви 

 Ерозията, наводненията, срутищата и свлачищата са фактори, които могат да 

провокират екологични проблеми, както по време на строителните работи, така и в процеса на 

експлоатация. 

 На строителнитие площадки ще се предвиди място за измиване на автомобилите и 

на строителната механизация преди излизането им на уличната и пътната мрежа, за да не се 

изнасят земни маси, строителни разтвори, инертни материали и други замърсители. За 

измиването ще се използва вода за промишлени нужди. 

 Спазвайки нормалното извършване на СМР не се предполага да се допускат 

разливи на горива и смазочни материали от строителните машини, тъй като измиването, 

зареждането и техническото обслужване на строителната техника и механизация ще се 

извършва на оборудвани за целта места извън строителната площадка. 

 Служителите на обекта ще бъдат подробно инструктирани за действия за 

ограничаване на замърсяването при инцидент. 

 Ще се определят подходящи места за изграждане на площадки за временно 

съхраняване на хумусния слой, изкопаните земни маси и строителните материали и 

използването на част от земните маси за обратен насип при реконструкцията на зелените 

площи. При необходимост от депониране на излишни земни маси извън определените за 

строителство терени, ще се извършат необходимите процедури по определяне на подходящи 

площадки, съгласувано с Възложителя; 

 При реконструкцията на зелените площи е предвидено изземване на почвения слой 

и депониране на определените за целта места за ползването му за обратен насип преди 
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залесяването на разкопаните райони.  

 Отпадъци 

 Строителните отпадъци, генерирани при извършване на СМР ще бъдат събирани, 

извозвани и депонирани на депото или площадката за строителни отпадъци, указана от 

Възложителя. 

 Ежедневно ще се почиства и подрежда строителната площадка.  

 Емисии на парникови газове 

 Емисиите на парникови газове са ефект  от секторите “Енергетика”, “Индустриални 

процеси” и “Биологични отпадъци”. По време на изпълнение на настоящият проект не се 

предвижда подобни емисии, които да окажат влият на атмосферата.  

 Здравен фактор 

 Здравни рискове за населението: 

 Наднормен шумов риск от работата на строителните машини. Този шум е 

непостоянен и с временно въздействие. Ефектът ще е смущаващ и дразнещ. 

  Работата на открито изключва негативен здравен ефект от горивни газове и 

битумни изпарения. 

 Здравни рискове за работниците: 

 Неблагоприятни климатични условия, предвид необходимостта от „целогодишна 

работа на открито” в условията на значителни температурни амплитуди. Високите 

температури са рисков фактор за възникване на инциденти като топлинен и/или слънчев удар. 

Преохлаждащите температури увеличават честотата на простудните заболявания, 

заболяванията на скелетно-мускулната и периферната нервна система. 

  Водачите на строителните машини ще са подложени на наднормени шумови нива 

от порядъка на 80-100 dB(A). Шумът има неблагоприятен ефект върху слуховата система и 

централната нервна систама, като води до разстройство на съня, развитие на неврозоподобни 

състояния и артериална хипертония. 

 Водачите на строителните машини ще са подложени на общи и локални вибрации. 

Те увреждат вестибуларния апарат, опорно-двигателния апарат и паренхимните органи, 

сетивната и кръвоносна система на пръстите на ръцете. 

  При ограничения обем на изкопните и възстановителни работи и работа на 

открито, не се очаква неблагоприятен здравен ефект, в резултат на замърсяване на 

атмосферния въздух. 

 Рискът от трудов травматизъм е най-висок при ръчни изкопни и монтажни работи. 

 При полагане на тежък физически труд, свързан с вдигане и пренасяне на 

наднормени тежести нараства риска от заболявания на опорно-двигателния апарат и нервно-

мускулната система.  

 По време на строителството факторите на работната среда могат да оказват 

известно въздействие върху здравето на работниците. Ефектът ще е временен и при 

предприемане на мерки за опазване здравето и безопасността на работниците, той ще е 

минимален. 

 Директно социално въздействие 

  Известно негативно социално въздействие е присъщо за всички проекти за 

развитие, които създават временен дискомфорт /временно затруднение на движението, в които 

текат строителни дейности/, но със завършване на проекта те ще бъдат елеминирани.  

 Мерки за ограничаване на въздействието върху околната среда 

 Строителните отпадъци се депонират на съответните определени с разрешителните 
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депа. Земните маси, както в урбанизираните територии, така и тези извън населените места, се 

депонират временно по трасетата, след което се използват за обратна засипка. 

 Отнетия хумус в началото на строителството се съхранява на временни депа. След 

приключване на строителството се използва за рекултивация на засегнатите терени. 

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

разположените автобази. 

 При евентуално генериране на опасни отпадъци ще се сключи договор с фирма, 

която има лиценз за тяхното третиране и съхранение. 

 Транспортните схеми за извозване на отпадъците до депата се съгласуват с 

Възложителя. 

 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  и други. 

 Против утечки на масла и горива се извършва ежесменен контрол на техническото 

състояние на машините и МПС. 

 За битово-фекалните води ще се използват 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. На транспортните коли ще се покриват кошовете, за да се предотврати 

замърсяването на транспортната инфраструктура и градската среда. 

 При изпълнение на рехабилитационните работи и изграждане на нови съоръжения 

унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални 

размери, след съгласуване с компетентния орган.  

 Мониторинг 

 Мониторингът включва конкретно описание на мерките за мониторинг (свързани с 

мерките за намаляване на вредните въздействия, предложени в плана за намаляване на 

вредните въздействия) с параметрите, които трябва да се измерват, методи, които да се 

прилагат, места за вземане на образци, честота на измерванията; конкретно описание на 

организационните схеми, и процедури за отчитане; 

 Предвиденият модел на мониторинг за изпълнение на мерките за намаляване 

въздействието върху околната среда е възприет така, че да покрие всички аспекти и 

изисквания съгласно закона и добрите инженерни практики. Всички екологични и социални 

мерки ще бъдат контролирани и докладвани регулярно съгласно нормативните изисквания 

17. Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на строително - 

монтажните работи 

Мероприятия за опазване на околната среда  

Мероприятията за опазването на околната среда, с които трябва да се съобразява са 

следните: 

 - Забранено е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни 

материали и машини. 

 - Вредните за здравето отровни и замърсяващи околната среда строителни и гориво-

смазочни материали, трябва да се съхраняват и складират в помещения, осигурени с 

вентилация и противопожарна защита. 

 Мерките за опазване на околната среда и за намаляване на неблагоприятните 

въздействия се определят от очакваните въздействия върху околната среда по време на 

строителството.  

1.Очаквани въздействия. 
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Освен от строителните дейности е възможно да има неблагоприятни въздействия върху 

околната среда и от аварийни разливи на масла, горива или строителни материали. 

Очакваните неблагоприятни въздействия върху околната среда са: 

 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух  

       Шумови въздействия – от работата на строителната техника и от 

автомобилите    при транспортиране на материали.  

 Нарушения на земи в прилежащи до пътя терени при извършване на 

строителните работи,  депониране на строителни материали и маневриране на 

строителната техника – нарушенията ще са временни и ще се възстановят при 

извършването на рекултивация след завършване на строителството. 

 Неблагоприятни въздействия върху растителния и животински свят – нарушения 

ще има само на малки площи предимно с тревна покривка.  

 Генериране на опасни отпадъци. 

 Изграждането на обекта е свързано с използването на малки количества опасни 

вещества по смисъла на Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества, препарати и продукти. Това са бензин, дизелово гориво, органични 

разтворители и бои, съдържащи органични разтворители. 

  Допълнителни мерки за опазване на околната среда и намаляване на 

неблагоприятните въздействия върху нея по време на строителството. 

 За намаляване на шумовото натоварване строителството в границите на населеното 

място ще се извършва само през светлата част на деня;  

 За намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух строителната 

техника и автомобилите ще се поддържат в техническа изправност и ще се избягва 

работа на празен ход; 

 Гумите на автомобилите ще бъдат измивани при излизането им от строителната 

площадка; 

 Няма да се допуска извършването на ремонти на автомобилите и строителната 

техника в района на обекта, а само в бази на строителната фирма изпълнител; 

 Маршрутите за движение на автомобилите ще се съгласуват с Възложителя и 

общинската администрация; 

При строителството няма да се допуска нарушаване на терени и увреждане на 

растителност; 

 След завършването на строително-монтажните работи по обекта, площадката ще се 

възстанови в първоначалния и вид. 

 Местата на извозване на строителните отпадъци ще бъдат предварително 

съгласувани с Възложителя; 

 Отпадъците ще се третират в съответствие с изискванията на Закона за управление 

на отпадъците и Наредбите към него. Опасните отпадъци ще се събират и 

съхраняват временно разделно, в помещения с ограничен достъп. Строителните  ще 

се събират и съхраняват временно на определено за тях място. Организацията по 

събирането, извозването и депонирането на отпадъците от различно естество по 

време на строителството, се извършва от фирмата-изпълнител на проекта в 

качеството си на собственик на отпадъците по смисъла на ЗУО, чл. 4, ал.1 и 2; чл. 7 

и чл. 18, ал. 1 и 2.  

 При добра организация на работа е възможно да не се допусне замърсяване на 

почвата и да не се генерира опасен отпадък. 

 На обекта ще се монтират временни кошове за отпадъци, които да се използват 

от работниците. 

 При приключването на работа в края на деня, техническият ръководител ще 
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следи за почистването на строителната площадка от битови отпадъци.  

 Суровините, съдържащи опасни вещества ще се съхраняват в базите на фирмата 

изпълнител и ще се доставят на обекта непосредствено преди употреба, в 

количества, необходими за деня. След завършване на строителството 

неизползваните количества се връщат в основния склад. 

 При аварийно замърсяване на почва с опасни вещества или отпадъци незабавно 

ще се взимат мерки за преустановяване на замърсяването и за почистване на 

замърсената площ. Образуваните при това отпадъци и евентуално замърсена почва 

ще се третират в съответствие с изискванията на Закона за управление на 

отпадъците и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, 

препарати и продукти. 

 Демонтажните работи ще се извършат при минимално отделяне на прах, като се 

използват водоноски. 

 Ще се монтират химически тоалетни на обекта. 

 При полагане и експлоатация на кабелните мрежи не съществува проблема за 

намаляване и офраничаване на шума, предвид ниските нива на този показател. 

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 Дружествата; 

 управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, 

почвата, растителния и животински свят, персонала и обществото - отпадъци 

(строителни, битови, опаковки, хигиенни материали), замърсяване (прах, шум, 

вибрации, смазочни масла, разливи от зареждане с горива), ресурси (строителни 

материали, горива). 

 планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на 

персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда; 

 прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала 

за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на 

Дружествата, 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 фирмите, 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 фирмите, за осигуряване качество в 
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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. 

Във връзка с намаляване на негативни последици от изпълнението на обекта върху 

околната среда, ще се съблюдава Екологичен план, съгласно изискванията на приложимата 

нормативна уредба и изискванията на Вълзожителя и обхващащ следните елементи и мерки:   

- Качество на атмосферния въздух 

- Замърсяване на почвите 

- Шум, здравна защита и безопасност на труда 

- Управление на отпадъците 

-    Мерки съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците 

Характерно за използваната в Р България практика, относно управлението на дейности 

свързани със строителни отпадъци, обхванати в системата на организирането сметосъбиране, 

е, че тя се свежда до основната схема:  

Събиране - Транспортиране – Депониране 

Създадена е Програма за управление на дейностите по отпадъците. Тя се основава на 

принципите и целите заложени в директивите на Европейския съюз и Националната ни 

програма, описани по-долу:  

Първи принцип е осигуряване на чиста и здравословна околна среда, както и опазване 

на природата, чрез създаване на добра организация за разделно събиране, временно 

съхранение и своевременно извозване на отпадъците от територията на фирмата.  

Втори принцип е изразходване на по - малко първични природни ресурси чрез 

поддържане на наличната техника и съоръжения в техническа изправност и спазване на 

технологичния регламент.  

Трети принцип е интегрирано управление на отпадъците, което изисква вземане на 

управленски решения за постигане на балансирана система от законови, технически, 

организационни и икономически решения, както и отговорности на страните при реализация 

на целите.  

Четвърти принцип е пропаганда и обучение на работници и служители на фирмата към 

проблемите на отпадъците и вредното им въздействие. 

 

                   Стратегия за управление на риска 

 
 Рискове (проблеми) които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора 

- Идентификация на възможните рискове и  предпоставки за качествено и навременно 

изпълнение на предмета на поръчката; 

- Степен на въздействие върху изпълнението при възникването на риска; 

- Мерки за недопускане/ предотвратяване  на риска; 

- Мерки за преодоляване на риска.  

І. Общи принципи  

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА като процес включва: 

• Идентифициране на рисковете - Това е продължителен процес, в който се откриват 

потенциалните заплахи, застрашаващи изпълнението на договора. В работната група участват 

ръководителят на обекта, екипа по разработка. На тази стъпка се обмислят възможностите за 
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възникване на проблеми свързани с изпълнението на договора във всеки етапите на 

изпълнението му. Това може да стане по време на регулярни работни срещи на ръководителя 

на обекта с екипа на проекта и с ключовите заинтересовани страни. Срещите могат да 

помогнат не само за откриването на рискове, но и за изготвяне на стратегии за избягването им. 

В резултат на този процес се създава списък на възможните рискове. За да бъдат 

идентифицирани очакваните и предвидимите рискове, се прилагат различни методи: анализ на 

документи, списък с очаквани и предвидими рискове, създаден на база на предишен опит. 

• Анализ на риска - След като възможните рискове бъдат идентифицирани е необходимо да 

се извърши  анализ на всеки от тях. Оценяват се вероятността за сбъдване и въздействието. 

• Планиране на действия за преодоляване на риска 

Следващата стъпка в управлението на риска е планирането. Това е процеса на документиране 

на мерките, които ще се приложат при управлението на всеки от идентифицираните ключови 

рискове. Използват се 3 стратегии за управление: 

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

• минимизиране на ефекта при сбъдване на риска - стратегия, при която се намаляват 

последствията от сбъдването на риска; 

• планове за извънредни действия - стратегия, при която организацията приема риска и е 

готова да се справи с него, ако той се сбъдне; 

В резултат от планирането на риска се създава  План за смекчаване, наблюдение и 

управление на рисковете.  Той може да бъде отделен документ или набор от информационни 

карти за всеки отделен риск, които да се съхраняват и управляват в база от данни. 

• Следене и контролиране на риска - Това е последната дейност от управлението на 

рисковете. Този процес има няколко основни задачи: 

 да потвърди случването на даден риск 

 да гарантира, че дейностите по предотвратяване или справяне с рисковете се изпълняват 

 да установи сбъдването на кой риск е причинило съответните проблеми  

 да документира информация, която да се използва при следващ анализ на риска. 

УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА е систематичният процес по идентифициране, анализиране 

и реагиране на рисковете по Договора. Този процес включва максимизиране на вероятността и 

последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и последствията от 

нежелателни за Договора събития. Договорният риск е несигурно събитие или състояние, 

което, ако се случи, има положително или отрицателно влияние върху целите на Договора, а 

Рискът е основен фактор в управлението на Договора. 

В този процес имат ангажименти всички страни. Тук се изисква специално внимание от 

ВСИЧКИ заинтересовани страни през всички ЕТАПИ и следва да бъде разглеждан на всички 

срещи, за да се удостовери, че всички са навременно информирани и наясно от появата на 

потенциални рискове и от всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране 

са взети. 

Планиране на управлението на риска е процесът на определяне на подхода и Задачите по 

управление на риска. Важно е да се планират и последващите процеси по управление на риска, 

за да има съизмеримост между нивото, вида и прозрачността на управление на риска от една 

страна и самия и риск и важността на Договора за Изпълнителя от друга. 

Идентификация на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на Договора, 

и документирането на техните характеристики. Определянето на риска е итеративен процес.  

Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по Договора.  Целият екип по 

Договора, Възложителя и основните заинтересовани лица могат да осъществят втората 

итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват и внедряват ефективни мерки 

за преодоляването му. 

Анализ на риска - оценка на влиянието и вероятността от даден риск. Този процес 
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приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целите на Договора. Анализ 

на риска е един от начините за определяне важността на дадени рискове и насочване на 

усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои 

рискове. Оценката на качеството на наличната информация също спомага при преоценката на 

риска. Анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията, чрез установени 

методи и инструменти. 

Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на варианти и определяне на 

действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите за осъществяване целите на 

Договора. Той включва възлагане на отговорности на отделни лица или групи във връзка с 

действията при отделните рискове. Този процес гарантира адекватна реакция на 

идентифицираните рискове. Ефективността на планирането на реакции е пряко свързана с 

увеличаването или намаляването на рисковете по Договора. 

Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на идентифицираните 

рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и отриване на нови рискове. Той спомага за 

осъществяването на плановете за риска и оценката на ефективността им. Това е постоянен 

процес в хода на Договора. С времето рисковете се променят, появяват се нови, някои 

очаквани рискове не се материализират. Доброто наблюдение и контрол на рисковете дава 

информация, която подпомага взимането на ефективни решения преди материализирането на 

риска. Контролът на риска може да включва избор на алтернативна стратегия, прибягване до 

резервен план, извършване на коригиращи действия или пре-планиране на Договора.   

Ръководителят на екипа периодично получава информация за ефективността на плана и 

наличието на неочаквани влияния и взима съответните мерки в хода на Договора. При 

идентифициране на рисковете се идентифицира потенциалните рискове на Договора. Веднъж 

идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на рисковете. Той съдържа детайли за 

всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус.  

Основни методи за идентифициране на рисковете са: Периодична проверка и анализ 

на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или косвена зависимост с резултати от 

Договора; както и следене за възникване на събития, свързани с: 

• други Договори /пряко или косвено свързани с настоящия/; 

• с други изпълнители по Договора /оничайно това са доставчиците на материали и детайли/; 

• промени в законодателството; 

• отклонения от спецификациите; 

• взимане на решения; 

• отделени ресурси и внимание от участниците в Договора; 

• промени в процедурите; 

• техническата среда; 

• сигурност на информация.  

Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат, 

влияние, взаимна връзка между отделните рискове. Рамката за категоризиране на рисковете 

може да бъде високо, средно или ниско (слабо) влияние върху обществената поръчка. 

Възможността е оценената вероятност да се появи риска. Влиянието е преценения ефект или 

резултат от появата на риска. Влиянието се оценява на база на: време; разход; качество; 

обхват; ползи; хора/ресурси.  

Относно рисковете тяхната оценка е по отношение на две взаимно свързани  

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

като взаимовръзката им е следната :  
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  Степен на въздействие на риска 

ЛЕГЕНДА  

  Стойност на риска ниска  

  

  Стойност на риска средна 

  

  Стойност на риска висока  

 

Определяне на стратегии за управление на рисковете: избор на действие 

Изборът на действие е баланс между множество фактори. След идентифицирането и оценката 

на рисковете се изготвя план за управление на риска с описание на контролните действия. 

Всяко контролно действие, от своя страна, е обвързано с асоцииран разход. Контролното 

действие е такова, че разходът за него трябва да е по - приемлив от риска, който контролира, а 

именно действията са следните: 

• Предпазване - преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го 

предотвратяват; 

• Ограничаване - предприемане на действия, които или намаляват вероятността за появата 

на риска, или намаляват неговото влияние върху Договора до приемливи нива; 

• Трансфериране - специална форма на ограничаване на риска, когато рискът се 

трансферира на трета страна, например чрез застраховане; 

• Приемане - допускане на риска поради най-вероятно невъзможността да се предприеме 

друго действие на приемлива цена; 

• Овладяване - действия, които са планирани и организирани да бъдат предприети при 

случайно възникване на рисковата ситуация.  

ІІ. Идентифицирани рискове 

1. 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;  

По същество това са три риска които имат различни причини и предпоставки за настъпване, 

но крайния резултат и от трите е закъснение в срока за изпълнение на договора.  
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1.1 РИСК - Закъснение на началото на започване на работите;  

 Допускания  

 Допусканията по отношение на началото за започване на работите е базиран на 

предположението комисията за оценка на получените оферти на участниците да извърши 

оценителния процес максимално бързо ( в рамките на 2-3 месеца), няма да има обжалвания на 

решението на възложителя за избор на изпълнител, последващия контрол ще бъде извършен в 

максимално кратки срокове и без забележки.  

Друго съществено допускане, което е направено е, че до момента на стартиране на договора 

по настоящата процедура  да е проведена процедурата за избор и е сключен договора с 

консултант за изпълнение на строителен надзор.  

 Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този риск 

Факторите които пряко влияят на началото на започване на работите по договора са в няколко 

аспекта  

o Продължителна работа на комисията /повече от два-три месеца/, което би било 

предизвикано от няколко фактура: подадени голям брой оферти, необходимост от 

искане на множество справки и информация (чл.68, ал.11 на ЗОП) за доизясняване 

на факти и обстоятелства в офертите на определени участници, лични ангажименти 

и/или заболяване на членове от комисията /експерти/  

o Подаване на една или повече жалби срещу решението на Възложителя за 

определяне на изпълнител  

o Връщане на процедурата за „преразглеждане” в резултат от решение на КЗК или 

ВАС  

o Забавяне процеса на последващ контрол  

o Закъснение  в избора на консултант за упражняване на строителен надзор.  

 Аспекти на проявление и сфери на влияние  

Закъснението на началото на изпълнение на дейностите по договора, ще доведе до редица 

негативни последствия основното, от които е попадане на голяма част от строителните работи 

в неблагоприятен от метеорологична гледна точка сезон.  Наложително съкращаване на 

времето за изпълнение  на дейностите. Технологична невъзможност  за завършване на СМР в 

договорения срок. Оскъпяване на стойността на обекта като цяло в следствие на 

необходимоста за използване на нови технологии, увеличени материални /механизация/ и 

човешки ресурси и работа в зимни и нощни условия. Възможно оскъпяване на стойността на 

обекта в следствие на възможно повишване на цените на строителни материали, горива и др. 

Ускорените срокове на изпълнение рефлектират пряко на процесите за осигуряване на 

качество на изпълняваните дейности. Повишаване на дискомфорта на населението живущо в 

населеното място, поради необходимост за работа с удължен работен ден, през ноща, и с по 

голям брой тежка механизация.  

Като цяло настъпването на този риск ще повияе както на крайния срок на изпълнение на 

договора, така и на себестойноста му.   

 Оценка на риска  

Вероятност за 

настъпване на риска 

Степен на въздействие на 

риска 

Стойност на риска 

4 3 4 

Забележка:  Вероятността за  настъпване на риска и степента на въздействие на риска 

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

 Мерки за недопускане/ предотвратяване  на риска; 

Факторите, които предизвикват настъпването на този риск са външни за Изпълнителя и 
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участника не може да окаже влияние  и въздействие.   

 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и въздействие 

върху изпълнението на договора при възникването на риска;  

Конкретните мерки, които ще се предприемат при настъпване на този риск по основните 

дейности са: 

 Промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение като се 

съобрази изпълнението на СМР с метеорологичния сезон  

 Мобилизиране на допълнителни трудови и технически ресурри с цел изпълнение на 

строителните работи в по кратки срокове за преодоляване на късния старт на 

договора и изпълнение на възложените работи в съответствие със сроковете 

определени като крайни по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г 

 Отделяне на финансови ресурси за допълнителни ресурси и мероприятия 

 Включване на допълнителни човешки ресурси и механизация в изпълненнието на 

СМР 

 Влагане на добавки в бетоните /при бетонови работи/ за ускоряване на 

втвърдяването му и добавки за бетониране при ниски температури. 

 Провеждане на разговори с Възложителя и органите на КАТ за обезпечване на по 

голям фронд за едновременоо изпълнение на СМР 

1.2 РИСК - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;  

 Допускания  

Разчета на временните параметри на изпълнене на предвидените СМР са направени базираики 

се на определени допускания. По отношение на текущото изпълнение са направени следните 

допускания и работа без прекъсване за непредвидени почивни дни, благоприятно 

метеорологично време и липса на високи подпочвени води /при изкопите/ и липса на 

неидентифицирани подземни проводи в местата на изкопи, изпълнение по план без външни 

/извън волята и организацията на изпълнителя/ пречки и наложени прекъсвания за изпълнение 

на сградните отколонения и другите включвания.  

 Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този риск 

o Непълна/липсваща изходна документация за работните проекти 

o Поява на неблагоприятна метеорологична обстановка /валежи или ниски 

температури/ , която продължава повече от 5 дни в сезони за които това не е 

характерно /летния сезон/  

o Поява на високи подпочвени води в областа на изкопите по трасето на  

водопроводните мрежи. 

o Поява на неидентифицирани подземи проводи в областа на изкопите по трасето на  

водопроводните мрежи. 

o Поява на археологически находки при изкопните работи. 

o Авария на основна /тежка/ техника на обекта и извън него /при извозване на земни 

маси и доставка на основни материали/  

o  Наложено прекъсване на работа поради провеждане на местни празници /извън 

официалните за страната/  

o Наложено прекъсване на работа поради провеждане на протесни действия, митинги 

и други подобни.  

 Аспекти на проявление и сфери на влияние  

Закъснение в изпълнение на графика може да има няколко аспекта на прояление в зависимост 

от фактора, който е предизвикал настъпването на риска:  

o Ако закъснението при текущото изпълнение на дейностите е предизвикано от поява на 

неблагопрриятно метеорологично време (продължителни дъждове през летния сезон), в 

зависимост от продължителността на периода с лоша метеорологична обстановка може 
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да повлияе на крайния срок за изпълнение на договора, да наложи предприемане на 

мерки по отводняване на изкопи или допълнителна техника, което ще оскъпи 

стойността на изпълнените СМР. 

o Ако закъснението при текущото изпълнение на дейностите е предизвикано от поява на 

високи подпочвени води при изкопа по трасето на водопроводните мрежи, в 

зависимост от дебита на тези подпочвени води може да се наложи предприемане на 

различни допълнителни мерки по отводняване с цел изпълнение на строителните 

работи в изкопа. Като цяло аспекта на проявление на този риск е по отношение на 

срока на изпълнение на договора и цената на обекта като цяло. 

o Ако закъснението при текущото изпълнение на строителните дейности е предизвикано 

от поява на неидентифицирани подземни проводи в областта на изкопа може да се 

наложи временно спиране на работите в този участък с цел идентифициране 

собственика на тези проводи и тяхното преместване и/или изолиране. Появата на този 

фактор ще окаже влияние по отношение най-вече на срока на изпълнение на 

конкретния участък респективно на строежа като цяло.  

o Ако закъснението при текущото изпълнение на строителните дейности е предизвикано 

от поява на археологически находки при изкопните работи това ще предизвика спиране 

на работата в този участък до решаване на проблема и в зависимост от големината на 

археологическите разкопки може да наложи кардинална промяна на трасето на 

водопроводните мрежи. Сферата на влияние на този фактор е голяма спрямо 

изпълнението на предмета на договора и може да се наложи спиране или неизпълнение 

на определен участък от водопроводните мрежи в рамките на проекта (поради 

продължителни археологически дейности). Въпреки голямото влияние на този фактор 

вероятността за неговата поява е изключително малка, поради което той не оказва 

съществено влияние в оценката на гореспоменатия риск като цяло. 

o Ако факторът, предизвикал проявата на риска, е авария на основна (тежка) строителна 

техника на обекта или извън него, аспекта на проявление ще се състои в краткотрайно 

забавяне на строителните работи по съответния участък за времето на отстраняване на 

аварията и/или доставка на нова машина на мястото на авариралата. При появата на 

този фактор влиянието върху цялостното изпълнение на договора  е нищожно малко 

поради факта, че се разполага освен с предвидените за изпълнение на този обект 

строителни машини, и с допълнителни със същите или по-високи технически 

показатели.  

o Ако закъснението при текущото изпълнение на строителните дейности е предизвикано 

от прекъсване на работа за провеждане на местни празници и тържества извън 

официалните за страната, влиянието, което ще окаже риска е само по отношение на 

срока на изпълнение. Обикновено такива празници продължават не повече от един до 

два дни, който срок би могъл безпроблемно да се навакса с включване на допълнителни 

хора, техника или работа на удължен работен ден.  

o Ако закъснението при текущото изпълнение на строителните дейности е предизвикано 

от прекъсване на работа поради провеждане на протестни действия, митинги и други 

социални недоволства (от масов характер) сферата на влияние на риска ще е в 

зависимост от времето на тези събития (съдейки от политическата обстановка през 

предходната година такива действия могат да имат доста по-продължителен характер – 

повече от месец дори).  Появата на този фактор би наложила по-дълготрайно 

прекъсване на строителните работи на обекта, за чието компенсиране (ако е възможно ) 

да се наложи включване на по-съществени трудови и технически ресурси, както и може 

да даде отражение на крайния срок на изпълнение на обекта.  

 Оценка на риска  
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Вероятност за 

настъпване на риска 

Степен на въздействие на 

риска 

Стойност на риска 

3 3 3 

Забележка:  Вероятността за  настъпване на риска и степента на въздействие на риска 

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

 Мерки за недопускане/ предотвратяване  на риска; 

По-голямата част от факторите, които предизвикват настъпването на този риск са външни за 

Изпълнителя и участника не може да окаже влияние  и въздействие за недопускане на риска. 

По отношение на факторите, свързани с използваната техника, мерките, които ще се 

предприемат са следните: използване на обекта само техника, която е преминала технически 

преглед и контрол, непосредствено преди доставката и на обекта; поддържане на обекта на 

достатъчно резервни части с цел своевременно отстраняване на по-малки аварии; поддържане 

на обекта на резервна строителна техника.   

 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и въздействие 

върху изпълнението на договора при възникването на риска; 

Конкретните мерки които ще се предприемат при настъпване на този риск по основните 

дейности са: 

 Промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение като се 

съобрази изпълнението на СМР с метеорологичния сезон  

 Мобилизиране на допълнителни трудови и технически ресурри с цел изпълнение на 

строителните работи в по-кратки срокове за преодоляване на забавянето на 

изпълнението поради наложеното прекъсване и изпълнение на възложените работи 

в съответствие със сроковете определени като крайни по „Програма за развитие на 

селските райони 2007-2013 г.”  

 Отделяне на финансови средства за допълнителни ресурси и мероприятия 

 Поддържане на обекта на допълнителна механизация, включително помпи за 

отводняване на изкопите в изпълненнието на СМР 

 Влагане на добавки в бетоните /при бетонови работи/ за ускоряване на 

втвърдяването му и добавки за бетониране при ниски температури. 

 Създаване организация на постоянна готовност за работа на трисменен режим на 

работа ако се наложи, включително осветяване на обекта в тъмната част на 

денонощието.  

1.3 РИСК - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;  

 Допускания  

Разчета на времевите параметри на изпълнене на предвидените СМР е направен базирайки се 

на определени допускания. По отношение на текущото изпълнение са направени следните 

допускания и работа без прекъсване за непредвидени почивни дни, благоприятно 

метеорологично време и липса на високи подпочвени води /при изкопите/ и липса на 

неидентифицирани подземни проводи в местата на изкопи, изпълнение по план без външни 

/извън волята и организацията на изпълнителя/ пречки и наложени прекъсвания за изпълнение 

на сградните отколонения и другите включвания. По отношение на окончателното 

приключване на обекта част приемаме, че всички строителни работи ще бъдат изпълнени с 

високо качество и няма да има забележки при изготвяне на актове обрзец 15 и 16 съглано 

Наредба 3 – за актове и протоколи по време на строителството.  

 Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този риск 

Факторите, които пряко могат да предизвикат закъснение на окончателното приемане на 

обекта  са външни и свързани с представители на останалите участници в строителния процес, 

експлоатационните дружества и държавните институции. Единствения фактор, които е под 
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влияние на изпълнителя е свързан с неизпълнение на възстановявителните работи по 

строителната площадка и забавяне в изготвянето на екзекутивна документация и 

кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния 

регистър;   

 Аспекти на проявление и сфери на влияние  

Закъснение в изпълнение на графика може да има няколко аспекта на прояление в зависимост 

от фактора, който е предизвикал настъпването на риска:  

o Закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта може да има 

няколко аспекта на проявление забавяне на срока на договора като цяло, което да 

застраши срока за изпълнение на проекта /договора между Общината и РА ДФЗ/  , 

други аспекти са: 

o да не бъдат приети част от изпълнените СМР и/или участък поради несъотвествие с 

нормативни изисквания – респективно представителя на съответната институция 

няма да подпише Акт образец 15.- което ще окаже съществено влияние дирекно 

върху крайния срок на изпълнение на договора /за времето на отстраняване на 

забележките/ и повишаване финансовите стредства за обекта /за работите по 

отстраняване на забележките/    

o неизпълнени  в срок /до приемателната комисия/ на възстановявителни  работи по 

строителната площадка ще се се отрази пряко на крайния срок на изпълнение на 

договора /за времето на отстраняване на забележките/ 

o Забавяне изготвянето на екзекутивна документация и кадастрални заснемания 

на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър ще 

рефлектира директно на крайния срок на на изпълнение на договора  

o Неявяване на представители на участници в строителния процес в деня на 

приемателната комисия, което ще предивика насрочване на нова таква и/или 

забавяне в работата на комисията по изготвяне на Акт 16 също пряко ще удължи 

срока за изпълнение на договора /за времето на това забавяне  

 Оценка на риска  

Вероятност за 

настъпване на риска 

Степен на въздействие на 

риска 

Стойност на риска 

1 2 2 

Забележка:  Вероятността за  настъпване на риска и степента на въздействие на риска 

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

 Мерки за недопускане/ предотвратяване  на риска; 

Факторите, които предизвикват настъпването на този риск са външни за Изпълнителя и той не 

може да окаже влияние и въздействие за недопускане на риска. Пряко вляние и отговорност 

има по отношение на факторите, свързани с качеството на изпълнение /наличие на забележки 

при проемателната комисия/ и разчистване на строителната площадка.  

Мерките които ще се предпроемат е постоянно следене на качеството на изпълнение исикване 

от възложителя на поетапно приемане на работата /след всеки завършен участък/  

и разчистване на строителната площадка /временни съоръжения и възстановяване на 

нарушени настилки/ поетапно /след всеки завършен участък/  

По отношение на останалите фактори мерките за недопускане на риска са: 

- Поддържане на постоянна комуникация с останалите участници в строителния процес 

- Изпреварващо /неофициално/ консултиране с експлоатационните дружества и 

отговорните държавни институции за изпълнениет СМР с цел ако има забележки да 

бъдат изпреварващо отстранени  

- Уведомяване на участниците в проемателната комисия за деня и часа на провеждането 
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и в срок от две седмици 

 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и въздействие 

върху изпълнението на договора при възникването на риска; 

Конкретните мерки които ще се предприемат при настъпване на този риск  са: 

o Насрочване на нова дата в най кратък възможен срок в случай на не явяване на 

представител на някоя от институциите, като предварително деня и часа се 

съгласува с всички участници;  

o Мобилизиране на възможно най-голям технически и човешки ресурс още в деня 

следващ комисията с цел  отстраняване на забележките 

Основните и най-важни мерки за както за недопускането така и за минимализиране на риска 

са: 

o Изготвяне още при подписване на договора комуникационна стратегия с цел 

поддържане постоянни и/или периодични контакти с всички участници в строителния 

процес включително и с отговорните институции и експлоатационните дружества. При 

тези контакти /срещи на различно ниво/ ще се запознават съответните участници и 

отговорни институции с текущите проблеми и напредъка на изпълненние на договора с 

което изпреварващо ще се получват техните становища и мнение по ключови въпроси 

на изпълнението. 

o Поетапно приемане на работата /след всеки завършен участък/  по този начин в хода на 

изпълнение ще се отстраняват евентуални забележки, които имат останалите участници 

в строителния процес. 

o Наличие на резерв от финансов, трудов и технически ресурс за бързи и своевременни 

действия по остраняване на забележки. 

1.4 РИСК - Липса /недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес;  

 Допускания  

Строителната програма е изготвена на база допускането, че в процеса на изпълнение на 

строителните работи на обекта ще има пълно съдействие и ще се получава цялата необходима 

информация от страна на останалите участници в строителния процес. За целта се предвижда 

още след сключване на договора да се проведе организационна среща с останалите участници 

в строителния процес. Факт, който дава увереност, че вероятноста този риск да се прояви във 

всичките му аспекти е твърде малък поради това, че участникът изградени добри 

взаимоотношения и комуникационни канали, както с местните експлотационни дружества, 

така и с държавните контролни органи и възложителя.   

 Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този риск 

  Предпоставките за настъпване на гореспоменатия риск имат предимно външен 

характер (външен спрямо изпълнителя). Те зависят пряко от компетентността и отговорността 

на  служителите на останалите участници в строителния процес, вътрешната им 

огранизационна схема на работа, както и от наличната при тях информация.  

 Аспекти на проявление и сфери на влияние  

Липсата на съдействие и/или информация от страна на другите участници в строителството 

оказва пряко влияние върху всички основни дейности включени за изпълнение по настоящия 

договор. В зависимост от това коя е страната участник в строителния процес, от която не се 

получава необходимото съдействие, и/или информация са и аспектите на проявление, 

респективно сферата и степента на влияние и на коя от дейностите най силно влияе..  

Ако липсата или недостатъчното съдействие е от страна на Възложителя, то аспекта на 

проявление при настъпване на този риск пряко въздейства върху всички фази на изпъление и 

всички дейности на договора.  

Ако липсата или недостатъчно съдействие от страна на строителния надзор, то въздействието 
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ще даде отражение най-вече върху срока на изпълнение на строителните работи  (ако 

представител на строителния надзор не се явяват своевременно на обекта  за подписване на 

актове за скрити работи и приемане на конструкции, всяко забавяне приемането на описаните 

видове работи ще се трансформира като забавяне в общия срок на договора.  

Ако липсата или недостатъчно съдействие от страна на държавните контролни , ще окаже 

влияние на всички основни дейности включени в догвоора, а именно: 

o Забавяне на издаването на съответните разрешителни, което води до забава на 

стартиране на СМР; 

o Забавяне на процесите на Въвеждане на обекта в експлоатация с Протокол - 

Образец 16 и Разрешение за ползване; 

Ако липсата на съдействие и предоставяне на информация е от страна на експлотационните 

дружества, аспектът а проявление ще се разпростре също на всички етапи и дейности на 

изпълнение на договора, респективно в забавяне на процесите на поетапно съгласуване на 

извършените работи, отделните включвания на новоизградените участъци от водопроводната 

мрежа,  въвеждане на обекта в експлоатация с Протокол - Образец 16 и Разрешение за 

ползване; 

 Като цяло при настъпване на които и да е от факторите  ще се отрази на забавяня срока 

на изпълнение, създадената организация на доставки на материалите, и налижителна честа 

смяна на строителния график и огранизация на изпълнение на СМР 

 Оценка на риска  

Вероятност за 

настъпване на риска 

Степен на въздействие на 

риска 

Стойност на риска 

3 3 3 

Забележка:  Вероятността за  настъпване на риска и степента на въздействие на риска 

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

 Мерки за недопускане/ предотвратяване  на риска; 

Факторите, които предизвикват настъпването на този риск са с различен характер и за част от 

тях Изпълнителя може да предприеме мерки за недопускане, които са: 

o Още след сключване на договора се предвижда да се организира среща, на 

която да бъдат поканените представители на всички участници в 

строителния процес. На тази среща ще се установяват каналите за 

комуникация, ще се идентифицира наличната и необходимата информация и 

техническа документация по отношение на обекта.  

o В процеса на изпълнение на договора се предвижда да се организират 

ежемесечно подобни срещи, на които да се обсъждат всички текущи въпроси 

и проблеми.  

o Поддържане на постоянна комуникация на експертно ниво с останалите 

участници в строителния процес, най вече с отговорните служители на 

Възложителя, строителниния надзор и ВиК дружеството.  

o Ако бъде индентифицирана липса на необходима информация при някои от 

участниците в строителния процес ще се окаже съдействие (включително 

експертна помощ за набавяне на необходимата информация.  

 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и въздействие 

върху изпълнението на договора при възникването на риска; 

Конкретните мерки които ще се предприемат при настъпване на този риск по основните 

дейности са:  

Основните и най-важни мерки за както за недопускането така и за минимализиране на риска 
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са: 

o Изготвяне още при подписване на договора комуникационна стратегия с цел 

поддържане постоянни и/или периодични контакти с всички участници в строителния 

процес включително и с отговорните институции и експлаотационните дружества. При 

тези контакти /срещи на различно ниво/ ще се запознават съответните участници и 

отговорни институции с текущите проблеми и напредъка на изпълненние на договора с 

което изпреварващо ще се получват техните становища и мнение по ключови въпроси 

на изпълнението. 

o Поетапно приемане на работата /след всеки завършен участък/  по този начин в хода на 

изпълнение ще се отстраняват евентуални забележки, които имат останалите участници 

в строителния процес. 

o Наличие на резерв от експертен ресурс за бързи и своевременни действия при 

необходимост за окзване на съдействие на друга страна в строителния процес с цел 

недопускане на забавяния в процесите на приемани и съгласуване на изпълнените СМР 

. 

o Промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение  

o Мобилизиране на допълнителни трудови и технически ресурси с цел преодоляване на 

забавянето  

o При необходимост преминаване на дву и трисменен режим на работа  

1.4 РИСК - Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти 

и/или неточности в пректната документация.;  

 Допускания  

Предложението е изготвено на база допускането, че за строителния обект има изготвени и 

одобрени пълен комплект инвестиционни проекти както и направени предпроектни 

проучвания. Смята се, че за обекта има събрана и налична необходимата  изходна 

информация.  

 Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на този риск 

Предпоставките за настъпването на този риск са най-вече по отношение на 

разминаване изходните данни в проектната документация и теренните условия, в 

това число геоложки и хидро геоложки данни,  както и липса на кадастрални 

схемни и карти.   

 Аспекти на проявление и сфери на влияние  

Несъответствието на изходните теренни данни и одобрените  инвестиционни проекти могат да 

окажат влияние върху цялостното изпълнение на договора ако при стартиране на 

строителните работи се установят факти за съществуващата мрежа, и теренните условия, 

които да наложат   промяна на проектните  решения, което като цяло може да постави в риск 

изпълнението на целия проекта. Но познавайки системата на предвително одобрение на 

проектните решения на ПРСР се смята, че такава опасност е реална.   

 Оценка на риска  

Вероятност за 

настъпване на риска 

Степен на въздействие на 

риска 

Стойност на риска 

1 1 1 

Забележка:  Вероятността за  настъпване на риска и степента на въздействие на риска 

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

 Мерки за недопускане/ предотвратяване  на риска; 

Факторите, които предизвикват настъпването на този риск са с различен характер и за част от 

тях Изпълнителя може да предприеме мерки за недопускане, които се състоят в следното: 
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o Веднага след сключване на договора експерти на участника,  включително 

геодезисти ще направят анализ и замервания за съпоставка на данните в 

одобрените инвестиционни обекти с реалните теренни условия.   

o Има готвоност и е предвидена експертна група, която не само ще свери 

наличните изходни данни със съществуващите теренни условия но и ще 

направи замерванията, които са необходими за изготвяне на екзекутивни 

чертежи (ако се налага изготвяне на такива).  

 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и въздействие 

върху изпълнението на договора при възникването на риска; 

Конкретните мерки, които ще се предприемат при настъпване на този риск са : 

Разполага се с допълнителен резерв от строителни специалисти с пълна проектантска 

правоспособност по всички части на настоящия инвестиционен проект, които при 

необходимост и в изключително кратки срокове ще напарвят необходимите измервания  

Ако в процеса на изпълнение на СМР се установи, че липсва изготвена техническа 

документация – чертежи и детайли –проектантите своевременно ще ги изработят  

Ако се стигне до забавяне поради изчакване за нови замервания или изгорвяне на липсваща 

техничека документация ще се предприемат следните действия и мерки за преодоляване на 

забавянето:  

 Промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение  

 Мобилизиране на допълнителни трудови и технически ресурси с цел преодоляване 

на забавянето  

 При необходимост преминаване на дву и трисменен режим на работа  

 

1.5 РИСК - Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, 

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

население.  

Описание на потенциалните рискове 

- Жалби срещу ПУП 

- Жалби срещу разрешението за строеж 

- Жалби, касеащи избора на технология на изпълнение на СМР  

- Жалби срещу шума 

- Жалби срещу замърсяване на околното пространство 

Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска 

Въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти и използване на данни от: 

Наблюдения, комуникация с изпълнителя на дейностите, изисквания на нормативни 

документи — изп. съгл. законодателството, анализ на ситуацията при изпълнение на подобни 

проекти, анализ на ситуацията в сродни по дейност организации, изпълнителят предлага 

следните стратегии за управление на риска: 

Жалбите срещу ПУП не засягат пряко Изпълнителя, но може да окажат влияние върху 

спазването на срока по Договара. Изпълнителят ще съдейства на Възложителя, в рамките на 

правомощията си, за разрешаването на евентуални конфликти. 

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

на евентуални конфликти. При подготовката на проекта ще бъдат спазени всички нормативни 

изисквания, сервитутни ограничения, нормите за безопасност и екологичните норми. 

Изпълнителят коректно и изчерпателно ще опише своята технология в Актуализираната 

работна програма и Плана по качество. Избраната технология за изпълнение ще отговаря на 

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

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

експлоатация, мерки за опазване на околната среда 
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Изпълнителят ще предприеме всички мерки по опазване на околната среда от замърсяване с 

отпадъци, шум и др. 

Изпълнителят ще предприеме всички мерки по опазване на околната среда от замърсяване с 

отпадъци, шум и др.  

Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска:  

Изпълнителят ще изиска от Възложителя всички данни за ПУП, касаещи терените, през които 

преминават трасетата на ВиК мрежите. 

Изпълнителят ще съдейства на Възложителя в Мерките за информация и публичност, за да се 

информира коректно населението за ползите от проекта. 

Изпълнителят стриктно ще спазва разработените Работна програма и План по качество.  

Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска:  

Изпълнителят ще преработи Календарния график и Работната си програма, така че при 

наличие на Жалби срещу ПУП, изпълнението на засегнатите участъци да се отложи във 

времето. 

Изпълнителят ще подготви техническа обосновка на проектното решение и ще съдейства на 

Възложителя за предоставяне на необходимата Документация, свързана с обжалването. 

Проектовият ръководител ще изготви техническа обосновка на избраната технология, като 

към нея ще приложи качествен, количествен и времеви анализ, ще се приложи и сравнителен 

вариант с друг метод на технология за изпълнение. 

Изпълнителят ще изпълни всички предписания на ПБЗ, работната програма, мерките за 

опазване на околната среда, като се изградят предпазни ограждения, машините се поддържат в 

изправно състояние и работния процес се организира по такъв начин, че да се работи в 

светлата част на деня, като всички шумни процеси се изпълняват в часовите пояси, когато 

живущите са на работа / училище и се избягва да се работи с механизация в часовия интервал 

14-16часа. 

Изпълнителят ще предприеме всички мерки по опазване на околното пространство от 

замърсяване. Ще се спазват стриктно предписанията на ПБЗ, Работната програма, Плана по 

качество, мерките за опазване на околната среда. Ще бъдат изградени ограждения, за да се 

предотврати разпространението на отпадъци. Транспортните средства и механизацията ще са 

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

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

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

строителни отпадъци и инертни материали и др. мерки. 

1.6.РИСК - Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията 

по договора от Страна на Възложителя; 

 Допускания  

Строителната програма е изготвено при допускане, че всички страни по договора 

стриктно ще изпълняват договорните си задължения. В това число и по отношение 

на плащанията.  

 Предпоставки и фактори, които биха оказали влияние за настъпване на 

този риск. Предпоставка за настъпване на този риск би могло да бъде липса на 

финансови средства от страна на възложителя за разплащане на сумите по 

междинните и  по окончателното плащане, поради забавяне на съответните 

плащания от страна на РА ДФЗ и/или ФЛАГ и/или друго за разплащане по 

междинните плащания 

Друг фактор за неизпълнение на договорните задължения от Възложителя по отношение на 

предоставяне техническа и друга необходима информация поради  липсата на такива при 

възложителя и или други фактори които бяха разгледани в рамките на предходните рискове  

 Аспекти на проявление и сфери на влияние  

Аспектите на проявление на този риск са най-вече по отношение  на: оперативните средства за 
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текущо разплащане с работниците и закупуване строителните материали необходими за СМР.  

Другият фактор- липсата на информация ще даде отражение в сроковете за изпълнение поради 

забавяне за времето на набавяне на тази информация.  

 Оценка на риска  

Вероятност за 

настъпване на риска 

Степен на въздействие на 

риска 

Стойност на риска 

3 1 2 

Забележка:  Вероятността за  настъпване на риска и степента на въздействие на риска 

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

 Мерки за недопускане/ предотвратяване  на риска; 

Факторите, които предизвикват настъпването на този риск са с различен характер и за 

част от тях Изпълнителя може да преприеме мерки за недопускане, които са осигуряване на 

наличен ликвиден капитал, достатъчен за текущо разплащане на труда на работниците и 

закупуване на строителни материали.  

Поддържане на постоянен експертен технически състав, който още опреди сключване на 

договора да идентифицира необходимата информация, която трябва да се получи от 

възложителя да установи наличието или липсата й, и да окаже съдействие на възложителя за 

набавяне на липсващата информация.  

 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска и въздействие 

върху изпълнението на договора при възникването на риска; 

Конкретните мерки които ще се предприемат при настъпване на този риск са 

осигуряване на достатъчно финансови средства от членовете на обединението за закупуване 

на строителни материали, регулярно заплащане труда на работниците, включително 

осигуровките им до изчакване срока на забавяне на съответното плащане.  

 

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 
за опитен участък – гр.Смолян, ул.“Наталия“, от о.т. 397 до о.т. 461 

 
1. Основни положения:  

Настоящият план за управление на строителните отпадъци се изработва в съответствие с 

изискванията на „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали” /обн. ДВ бр.89/13.11.2012г./.  

При разработването му са ползвани количествена сметка на предложения Опитен 

участък – гр.Смолян, ул.“Наталия“ от о.т.397 до о.т.461, както и следните нормативни 

документи и материали: 

1. Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.53 от 13.07.2012г.) 

2. Наредба №2/ 22.01.2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ бр.10/ 

05.02.2013г.) 

3. Закон за устройство на територията (ЗУТ) - чл.142, ал.5, т.9; чл.148, ал9, т.3;  чл.196, 

ал.3; чл.197, ал.1. 
С настоящия проект се цели: 

• да се предотврати и минимализира образуването на строителни отпадъци при 

изпълнението на обекта; 

• да се насърчи рециклирането и оползотворяването на строителни отпадъци  /СО/ за 

постигане на целите по чл.32 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 

• Опазване на околната среда 

По този начин ще се намали количеството на депонираните строителни отпадъци и ще се 

увеличи употребата на рециклирани строителни материали в различни сектори.  
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1.1. Основни термини: 

 „Строителни отпадъци” са отпадъци, получени вследствие на  строително-монтажни 

работи и премахване на сгради и съоръжения, включващи минерални отпадъци, 

пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест и други опасни 

отпадъци.  

 „Инертни отпадъци” са отпадъците, които: 

а/ не претърпяват съществени  физични, химични и биологични изменения 

б/ не са разтворими, не горят и не участват в други физични или химични реакции 

в/ не са биоразградими и не оказват неблагоприятно въздействие върху други вещества, 

с които влизат в контакт. 

г/ не оказват вредно въздействие върху качеството на повърхностните и/или подземни 

води. 

 „Материално оползотворяване” са всички операции по  оползотворяване на СО, с 

изключение на енергийното оползотворяване и преработване в материали, които се 

използват като гориво. Материалното оползотворяване на СО е всяка една от 

дейностите: 

1. Подготовка за повторна употреба  

2. Рециклиране 

3. Оползотворяване в обратни насипи 

 „Оползотворяване в обратен насип” е дейност по оползотворяване, при която 

инертни отпадъци се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за 

инженерни приложения при ландшафтно оформление. 

2. Характеристика на обекта: 

Проектно решение 

Проектът е разработен като са спазени изискванията на Норми за проектиране на 

пътища, Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците” и 

„Наредба №01/18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци” на Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството. 

Ще се извърши ремонт на асфалтовата настилка с частично преасфалтиране на 

отределени участъци.  Преди да се положи асфалтобетона, старата асфалтова настилка се 

фрезова и след това се прави битумния разлив.  При  частично преасфалтиране се налага някои 

РШ и ДШ да се повдигнат или свалят, в зависимост от нивото на асфалта.  В някои участъци 

има изпочупени бордюри и е неоходимо да се сменят или поставят нови.  Предвижда се също 

разваляне и полагане на нови бетонови бордюри и тротоарни плочки. 

На някои места е необходимо изкърпване на големите дупки, като се изрязват, обдухват 

от прах, обливат се с битумна емулсия, след което се полага и уплътнява плътния 

асфалтобетон.  Необходимо е също ремонтиране на всички прилежащи съоръжения  към 

уличното платно – ремонт на парапети, подпорни и ограждащи стени, стъпала и др. 

 3. Задължения на участниците в строително-инвестиционния процес:  

 Възложител на СМР; 

 Проектант;  

 Изпълнител на СМР / строителство или премахване на стр. обекти /;  

 Консултант/Строителен надзор;  

 Лица, които извършват оползотворяване на СО чрез влагане в обратни насипи и 

Преработватели на СО. 

3.1. Възложителя на строителството е  отговорен за изпълнението на целите за 
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рециклиране на СО: 

 Възложителят разпределя и възлага дейностите по управление на СО по начин, 

гарантиращ изпълнение на целите за рециклиране и изпълнение на изискванията на 

Наредбата на:  

- останалите участници в строителния процес;  

- лица извършващи дейности с отпадъци и лабораторни изпитвания.  

 Упражнява контрол на възложените дейности посредством:  

- периодични проверки на изпълнителя, особено що се отнася до изпълнение на 

изискванията за селективно разрушаване и разделно събиране и съхраняване на СО по начин 

осигуряващ тяхното рециклиране;  

- периодични проверки на данните за количествата на СО;  

- водене на отчетност (съгласно изискванията на Наредбата и Наредба 2) и особено 

съхранение на документи, с които се доказва изпълнението на целите за рециклиране и 

влагане;  

- проверка на редовността на разрешителните документи на лицата, извършващи 

дейности с отпадъци.  

3.2. Проектантът изготвя:  

- прогноза за количеството и вида на образуваните отпадъци, съгласно изискванията на 

Наредбата; - прогноза за количеството на повторно употребените и рециклирани отпадъци 

чрез различните дейности; - изчислява степента на влагане на РСМ за конкретния проект като 

отношение на сумата от рециклираните, повторно употребени и оползотворени СО към общо 

използваните строителни материали; - посочва стандартите и техническите характеристики, 

по които да се оцени съответствието на рециклираните строителни материали.  

Всички тези дейности се одобряват от лицето, извършващо оценката на съответствието на 

инвестиционния проект.  

3.3. Строителят извършва следните дейности:  

- Спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни 

отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно използване, рециклиране и 

оползотворяване;  

-  Изпълнява плана за управление на строителните отпадъци - целите;  

- Извършва рециклиране и подготовка за повторна употреба на СО на площадката (в този 

случай лицето е задължено да притежава и разрешение за дейности с отпадъци R5 или R10) 

и/или - Предава рециклируемите отпадъци на лица притежаващи разрешение за рециклиране;  

- Спазва  разпоредбите за ЗБУТ; - Предава опасните отпадъци за обезвреждане, на лица 

притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци; - Сключва договори с лица, 

извършващи дейности с отпадъци; - Води отчетност и докладва (Прил.29, 30 и 31 от Наредба 

2).  

Всички тези дейности се контролират от строителния надзор и РДНСК, които следят за 

спазването на условията в разрешението за строеж.  

Забележка: Наредбата се отнася за всички строителни отпадъци без земните маси - почва и 

камъни. 

4. Количествени цели за материално оползотворяване по видове строителни 

отпадъци 

Прогнозата за количеството и вида на образуваните отпадъци се  определя на база 

изготвена количествена сметка на необходимите материали за обекта, а именно:  Прогнозните 

количества на образуваните строителни отпадъци се определя като процент за всяка отделна 
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група: Средно 1% на 1м3 /т/ е отпадъкът по средни разходни норми. Количествената прогноза 

за степента на материално оползотворяване на СО за конкретния обект е показана в 

Приложение №4. Ефекта на този етап за конкретния обект ще се търси в повторно 

употребените и рециклирани отпадъци при различните строителни дейности, предаването за 

подготовка за материално оползотворяване и рециклиране на СО, които не могат да бъдат 

повторно употребени. Специфичните изисквания към дейностите по събиране, подготовка 

преди оползотворяване и оползотворяване на СО, както и към площадките, на които се 

извършват тези дейности са посочени в приложеното Приложение №12 към  чл.17 от 

Наредбата. 

Забележка: 

Основните количества материали за извършване на СМР отделящи отпадъци, са 

определени на база количествена сметка на Опитен участък - гр.Смолян, ул.“Наталия“, от о.т. 

397 до о.т. 461. 

5.Управление на строителните отпадъци 

На база на количествената  сметка от проектната документация на обекта и 

прогнозните количества на образуваните СО е определена степента на материално 

оползотворяване на СО, което е показано в Приложение № 4 към чл. 5, т.З от Наредбата. 

Теренът, на който се извършват СМР за обекта, не се отнася към терени с потенциални 

замърсявания и не попада в обхвата на Приложение № 11 към чл. 16, ал. 3 от Наредбата. 

Строителните отпадъци, които ще се генерират по време на изпълнение на СМР, са 

класифицирани, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, т.1 и 2 от Наредбата  са следните:  

5.1.Отпадъци от бетон и асфалтова смес (при разрушаване) 

Отпадъци от асфалтова смес ще се генерират от (разрушаване) фрезоване и разкъртване на 

старата и изровена асфалтова настилка и от оформяне на дупки чрез изрязване и разкъртване 

на асфалтовата .настилка в ремонтирания участък.   

Бетонни отпадъци се получават при разваляне на бетонови бордюри и демонтаж на 

тротоарни плочки.  

Посочени са очакваните количества СО. 

Отпадъците от  бетон  и асфалтова смес  се предават на лица, притежаващи документ по 

чл.35 от ЗУО за извършване на дейности с код R5.  

5.2.Основни материали за извършване на СМР, при което се отделят СО: 

 -Асфалтови смеси 

Поз.№16 Превоз на асфалтови смеси – 811.00т. 

 -Бетони и замазки 

Поз.№7 Полагане бордюри 

  бордюри (0,18х0,35х1) х1200м‘ = 75,60м3 х 2,20т/м3 = 166,32т. 

  На строителната площадка има ограничена възможност за разполагане на площадки за 

сепариране на строителни отпадъци. При липса на икономически изгодно разстояние на 

рециклиращо производство разходите по разделното събиране няма да се оправдаят. 

Разделното събиране и транспортиране на СО може да се извърши само ако възложителят 

прецени за изгодно. В противен случай ще се извозват от обекта смесени отпадъци и 
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разделното им преработване ще се извършва на площадките по чл. 15 от Наредбата.   

 В случая по искане на Възложителя – Община Смолян строителните отпадъци ще 

се събират разделно. Фрезованият материал ще се събира отделно и извозва на посочено 

от Възложителя място.  Всички бетонови отпадъци също се се събират и извозват на 

депо.   При ремонта на Опитния участък почти няма обратни насипи, поради което СО 

не могат да бъдат оползотворени (за обратни насипи) в площадката на образуване.  

Затова при окончателното отчитане на  количествата строителни отпадъци  в 

конкретния случай е възможно  да не бъдат постигнати показателите, изисквани по 

чл.11, ал.1, т.3 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали.  

Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат следния йерархичен ред за 

третиране на отпадъците: 

1. предотвратяване; 

2. подготовка за повторна употреба; 

3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени; 

4. оползотворяване в обратни насипи;  

5. оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани 

и/или материално оползотворени; 

6. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени 

и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1 – 5.  

5.3 Изкопани земни маси, несъдържащи опасни вещества – код 17 05 06 

При реконструкцията на разглежданата улица  се формират излишни земни маси, които да 

се изнасят от обекта. Предвидените в поз.№12 Тънки изкопи  до 0,5м. в з.п. за подравняване – 

242м3 се заместват с поз№13 – 2415м2х0,10м=241,5м3 за  направа на пясъчна възглавница за 

тротоари.  

ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА  - Приложение №2 към чл. 5, т.1 

Приложение № 4 към чл. 5, т. 3 

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ПРИ РАЗРУШАВАНЕ 

ОБЩА ПРОГНОЗНА ЗА СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

СО ПРИ РАЗРУШАВАНЕ 

Приложение № 4 към чл. 5, т. 3 

ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ПРИ СМР 

ОБЩА ПРОГНОЗНА ЗА СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

СО ПРИ СМР 

ТЕХНИЧЕСКА НОРМАТИВНА УРЕДБА (БДС, EN), РЕГЛАМЕНТИРАЩА 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ ОТ СО: 

БДС EN206- 1:   Бетон. Част 1: Спесификация, свойства, производство и съответствие. 
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БДС EN12620:   Добавъчни материали за бетон. 

БДС EN13139:2004:   Добавъчни материали за разтвор. 

БДС EN13242:2007 + А1:  Скални материали за несвързани и хидравлично свързани 

смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство. 

БДС EN13043:2005+AC:   Скални материали за битумни смеси и настилки за  

пътища, самолетни писти и друти транспортни площи. 

БДС EN13108-8:2009:   Асфалтови смеси. Изисквания за материалите.Част 8: Асфалт за 

рециклилане. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

положен подпис 

инж. В. Караджова 

 

 

положен подпис 

Р. Илчева 

 

 

положен подпис 

М. Хаджиева 

 

 

положен подпис 

инж. Н. Манджуков 

 

 

положен подпис 

Р. Буйкова 

 


