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ПРОТОКОЛ  
 
 

за отварянето, разглеждането, допускане, констатиране на липси и несъответствия с 
критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, оценка и класиране на 
офертите, подадени от участниците в производство по избор на изпълнител на обществена 
поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с 
предмет: „ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ 
ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”,  което производство е открито с публична покана на кмета 
на община Смолян с изх. № 18 от 05.09.2014г., публикувана на сайта на община Смолян на 
интернет адрес: www.smolyan.bg - профил на купувача, и на Портала за обществените 
поръчки под уникален код ID 9033413 
 

 
Днес, 15.09.2014 г., в 11:00 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж 

на административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в 
изпълнение на заповед № 1826/15.09.2014г. на кмета на община Смолян се събра комисия в 
следния състав: 
 
Председател: 
Любомир Петров Равелов – директор на дирекция „ПНО“ в община Смолян 
Членове: 
инж. Васка Караджова – директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян 
Милена Пенчева – главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян 
 
 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/, както следва: 
  
 1. Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 
– 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 

 
2. Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти и получените 

оферти следните констатации: 
2.1. Регистрирани предложения – 3 /три/ бр., както следва: 

 
№ 

 
Наименование на участника 

Регистрационен 
номер на 

предложението 

Дата на 
получаване на 
предложението 

Час на 
получаване на 
предложението 

1. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД  

ДЛ005861 12.09.2014 16:16 

2. „ДЮЛГЕР“ ООД  ДЛ005863 12.09.2014 16:44 

3. „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД ДЛ005864 12.09.2014 16:48 
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2.2. Подадените предложения са постъпили в срока, определен в публичната покана. 
2.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 
 
3. При отварянето на офертите присъстваха следните лица: Спиро Стоев Чавдаров – 

управител на „ДЮЛГЕР“ ООД; Атанас Андреев Устабашиев – управител на 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД, като представители на останалия 
участник, средствата за масово осведомяване и на други лица не присъстваха. 

 
4. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се в 

предложенията на участниците. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване в 
деловодството на общината, при което обяви ценовите предложения и предложи на 
присъстващите представители на участниците да подпишат техническите и ценовите предложения 
на останалите участници, което право не беше използвано. Членовете на комисията положиха 
подписите си върху техническите и ценовите предложения, след което комисията продължи 
работата си в закрито заседание 

 
5. НАЛИЧИЕТО И РЕДОВНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ 

ДОКУМЕНТИ, КАКТО И ЛИПСВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ КОНСТАТИРАНИТЕ 
НЕРЕДОВНОСТИ СА, КАКТО СЛЕДВА: 

 
 

 
5.1. 

 

 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД 

 
 
ДОПУСТИМОСТ: 
В документите на участника са налице следните липси и/или несъответствия с 

изискванията за подбор и/или с други изисквания на възложителя, както следва: 
• Участникът не е оферирал цени за всички видове работи съгласно КС, а именно за:  Позиция 

№ 14 „Изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до ф100“, включена в 
Клон I – Строителни работи; Позиция № 16 „Изпитване плътността на тръбопроводи под 
хидр. налягане до ф100“, включена в Клон II – Строителни работи; Позиция № 5 „Изпитване 
плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до ф100“, включена в Клон 1-ІІ - 
Строителни работи; Позиция № 8 „Изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. 
налягане до ф100“, включена в Клон 3-ІІ - Строителни работи; Позиция № 8 „Изпитване 
плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до ф100“, включена в Клон 4-ІІ - 
Строителни работи; Позиция № 7 „Изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. 
налягане до ф100“, включена в Клон 5-ІІ - Строителни работи; Позиция № 21 „Изпитване 
плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до ф100“, включена в Клон IІІ - Строителни 
работи; Позиция № 7 „Изпитване плътността на тръбопроводи под хидр. налягане до ф100“, 
включена в Клон 1-ІIІ - Строителни работи; Позиция № 17 „Изпитване плътността на 
тръбопроводи под хидр. налягане до ф100“, включена в Клон 2-IІІ - Строителни работи, 
което определя ценовата му оферта като непълна и несъответстваща на изискванията на 
възложителя.  

• Налице значително несъответствие между оферираните единична и обща цена при редица 
видове СМР съгласно КС, както следва: Позиции № № 1 - 3, 6, 9, 16 и 17, включени в Клон I 
– Земни работи; Позиции № № 1 – 10, 12 -15, 17 и 19, включени в Клон I – Строителни 
работи; Позиции № № 2, 5, 12 и 13 , включени в Клон II – Земни работи; Позиции № № 1, 3, 
5 – 10, 13 -15, 18, 20 - 22, включени в Клон II – Строителни работи; Позиции № № 2, 5, 12 и 
13 , включени в Клон 1-II – Земни работи; Позиции № № 1, 4 и 8, включени в Клон 1-II – 
Строителни работи; Позиции № № 2, 5, 12 и 13, включени в Клон 3-II – Земни работи; 
Позиции № № 1, 6, 7 и 10, включени в Клон 3-II – Строителни работи; Позиции № № 2, 5, 12 
и 13, включени в Клон 4-II – Земни работи; Позиции № № 1, 7, 10 и 11, включени в Клон 4-
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II – Строителни работи; Позиции № № 2, 5, 12 и 13, включени в Клон 5-II – Земни работи; 
Позиции № № 1, 5 и 6, включени в Клон 5-II – Строителни работи; Позиции № № 1 - 3, 6, 9, 
16 и 17, включени в Клон III – Земни работи; Позиции № № 1, 4 - 6, 8, 9, 12 – 14, 17, 20, 22 - 
24, включени в Клон III – Строителни работи; Позиции № № 2, 5, 12 и 13, включени в Клон 
1-III – Земни работи; Позиции № № 1, 6, 10 и 12, включени в Клон 1-III – Строителни 
работи; Позиции № № 2, 5, 12 и 13, включени в Клон 2-III – Земни работи; Позиции № № 1, 
2, 6, 7, 9, 15, 16, 19 и 20, включени в Клон 2-III – Строителни работи, което обстоятелство 
възпрепятства комисията да установи действителната воля на участника по отношение на 
цената за изпълнение на поръчката и вместо него да определи нова цена /единична по 
видове работи и/или обща за изпълнение на поръчката/ в ценовата му оферта съгласно 
условията на възложителя. 

• При обосноваване на общата цена за изпълнение на поръчката съгласно представената КС 
участникът е оферирал на две места в КС изпълнението на Клон 2-III – Земни работи, като и 
на двете места е налице горепосоченото несъответствие между оферираните единична цена 
по видове работи и обща цена, което обстоятелство възпрепятства комисията да установи 
действителната воля на участника по отношение на цената за изпълнение на поръчката и 
вместо него да определи нова обща цена за изпълнение на поръчката в ценовата му оферта 
съгласно условията на възложителя. 

Посочените обстоятелствя обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 
изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да отговаря 
на предварително обявените условия на възложителя, както и че не е изпълнил задължението 
при изготвяне на офертата да се придържа точно към обявените от възложителя условия. При 
констатираното несъответствие се препятства възможността за допускане на офертата, 
установяване на действителната воля на участника по отношение на цената за изпълнение на 
поръчката и извършване на правилното класиране на офертата му. 

Всички останали изискуеми документи, с изключение на посочените по-горе, са 
представени, като същите са редовни 1. 

Въз основа на подробно изложените в настоящата точка мотиви комисията предлага за 
отстраняване и не допуска до по-нататъшно разглеждане и оценка офертата на участника. 

 
 

 
5.2. 

 

 
„ДЮЛГЕР“ ООД 

 
 
ДОПУСТИМОСТ: 
В документите на участника не са налице липси и несъответствия с изискванията за 

подбор или с други изисквания и критерии на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор 

съгласно т.6 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 

                                                 
1 Съгласно минималните изисквания към техническите възможности на участниците, закрепени от възложителя в т.2.2.1, буква „а“ на 
раздел II „ Специфични изисквания към участниците” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, за изпълнението на поръчката участникът трябва да 
разполага с ръководен и технически състав, в това число главен ръководител на обекта, който да притежава диплома за завършено 
висше образование, образователна степен магистър, специалност Водоснабдяване и канализация или еквивалентна, квалификация 
инженер, което изискване се удостоверява със Списъка на квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, 
включително тези отговарящи за контрола на качеството, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, съдържащ 
данни за техните образование, професионална квалификация и професионален опит. Видно от представения от участника Списък на 
квалифицираните ръководни и технически лица /собствени или наети/, включително тези отговарящи за контрола на качеството, 
които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, предвиденият за изпълнението на поръчката главен ръководител на 
обекта – инж. Златка Манолова Стаматова, притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, 
специалност хидротехническо строителство, квалификация строителен инженер по хидротехническо строителство. При експертна 
оценка и при отчитане на спецификата на обекта на поръчката и включените в изпълнението строителни дейности комисията обаче 
счита, че отстраняването на участника на посоченото основание би представлявало необосновано поставяне на ограничения пред 
участниците, които не произтичат от волята на възложителя и предмета на изпълнение, тъй като специалността „хидротехническо 
строителство“ би могла да се приеме за целите на поръчката с известни условности за еквивалентна на специалността „водоснабдяване 
и канализация“, понеже сред изучаваните в рамките на специалността „хидротехническо строителство“ дисциплини попада и 
дисциплината „водоснабдяване и канализация“, като са налице голям брой общи за двете специалности дисциплини. 
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участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 
Приложение 3 към публичната покана, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 
тези, определени от възложителя. 

 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

I. Описание на поръчката и предвидено технологично решение. 
Предмет на обществената поръчка е реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа с 
обща дължина 2853 м (смяна на етернитови и поцинковани тръби с ПЕВП тръби тип 100) в 
с.Белев дол, община Смолян.Строежът е втора категория съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 
1, т.2, буква „б“ от Закона за устройство на територията. Участникът е описал съществуващото 
положение и технологично решение: -При новото техническо решение съществуващите 
водопроводи ще се елиминират. Водопроводната мрежа ще се изгради изцяло по улицата, като 
целта е всеки потребител да бъде захранен с по едно СВО, снабден с тротоарен спирателен кран 
и водомерна шахта. Според геоложките данни теренът е 90 % скала и 10 % земна основа. 
Водопроводът се трасира по пътя от СШ до селото в дясната страна откъм ската, като след т. 38 
се насочва по ново трасе по главната улица до т. 48. След т. 48 водопроводът се насочва към 
съществуващия водоем V = 50 m3, като се разполага в общ изкоп с останалите водопроводни 
клонове. 
Участъците от водопроводната мрежа включват 3 /три/ главни клона: клон I , клон II и клон III, 
и второстепенни допълнителни клонове към тях, както следва: 
- Клон I - L=1131 м PEHD тръби 050/6 атм.. 
- Клон II L= 559 м. PEHD тръби Ф 90/6 атм. 
- Клон _38J ^fSl-II L=77 м. PEHD тръби 0 50/6 атм. 
- Клон 3-II L=83 M.PEHD тръби 050/6 атм. 
- Клон 4-II L=108 M.PEHD тръби 050/6 атм. 
- Клон 5-II L = 26м. PEHD тръби 050/6 атм. 
- Клон III L= 493 м. PEHD тръби Ф 90/6 атм. 
- Клон 1-III L=77 м. PEHD тръби 0 50/6 атм. 
- Клон 2-III L=283 м. PEHD тръби 0 90/6 атм. 
Клон I е довеждащ водопровод до водоема на селото. От съществуващия водоем У=50мЗ 
тръгват клон II и клон III съответно към горната и долната зони на селото. По този начин се 
формира зонирано водоснабдяване на селото, което се обуславя от релефа на терена и начина на 
застрояване. По трасето на водопроводите, в участъка от водоема при т.1 до т.8 в общ изкоп се 
полагат клон I, клон II и клон III, а в участъка от т.8. до т.З7 в общ изкоп се полагат клон I и 
клон II. Вътрешната водопроводна мрежа на с. Белев Дол ще се подмени изцяло с тръби от 
ПЕВП тип 100. 
Ще се подменят изцяло и водопроводните отклонения към сградите, като се съблюдават 
разпоредбите на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. В началото на 
Клон II и Клон III при водоема ще се монтират водомери DN 80мм с Qmax=200 m3/h, за 
измерване на подаваните водни количества към селото. Същите ще са с присъединителни 
накрайници 0 3” за пропускане на необходимото противопожарно водно количество. 
Инсталацията за обеззаразяване на водата ще се монтира при водоема. В началото на всеки 
водопроводен клон се предвижда да се монтират спирателни кранове от съответния диаметър за 
управление на водните потоци. 
II. Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. 

I.  ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ - този етап се състои от процеси по подготовка и оторизация на 
договора и включват: 
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 предоставяне на документи и друга информация, изискуеми по ЗОП, ЗУТ и от Възложителя, 
необходими за обезпечаване правната валидност и възникването на правоотношения; 

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

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

критични моменти от изпълнението им. 
II.  ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ - този етап се състои от извършване на подробни прегледи и 

анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите по изпълнение на 
поръчката и включват: 

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

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

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

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

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

 Планиране на качеството 
С оглед динамичната природа на реализацията на строителния процес ще се прегледат 
процедурите по управление на качеството в рамките на Интегрираната система по управление 
на качеството на дружеството, като същите ще бъдат ревизирани при възникнала 
необходимост. 
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 Планиране на комуникациите 
На този етап следва да се определят конкретните процедури за комуникация. Комуникацията 
следва да бъде насочена в два канала на обмен - Вътрешен, насочен към служителите и 
работниците ангажирани в изпълнението на настоящия проект; Външен - насочен към 
останалите участници в строителния процес и трети лица. Ще бъде разработен конкретен план 
с посочени контрахенти, обем информация, ред и начин за предоставянето й. Ще бъдат 
посочени източниците и процедурата по набиране на информация, реда за анализирането и 
използването й. 

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

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

 Планиране начина на отчитане 
Поставяне на конкретни срокове и процедури за съставянето на отчетна документация. Тази 
документация ще бъде разработена с оглед два кръга адресати- Възложителя в т.ч. останалите 
участници в строителния процес. На тази стъпка ще се актуализира нормативната уредба 
касаеща реда за съставяне на отчетна документаци по ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. 
Редът и начинът на отчитане следва да бъде съгласуван с Възложителя с оглед специфичните 
изисквания на програмата, по която се финансира настоящия обект. 

III.  ЕТАП НА ОДОБРЯВАНЕ И СЪГЛАСУВАНЕ - този етап се състои от дейности и 
процедури по одобряване и съгласуване на разработените документи, както на 
административно-правното уреждане на стартиране на СМР 

IV.  СТАРТИРАНЕ НА СЪЩИНСКОТО СТРОИТЕЛСТВО- този етап включва следните 
видове дейности, разделени УСЛОВНО в етапи и подетапи: 

 Подготовителни работи и мобилизация на ресурсите: 
Подготвителни работи,разполагане на техника и фургони, мерки за въвеждане на ВОБД. 
Мобилизация на строителната площадка - този етап включва мобилизация на 
ресурсите: Логистика, транспорт, устройване и организиране на мястото посочено от Община 
Смолян за временен базов лагер. 
Доставка на материалите: Логистика на плануваните доставки- поетапно с цел да се избегнат
струпвания съгласно график на доставките. Складовите площи се организират съгласно 
изискванията за оразмеряване на временните складове. 

 Временно строителство: Поставяне на предпазна ограда, маркиране и сигнализация на терена 
на който се разполагат фургоните за работници и технически персонал, складова база, място за 
техника и механизация. 
Сигнализация, обезопасяване на раб.участък и въвеждане мерки по ВОБД: Поставят се 
сигнализация, указателни табели и обезопасителни съоръжения. Въвеждат се мерки за временна 
организация на безопасност на движение- ВОБД съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. 
за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и 
монтажни работи (СМР) по пътищата и улиците - (ДВ, бр. 74 от 2010 г.), проект и действащата 
нормативна уредба в цялост. 
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 Започване изпълнение на СМР, които включват видове дейности, които се изпълняват 
в технологична последователност съгласно приложен времеви график. 

V. ЕТАП НА ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ - този етап се състои от дейности и 
процедури по демобилизация на ресурсите, окончателно почистване на строителната 
площадка, премахване и извозване на временните/помощни съоръжения. Рекултивация 
на засегнатия терен. 

VI.  ЕТАП НА ОКОНЧАТЕЛНО ОТЧИТАНЕ, СЪСТАВЯНЕ НА АКТ.ОБР.15 ОТ Наредба 
№ 3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
(Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 
07.04.2006 г.), Акт 19, издаване на данъчна фактура и ПРЕДАВАНЕ ОБЕКТА НА 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ СЛЕД ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО 

ЗАБЕЛЕЖКА: КАТО ПОСТОЯННИ СЪПЪТСТВАЩИ ДЕИНОСТИ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН ЕТАП СА 
ЗАЛОЖЕНИ: 
-  МЕРКИ ПО ЗБУТ; МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /В Т.Ч И РЕГУЛЯРНО 
СМЕТОСЪБИРАНЕ В РАЙОНА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА/; 
- КОНТРОЛ ПО КАЧЕСТВОТО НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ИЗПЪЛНЕНИЕТО; 
- АКТУАЛИЗИРАНЕ ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА; 
- ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ, АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО; 
- КОМУНИКАЦИОННИ И КООРДИНАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ, МЕРКИ ЗА 
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРОГРАМАТА. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ, НАЧИН И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРЕДВИЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИ. 
Предвидено е поетапно и паралелно изпълнение на СМР по отделните водопроводни клонове. 
Ще се работи на отделни работни участъци по трасето на водопровода всеки един с дължина от 
около 30 м., което да позволи паралелното започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите 
за това работни участъци. 
Така избраният модел на организация и изпълнение се отличава с много добра ресурсна и 
времева оптимизация, позволява технологично правилно изпълнение на дейностите, 
проследимост и контрол на процеса. Тъй като планираният паралелен метод на изпълнение 
обхваща различни СМР съгласно, последователността на строителните работи е конкретно 
визуализирана в линейния график. 
Строителният проект е съвкупността от всички дейности, свързани със създаването на нови или 
обновяването на съществуващи основни фондове с производствено или непроизводствено 
предназначение. Етапите при строителния проект могат да се осъществяват последователно при 
традиционния подход или могат да се застъпват по време в различни степен. 
В реализацията на всеки строителен проект са характерни следните етапи, които формират 
неговия „жизнен цикъл”: 
1 .Концепция и предпроектни (предварителни) проучвания. 
2.Проектиране, експертиза и съгласуване на проектите. 
3. Търг и тръжни процедури. 
4. Строителство. 
5. Пуск и реализация. 
Общи положения 
Строителните и монтажни работи следва да бъдат извършени в съответствие с изработените и 
утвърдени инвестиционни проекти. Изисквания към техническите характеристики на 
строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. Изисквания за качество - 
нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да отговарят. 
Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително монтажните работи 
е задължение на Изпълнителя и видно от приложения план на доствките са съобразени с 
графика на изпълнение на доставките. 



                                       

8 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на 
изискванията в българските и/или европейските стандарти иса с оценено качество и отговарят 
на изискванията за безопасност. 
В случай, че в Инвестиционния проект конкретен материал е обозначен с посочване на марка, 
производител или патент, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да 
посочат в Техническото си предложение материали с еквивалентни технически характеристики. 
Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички влагани в строителството 
материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект 
да бъде съгласувана и приета от Възложителя. 
Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите трябва да са придружени със 
съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, 
удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със 
съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите 
изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него. Няма да се допуска 
влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и 
заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя. 
Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще има пълен достъп до строежа, 
работилниците и всички места за заготовка или доставка на материали и оборудване и до 
строителните машини, както и до складови помещения, по всяко време, като Изпълнителят ще 
осигури всички необходими условия и ще окаже съдействие за получаване на правото за такъв 
достъп. Възложителят и консултантът, осъществяващ строителен надзор както и упълномощени 
от тях лица, могат по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на 
изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на 
специфицираната технология и начин на изпълнение, когато те не противоречат на добрата 
строителна практика и нормативни изисквания.Всички строителни и монтажни работи ще се 
изпълняват съобразно изискванията на нормативната уредба, ПИПСМР, техническите 
спецификации за настоящия обект и фирмените технологии на фирмите доставчици. При 
изпълнение на всички строителни и монтажни работи ще се спазват изискванията на 
съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Ще 
съблюдаваме и спазваме всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други 
нормативни изисквания. По време на изпълнение на СМР ще бъдат взети всички мерки, за да 
осигури безопасността на строителната площадка според законодателството и ще носим 
пълната отговорност за всякакви злополуки, които се случват там. 
При изпълнението на СМР ще се актуват и изплащат действително извършените количества по 
единични цени, както са дадени в нашето тръжно предложение. Възложителят, проектантът и 
строителният надзор /или техни упълномощени представители/ ще имат осигурен постоянен 
достъп до работната площадка. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и 
приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи 
на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на 
строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на участниците в 
строителния процес със съставянето на съответните актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 
от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ, бр. 
72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.). 
Копие от одобрените строителни книжа и заповедната книга на строежа задължително ще се 
съхраняват на обекта и се предоставят за проверка при поискване от държавните или 
общинските контролни органи или другите участници в инвестиционния процес- Възложителя, 
проектантите, извършващи авторски надзор, фирмата, упражняваща независим надзор в 
строителството. Във връзка със създаването на оптимална организация за изпълнение на 
строителството е нужно да се извършат необходимите административни съгласувателни 
процедури. Провеждането на тези мерки ще осигури нормални условия за създаване на по-
добра организация при изпълнение на строително монтажните работи. 
Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи, изпълнени 
виновно от нас се разрушават за наша сметка. Измерванията на извършените строително - 
монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се 
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удостоверяват с протоколи, съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството. Ще се извършват единични, комплексни и 
приемни изпитания и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба 
№3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Ще предоставяме 
разяснения по изпълнените строителните работи. Възложителят и упълномощените лица ще 
имат право да изискват и да ползват всички необходими материали за проверка на 
обосноваността на изпълнението на СМР както и привеждането на обекта в съответствие с 
действащите нормативни актове. Ние ще съдействаме за съгласуване работата на всички 
участници в строителния процес за постигане на качествен резулат и ще информираме 
Възложителя своевременно за възникнали проблеми. 
Взаимодействията между участниците в строителния процес се регламентират с подписването 
но договори, като тези договори са съобразени с дейст. законови и нормативни документи. 
Изработването на проектите, супервайзърството, техн.ръководство, както и свързаната с това 
дейност могат да се извършват само от квалифицирани кадри. 
1) Възложител-юридическо лице, публичен възложител Община Смолян, което осъществява а в 
свой интерес или в интерес на държавата или общинните строителни инициативи; определя 
проектанта, строителя, предприемача и супервайзъра на строежа. 
2) Проектант-техн.правоспособни лица, на които се възлага изпълнението на проекти или на 
части от тях. Те са отговорни за законосъобразността на предлаганите проектни решения, както 
и за пълнотата и приложенията на изработените от тях проекти или части от проекти, съгласно 
договорните фази за проектирането. Той е носител на авторски права. 
3) Строителен надзор/ консултант- техн.правоспособно лице, което на договорна основа с 
Възложителя от негово име и от името на проектанта осъществява постоянен контрол върху 
изпълнението на строителството. Договорът регламентира неговите права и задължения. 
4) Изпълнител- «Дюлгер» ООД, което въз основа класиране и договор с Възложителя извършва 
строителство на даден обект. 
5) Доставчик- юридическо или физическо лице, което въз основа на договор с доставя машини 
или съоръжения за технологичното оборудване на строежа. Може да доставя строителни 
материали и т.н. 
6) Техн. Ръководител - техн. правоспособно лице, което от името на строителя осъществява 
ръководство и контрол върху обекта,ръководи цялата дейнист,спазва условията за 
безопасност,контролира за правилносто изпълнение на обекта Носи отговорност за 
изпълнението на строителството, правилиото изпълнение на строително-монтажните работи. 
Задължително има книга, в която се записва абсолютно всичко от проектанта и надзорника се 
води. 
Организация на работното място 
1. Същност - работното място е част пространството на строителната площадка, в което се 
осъществява трудовите дейности. При определени размери на работното място трябва да се има 
в предвид, че в него се помещават освен работници и следните елементи: 
-предметите на труда 
-оръдията на труда 
-производствения инвентар 
-средства за ограна и безопасност на труда 
Поради това сме разпределили обема на СМР по работно място/участък от 30 м, което да 
обезпечи изпълнението на проекта за предвиденото време (виж график). 
При създаване организация на работното място в конкретния обект ще се спазват следните 
изисквания, които са облаготелествани и от избора на технология: 
-рацонално разположение на елементите на работното място; 
-оптимално комплектоване на ограничената работтна зона с необходимите оръдия на труда 
-ритмично снабдяване на работното място с оптимано количество предмети на труда, 
осигуряващи непрекъснат трудов процес - моля виж план на доставките -създаване на мах. 
възможните удобства и безопасност на работниците 
2. Квалификация на работните места: 
а) в зависимост от броя на работниците 
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-индивидуални; 
-колективни. 
Предвид обема, разновидността и характеристиките на обекта ще се приложат и двата вида. 
б) равнището на механизация на труда -ръчна работа -механизирана работа -механизирана 
работа Предвид обема, разновидността и характеристиките на обекта ще се приложат и двата 
вида, като благодарение на материалната обезпеченост и иновативните техники на работа, там 
където е възможно ще се предпочита механизирания труд. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ 
 ИЗБОР НА МЕХАНИЗАЦИЯ 
В по-голямата си част строително-монтажните работи ще се изпълнят механизирано. 
Предвижда се да се извършат с техника, чийто минимален състав е съобразно минималните 
изисквания от тръжната документация при обявлението на настоящата поръчка, а именно: 

Вид Капацитет Основно приложение/ 
разпределение по видове 

дейност 
Багер-верижен, хидравличен 
KOMATSU PC240NLC-7K- 
система с хидравличен чук 

98.5 KW 1.6 м3-кофа Извършване на механизирани 
земни работи 

Багер-верижен, хидравличен 
KOMATSU PC290NLC-8 - 
система с хидравличен чук 

140.0 KW 2.1 м3-кофа Извършване на механизирани 
земни работи 

Компресор MANNESMAN 
DEMAG 

75 к.с 7.5 мЗ/min Захранване на къртачи при 
изпълнение на изкопни работи 

в скални почви 
Къртач Z GSH 11 Е - 

плевматичен 
 Изпълнение на изкопни работи 

в скални почви 
Апарат за челно заваряване на 

PEHD тръби 
Капацитет от ф50 до 

ф3 15 
Челно заваряване на тръбите 
при изграждане на водопровода 

Генератор агрегат HONDA 
(GX 340), (GX 620) 

6kW,4 kW Захранване на машини 

Асфалтополагаща машина 
BOGELE S800 AB200-2TV 

Вибродъска 
Ел.нивелирашо 
устройство 

Полагане на асфалт 

Самосвал ASTRA HD 8 64.45 331 KW,16M3 Транспорт 
Самосвал ASTRA HD 8 64.45 331 KW,16M3 Транспорт 
Валяк „BOMAG” BW211-D4 5 ТОНА, вибрационен Уплътняване 

Водна помпа 250 л/мин. Водочерпене/ 
Отводняване 

Фугорезачки TYROLIT FSG513P-1, 8.2kW,  
l1НР, 

Диск ф450мм, 25л, 
170мм 

Срязване на асфалтова 
настилка 

Трамбовка Hardoks плоча 200 кг Уптлътняване на насипи 
ПЕРСОНАЛ И АНГАЖИРАНИ ЛИЦА 
В експертния състав за изпълнение на строителството в качеството на Главен ръководител 
обект, Технически ръководител обект, инженер Геодезист и Координатор ЗБУТ са привлечени 
опитни инженери със солиден опит в изграждането на водоснабдителни съоръжения. 
Останалите експерти, които са предвидени са  както следва: 
Отговорник качество, строителен инженер с подходяща квалификация и опит. 
Допълнително за обезпечаване добрата координация на проекта ще бъдат привлечени да 
съдействат: Отговорник снабдяване и доставки и Отговорник строителна механизация и 
автотранспорт; 
Всички останали звена и отдели на дружеството осъществяват спомагателна и административна 
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подкрепа за реализацията на проекта. 
В изпълнителския състав ще участват строителни работници / бригадири със съответната 
квалификация, необходима за качественото извършване на обекта. Строителните звена 
/бригади/ са специализирани по отделните видове СМР.  
Максимален брой на анажираните лица, заети в СМР, като изпълнителски състав е 
планувано да бъдат 105 бр, която бройка ще обезпечи изпълнението на дейностите 
съгласно времеви график. При необходимост има готовност да се привлече допълнителен 
персонал. 
Транспортните средства и строителната механизация ще бъдат управлявани единствено от 
квалифицирани лица със съответните свидетелства за управление. 
ОПИСАНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ. 
КООРДИНАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
По-долу е изложена една обобщена и условно наименувана организационна схема, която идва 
да даде яснота на Възложителя - Община Смолян относно организацията и разпределението на 
ангажираните лица. 

 
Ръководителите на отдели „Финансово административен” и „Маркетинг и бизнес развитие”, са 
на директно подчинение на ръководното тяло. Чрез директната комуникация между тях се 
обезпечава вземането на решения от стратегическа важност например относно финансово 
обезпечаване навременното завършване на проекта, своевременно договаряне и заплащане на 
доставки и услуги, създаване на добра и прозрачна информираност относно степента на 
изпълнение на проекта и др. Административното ниво не е пряко свързано със строителните 
работи, но спомага за успешното финализиране на проекта. Отдел ’’Маркетинг и бизнес 
развитие” бива привлечен тогава, когато има необходимост от официални контакти със 
заинтересованите лица, обществеността на гр. Смолян и не само, доставчици, партньори и др. С 
този подход се създава устойчива бизнес среда, изгражда се обществено доверие и 
партньорства като начин на управление на влиянието им върху проекта. 
Ръководството координира и контролира всички процеси, като черпи необходимата 
информация от Главния ръководител на обекта и я анализира. Поради приоритетното значение 
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на настоящия обект, за Главен ръководител на обекта е привлечен специалист - инженер „ВиК” 
със солиден опит в ръководенето и надзора на сходни проекти. Той следи и отговаря за 
цялостното изпълнение на проекта. 
С оглед на отговорностите му, той разполага със значителна свобода при изпълнението на 
задачите, подчинен е директно на ръководното тяло и координира всички други помощни звена. 
Ръководителят на обекта изпълнява дейността си в тясна взаимосвързаност с Геодезиста, 
Техническия ръководител на обекта, Координатора по ЗБУТ, Отговорник по качеството, 
Отговорник снабдяване и доставка както и Отговорник Автотранспорт и механизация. По този 
начин Ръководителят на екипа има възможност да бъде информиран, да анализира и обсъжда 
всеки ключов процес свързан с изпълнението на обекта без да се налага да неговото пряко 
участие в тези процеси и да докладва за тях. Главният ръководител на обекта определя КАКВО 
и ДОКОГА трябва да бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по 
цялостното изпълнение на проекта. Така, чрез това централизирано звено, от едно място се 
оптимизират отделните проектни етапи, предотвратяват се дублиране и/или прехвърляне на 
компетенции и се прави възможно спазването на проследимост и прозрачност в изпълнението. 
Инженер Геодезиста ръководи геодезическите работи и участва в изпълнението им. Той следи 
за спазване на проектните решения, извършва контролни замервания, трасиране и разработване 
на геодезически планове. Той свежда релевантната информация до Главния ръководител на 
обекта и Техническия ръководител. 
Техническият ръководител на обекта е централна фигура при оперативната организация и 
изпълнението на СМР. Той е отговорен за качественото и навременно извършване на 
строителните работи. Те определя КОЙ от изпълнителския състав и ПО КАКЪВ НАЧИН следва 
да приведе в действие направените указания от Главния ръководител на обекта, Геодезиста, 
Стр. Надзор, проектанта, Отговорника по качество и Координатора по ЗБУТ или отговорниците 
на помощните звена и подава обратна информация с цел проследимост и координация на 
дейностите между изпълнителския състав и останалите участници в процеса. Потокът на 
информация се централизира и протича във вертикална посока към и от прекия ръководител на 
строителното звено/ бригадира, като свежда до минимум възможността за недоразумения и 
неясноти. При извършване на отделните видове работи се използва квалифициран за това 
изпълнителски състав, притежаващ съответната специализация. Те изпълняват диференцирани 
задачи поставени им пряко от бригадирите и синхронизирани с Техническия ръководител на 
обекта. В работата на строителната площадка операторите на строителните машини и 
транспортна техника са под пряко ръководство на Техническия ръководител като във връзка с 
доставките, извънредните дейности, административните процедури и др, тяхното ръководство 
се извършва от Отговорника на автотранспорт и механизация. В тясна взаимовръзка с това 
звено, работи и отдел „Снабдяване и доставка”. Отговорникът му има предимно 
координационна функция като синхронизира и следи за навременните доставки на материали, 
консумативи и др. 
За безопасността, здравето и контрола по качество през целия период и обхват на изпълнението 
отговарят съответните ангажирани лица - Отговорника по качество и Координатора по ЗБУТ. 
Те имат широки правомощия в тази област, като те събират и анализират информацията от 
строителната площадка, стиковат я с проектния и оперативния ръководител, правят оценка на 
съответствието и предписания съгласно нормативната рамка, вътрешно фирмените процедури и 
внедрената в дружеството изпълнител интегрирана система за управление и контрол на 
качеството. 
Тази избрана и доказала се във времето организационна структура на персонала, която ще бъде 
приложена и за изпълнението на настоящия обект, се отличава с: 
• строго разпределение на правата и отговорностите, 
• висока ключова компетентност на йерархичните нива, 
• висока степен на гъвкавост, координация и управляемост на проекта, 
• канализиран, информационен поток с възможност за обратна връзка между инженерно-
технически и изпълнителски състав, 
• опосредствана комуникация между изпълнителски състав и останалите участници в 
процеса, чрез ръководителя на строителното звено/бригадира и Техническия ръководител. 
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ ПО ВИДОВЕ СМР 
  

Брой 
работници Видове СМР 

Подготвителни работи,разполагане на техника и фургони, мерки за въвеждане на 
ВОБД 

3 

КЛОН I / ЗЕМНИ РАБОТИ  
РЯЗАНЕ НА АСФ.НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДВУСТРАННО 1 

РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ) 2 

НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ АСФ. НАСТИЛКА НА 
САМОСВАЛ 

0 

ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 0 
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН 
Н=или<2М 

1 

ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА 
И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ. 

1 

ИЗКОПИ С В=0.6до1,2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 2 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО 3M ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - 
РЪЧНО 

1 

НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 0 
ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 0 
ИЗВОЗВАНЕ НА СКАЛНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 0 
ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 0 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 1 
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 1 
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ 
ПОЧВИ РЪЧНО 

2 

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 
20СМ 

1 

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 0 

КЛОН I / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 2 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 30° Ф50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА PEHD ДЪГА 45° Ф50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 60° Ф50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PEHD 90° Ф50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD Ф50/50/50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф 6ОММ 1 
МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА ф 6ОММ 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК PEHD Ф50/1 1/2" 1 
ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 100/100СМ Н=или<2М 1 

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С 
МЕТАЛНА НИШКА 

1 

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ 
ДО ф 100 

1 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф 100ММ 1 
РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 2 

 НАПРАВА НА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 50 1 
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ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК ф 6ОММ 1 
НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК 1 
КЛОН ІІ / ЗЕМНИ РАБОТИ  
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН 
Н=или<2М 

1 

ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА 
И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ. 

1 

ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 2 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - 
РЪЧНО 

1 

НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 0 
ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 0 
ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 0 
ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 0 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 1 
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 1 
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ 
ПОЧВИ РЪЧНО 

2 

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 
20СМ 

1 

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 0 
КЛОН ІІ / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРОЙНИК Ф90/90/90 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР ФЛАНШОВ ф80ММ 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 90° Ф 90 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 60° Ф 90 1 
ДОСТАВКА И МОНТА PEHD ДЪГА 45° Ф 90 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD МУФА НАМАЛИТЕЛ 90/50 1 
МОНТАЖ СК С РЧК ф60 ММ И 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф 50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф50 К-Т СЪС 
СВ.ФЛАНЕЦ 

1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК ф 60ММ 1 
ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 80/ 80СМ Н=или<2М 1 
НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ Ф70/80ММ 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С 
МЕТАЛНА НИШКА 

1 

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ 
ДО ф 100 

1 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф 100ММ 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ /6 2 

 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 1 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА УСИЛЕНА PEHD 90/34" 1 

НАПРАВА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 1 
НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 1 
КЛОН І-ІІ / ЗЕМНИ РАБОТИ 
 

 
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН 
Н=или<2М 

1 
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ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА 
И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ. 

1 

ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 2 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - 
РЪЧНО 

1 

НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 0 
ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 0 
ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 0 
ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 0 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 1 
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 1 
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ 
ПОЧВИ РЪЧНО 

2 

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 
20СМ 

1 

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 0 
КЛОН 1-ІІ / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 2 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 30° Ф50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PEHD 90° Ф50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С 
МЕТАЛНА НИШКА 

1 
ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ 
ДО ф 100 

1 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф 100ММ 1 
СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 1 
НАПРАВА НА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 50 1 
КЛОН 3-II / ЗЕМНИ РАБОТИ  
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1,2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН 
Н=или<2М 

1 
 

ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА 
И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ. 

1 
 

ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 2 
 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - 

РЪЧНО 
1 
 

НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 0 
 ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ до 2 КМ 0 
 ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 0 
0 ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 0 
  ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 1 
 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 1 
 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ 

ПОЧВИ ръчно 
2 
 

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 
20СМ 

1 
 

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 0 
КЛОН З-ІІ/ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 2 

 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD МУФА НАМАЛИТЕЛ 90/50 1 
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА60°Ф50 1 
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ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА PEHD ДЪГА 45° Ф50 1 
 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 1 
 НАПРАВА НА ЗАВАРКИ HA PEHD ТРЪБИ Ф 50 1 
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С 

МЕТАЛНА НИШКА 
1 
 

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ 
ДО ф100 

1 
 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф 100ММ 1 
 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 1 
 КЛОН 4-II / ЗЕМНИ РАБОТИ  

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН 
Н=или<2М 

1 
 

ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА 
И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ. 

1 
1 

ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 2 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - 
РЪЧНО 

1 
1 

НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 0 
0 ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 0 
0 ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 0 
 ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 0 
 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 1 
 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 1 
 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ 

ПОЧВИ РЪЧНО 
2 
2 

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 
20СМ 

1 
1 

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 0 
0 

КЛОН 4-II / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 2 

 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 30° Ф50 1 
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PEHD 90° Ф50 1 
1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD МУФА НАМАЛИТЕЛ 90/50 1 
1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА PEHD ДЪГА 45° Ф50 1 
 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 1 
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С 

МЕТАЛНА НИШКА 
1 
 

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ 
ДО ф 100 

1 
1 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф 100ММ 1 
1 НАПРАВА НА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 50 1 
 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 1 
1 КЛОН 5-II / ЗЕМНИ РАБОТИ  

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН 
Н=или<2М 

1 

ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА 
И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ. 

1 
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ИЗКОПИ С В=0.6до1,2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 2 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - 
РЪЧНО 

1 

НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 0 
ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 0 
ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 0 
ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 0 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 1 
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 1 
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ 
ПОЧВИ 

2 

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 
20СМ 

1 

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 0 
КЛОН 5-ІІ / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 2 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PEHD 90° Ф50 1 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD МУФА НАМАЛИТЕЛ 90/50 1 

СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 1 
НАПРАВА НА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С 
МЕТАЛНА НИШКА 

1 
ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИ ДР. НАЛЯГАНЕ 
ДО ф 100 

1 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф 100ММ 1 
НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 1 
КЛОН III / ЗЕМНИ РАБОТИ  
РЯЗАНЕ НА АСФ.НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДВУСТРАННО 1 
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.МАЗУТ) 2 
НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ АСФ. НАСТИЛКА НА 
САМОСВАЛ 

0 

ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 0 
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН 
Н=или<2М 

1 

ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА 
И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ. 

1 

ИЗКОПИ С В=0.6до1,2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 2 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - 
РЪЧНО 

1 

НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 0 
ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ Д02 КМ 0 
ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 0 
ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 0 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 1 
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 1 
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ 
ПОЧВИ РЪЧНО 

2 

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 
20СМ 

1 

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 0 



                                       

18 

КЛОН III / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ /6 2 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР ФЛАНШОВ ф80ММ 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРОЙНИК Ф90/90/90 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 90° Ф 90 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 60° Ф 90 1 
ДОСТАВКА И МОНТА PEHD ДЪГА 45° Ф 90 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD МУФА НАМАЛИТЕЛ 90/50 1 
ДОСТАВКА И МОНАЖ PEHD БЕРТ СЪС СВ.ФЛАНЕЦ Ф90 1 
ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 80/ 80СМ Н=или<2М 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ф70/80ММ 1 
МОНТАЖ СКС РЧК ф 60ММ И 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф 50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф50 К-Т СЪС 
СВ.ФЛАНЕЦ 

1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТАПА Ф 50 1 
СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА УСИЛЕНА PEHD 90/34" 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА УСИЛЕНА Ф90/1 " 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф 32/1 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С 
МЕТАЛНА НИШКА 

1 

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ 
ДО ф 100 

1 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф 100ММ 1 
НАПРАВА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 1 

НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 1 

НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК 1 
СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 1 
КЛОН 1 - III / ЗЕМНИ РАБОТИ  
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН 
Н=или<2М 

1 

ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА 
И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ. 

1 

ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 2 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - 
РЪЧНО 

1 

НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 0 
ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИДО 2 КМ 0 
ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 0 
ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 0 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 1 
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 1 
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ 
ПОЧВИ РЪЧНО 

2 
УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 
20СМ 

1 

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 0 
КЛОН 1 - III / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ  
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ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 2 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 30° Ф50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PEHD 90° Ф50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 60° Ф50 1 
СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С 
МЕТАЛНА НИШКА 

1 

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ 
ДО ф 100 

1 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф 100ММ 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТАПА Ф 50 1 
НАПРАВА НА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК ф 60ММ 1 
НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 1 
КЛОН 2-III / ЗЕМНИ РАБОТИ  
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН 
Н=или<2М 

1 

ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА 
И ДО СЪОРЪЖЕНИЯ. 

1 

ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 2 
ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - 
РЪЧНО 

1 

НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 0 
ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 0 
ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 0 
ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 0 
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 1 
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 1 
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ 
ПОЧВИ 

2 

УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 
20СМ 

1 

РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 0 
КЛОН 2-III / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ  
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ /6 2 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРОЙНИК Ф90/90/90 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD МУФА НАМАЛИТЕЛ 90/50 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ 1 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 90° Ф 90 1 

ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 60° Ф 90 1 
ДОСТАВКА И МОНТА PEHD ДЪГА 45° Ф 90 1 
МОНТАЖ СКСРЧК ф 60ММ И 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф50 К-Т СЪС 
СВ.ФЛАНЕЦ 

1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК ф 60ММ 1 
ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 80/ 80СМ Н=или<2М 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ф70/80ММ I 
МОНТАЖ СК С РЧК ф60 ММ И 1 
СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 1 
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ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА УСИЛЕНА PEHD 90/34" 1 
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С 
МЕТАЛНА НИШКА 

1 

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ 
ДО ф 100 

1 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф 100ММ 1 
НАПРАВА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 1 
НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 1 

Изисквания към материалите. Описание на материалите. Документи за съответствие 
Вида и качеството на материалите ще бъдат в съответствие с техническата спецификация и 
проектното решение. Видът и качеството им ще бъдат доказвани със сертификати за качество 
и/или декларации за съответствие и вземане и изпитване на проби. Най-общо контролът 
относно материалите ще обхваща три фази: 
Входящ контрол: Извършване на входящ контрол на всички строителни материали, 
използвани при строителството. 
Технологичен контрол: Контрол върху съответствието на влагането в обекта на строителните 
материали и изделия с проектните и технологични изисквания, както и спазването на 
действащите нормативни и технологични изисквания за строителство и качество на 
изпълнението. 
Приемателен контрол: Надлежно съставяне на протоколи за установяване на качеството на 
изпълнените строителни работи и потвърждаване на данни от лабораторните изпитания. 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 
СМР на обекта започват по Главен клон I, II и II Тъй като Главен клон I и II са предвидени да 
преминават изцяло през едно и също трасе, те ще се изпълняват заедно т.е паралелно до края на 
клон II (който е с по-малка дължина от клон 1), откъдето продължава самостоятелното 
изпълнение на СМР по клон I. Паралелно и едновременно с тях, започва работа и по клон III, 
чието изпълнение в по-късен етап се отделя и преминава в друго трасе. 
СМР по клон I ще продължат 38 календарни дни; 
СМР по клон II ще продължат 19 календарни; 
СМР по клон III ще продължат 17 календарни дни; 
След цялостното изграждане на Главен клон II, започва последователното (т.е един след друг) 
изграждане на подклонове 1-II; 3-II; 4-II и 5-II; 
След приключване на работи по Главен клон III, започва последователното (т.е един след друг) 
изграждане на подклонове 1-III и 2-III; 
Общата продължителност за изпълнение на проекта е 45 календарни дни; 
ТЕХНОЛОГИЯ 
Подготовителни работи и мобилизация на ресурсите: 
Тези дейности започват след подписване на Протокол 2 за откриване на строителната площадка 
и включват устройване и организиране на мястото посочено от Община Смолян базов лагер, на 
който се разполагат фургоните за работници и технически персонал, временна складова база, 
място за техника и механизация, монтират се и мобилни химически тоалетни /WC/без 
необходимост за връзка с канализационната мрежа. Предвижда се доставката на вода за 
питейни и битови нужди да се осигурява на галони с изворна или минерална вода. Обезопасява 
се и се сигнализира районът на базовия лагер, като за тази цел се спазват изискванията за 
безопасност, ЗУТ и другите законови и подзаконови нормативни актове. Въвеждат се мерки за 
временна организация на безопасност на движение- ВОБД съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 
2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на 
строителни и монтажни работи (СМР) по пътищата и улиците - (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) и 
действащата нормативна уредба в цялост. Извършват се доставки на първоначално 
необходимите ресурси. Складовите площи се организират съгласно изискванията за 
оразмеряване на временните складове. 
Транспорт, товарене, разтоварване и преместване 
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Натоварването, транспортирането и разтоварването на тръбите, арматурите и фасонните части 
за тях се извършват, като се спазват изискванията на съответните стандарти. Не се допуска 
разтоварване чрез свободно спускане на посочените изделия по наклонена повърхнина или 
хвърлянето им.) Тръбите, фасонните части и арматурите, предназначени за полагане, 
предварително проверени относно годността им, се превозват на строителния обект в 
количество съгласно определените срокове, като се разпределят и подреждат по протежение на 
трасето непосредствено преди полагането им.При транспорта на тръбите плоскостите, върху 
които те се разполагат (каросерии на камиони, вагони и т.н.) не трябва да имат грапавини и 
остри издатини. Тръбите трябва да се разполагат така, че да не увиснат много извън плоскостта 
на товарната платформа. За предпочитане е разполагането на рулоните в хоризонтална посока. 
При транспорта и товарно-разтоварните работи на отделни тръби, връзки (снопове) или рулони 
от тръби, да не се ползват вериги, стомянени въжета, остри стоманени куки, и метални ленти 
без средства за предотвратяване на прекия допир между тях и тръбите. Желателно е 
укрепването на товара с тръбите да става с въжета от естествени или изкуствени влакна, а под 
тръбите и отстрани да се положат подходящи материали, за да се избегнат повреди от 
триене.При механизираното товарене и разтоварване на тръбите най-добре да се използват 
широки ремъци от синтетични материали за опасване на връзките (сноповете) с тръби и 
рулоните.При товарене и разтоварване на връзки с тръби, закачването им в никакъв случай не 
бива да става с куки за краищата на тръби от съответната връзка. Ако за товаро-разтоварните 
работи се използва кран, тръбите трябва да се повдигат в централната зона с осигурен баланс. 
Ако товаро-разтоварните операции се извършват ръчно, да не се допуска надраскване на 
тръбите или прегазването им от транспортните средства. Тръбите да не се поставят върху остри 
и твърди предмети. В никакъв случай да не се допуска търкаляне и влачене по земята. 
Складиране 
При складиране на тръбите, площадката върху която ще сложат тръбите, трябва да е добре 
нивелирана и без неравности - например остри камъни. Височината на купчините с тръби не 
трябва да надвишава 2 м., за който и да е диаметър.Фасонните парчета обикновено се доставят 
опаковани. Ако са доставени в насипно състояние да се внимава да не се повредят от удари или 
да не се деформират, вследствие на неправилно съхранение. Ако тръбите и фасонните парчета 
от РЕ ще се съхраняват дълго време без да бъдат монтирани, необходимо е те да бъдат 
складирани в закрити помещения със сравнително постоянна температура и защитени от преки 
слънчеви лъчи.Не е желателно преди монтажа им тръбите и фасонните парчета да престояват 
дълго време на обекта, изложени на атмосферни влияния и пряка слънчева светлина.Допуска се 
тръбите и фасонните парчета от РЕ да бъдат под въздействие на преки атмосферни влияния и 
слънчева светлина в рамките само на няколко дни, т.е. нежелателно е тръбите да се развозват на 
обекта дълго време преди монтажа. 
Подготвителни работи по трасето 
Преди започването на строителните работи, по трасето на водопровода започват с 
геодезическо замерване и трасиране на работните участъци извършвани от правоспособни 
лица и под ръководството на специалист „Геодезист” включен в екипа за изпълнение на 
обекта. За нуждите на геодезическите дейности ще се използва теодолит, лата и нивелир. 
Трасето се обозначава, като геодезическият екип свежда резултатите до знанието на Тех. 
Ръководител на обекта и го запознава с геодезическите параметри на място. Техн.ръководител 
на обекта следи за спазване на така отложеното трасе и запознава изпълнителския състав, зает 
с изпълнението му- бригади и оператори на багер и друга техника и МПС. Преди започване на 
земните работи по отложеното трасе се установява и отлага разположението на подземните 
мрежи (Ел, ВиК, телефонни кабели, газ и др.). Тази дейност се извършва в сътрудничество с 
компетентните лица от съответните експлоатационни дружества, отговорни за правилното им 
функциониране. Те ще бъдат своевременно уведомени като съвместната работа с тях ще бъде 
предварително координирана. Информират се възложителя, проектантите, ръководителя на 
обекта и техническия ръководител на обекта относно констатираните резултати. Последните 
две лица отразяват местоположението във вътрешно фирмените документи на обекта, като 
техническият ръководител има задължението да сведе информацията до бригадирите и 
операторите на механизация, които пряко работят на участъците. Изкопите в близост до 
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локализираните комуникации ще се извършват ръчно и с повишено внимание и в 
присъствието на техническия ръководител на обекта. В тези участъци багерите се придвижват 
със стрелата, насочена по оста на движение и с вдигнат кош над терена. Целта е да се запазят 
експлоатационните характеристики и безпроблемното функциониране на експлоатационните 
мрежи и съоръжения по време на строителството, както и след предаването на обекта на 
възложителя. 
ЗЕМНИ/ИЗКОПНИ И НАСИПНИ/ РАБОТИ 
Земните работи във връзка с изграждането на водопроводни и канализационни системи се 
извършват съгласно изискванията на инвестиционния проект, приложимите изисквания на от 
ПИПСМР „Земни работи и земни съоръжения". 
Земни работи в настоящото изложение са наречени изкопите и насипите. Те се делят на 
постоянни и временни. 
Към постоянните на този обект се отнасят изкопите и насипите по траншеите при 
изграждането на водопроводната мрежа ведно с прилежащите съоръжения, които попадат 
изцяло по продължение на уличната мрежа. 
Временните са тези необходими за осъществяване на спомагателни дейности обслужващи 
основните СМР по проекта. 
Технологическа характеристика на земните работи: 
Подготвителни работи - извършват се преди останалите две групи процеси. Те включват: 
Почистване на територията на земните работи от дървета, храсти и големи камъни. Рязане 
на съществуваща асфалтова настилка с фугорезачка. 
Геодезически и трасировъчниработи - контролно замерване.. 
Отводняване на повърхностни води - чрез устройване на водоотвеждащи канавки с наклон, не 
по-малък от 1% и трапецовидно напречно сечение. 
Спомагателни работи - извършват се успоредно с основните процеси. Те включват: 
Отводняване на подпочвени води: 
Чрез открито водочерпене. 
Чрез понижаване нивото на почвените води. 
Временно укрепяване на изкопните откоси. 
Чрез изпълнението им с откоси с подходящи наклони. 
Обикновено укрепяване - с дървени талпи и укрепителни рамки. 
Изкуствено заздравяване на почвите. 
Устройство на входни рампи/подходи в строителните ями и временни пътища за транспорт 
на земните маси. 
Основни процеси по земни работи включващи: изземване, прехвърляне, натоварване, 
извозване, засипване и уплътняване на земните маси. 
При започване на същинското строителство работният участък се почиства и заравнява 
механично и иззетото се извозва от района на строителната площадка до определени от Община 
Смолян места/депа. За този вид дейности ще се извършва с дребна специализирана техника и 
багер с кофа. За извозване се използват самосвали. 
Пристъпва се към отнемане на съществуваща асфалтова настилка, като същата се срязва с 
фугорезачка и се отстранява с кофата на багер. Отпадъкът се натоварва на товарни автомобили 
със самосвална уредба и се транспортира до посочени от възложителя депа за отпадъци. 
Изкопите по трасето ще се извършват в съответствие с линии, нива, размери и дълбочини 
заложени в одобрената проектна документация. Ръководителя на обекта и техническият 
ръководител следят за спазване на проектантските решения по коти, детайли и др. В зависимост 
от вида на изкопите, те ще се изпълняват както механизирано така и ръчно за да се избегне 
евентуално прекопаване. За изземване на земните маси ще се използват багери с кош и чук. При 
копаене те се движат по повърхността на терена, поради което могат да се прилагат и при 
влажни и мокри почви. Изкопаните земни маси се прехвърлят при необходимост за повторно 
използване или се натоварват на товарни автомобили със самосвална уредба, които да ги 
извозят и разтоварят на депо. 
Иззетите земни маси ще се товарят на товарни автомобили със самосвална уредба с подходяща 
товароносимост и се извозват до определените от Община Смолян депа. За извършване на 
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изкопните работи ще се използва такава механизация и такива методи на работа, които да 
отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и спецификите на 
местоположението при спазване на правилата и плана за безопасни и здравословни условия на 
труд. 
Изкопите ще бъдат укрепвани през времето на изпълнение. Преди започване на ежедневната 
дейност на работната площадка, от Координатор ЗБУТ с участието на техническия ръководител 
на обекта, задължително се провежда инструктаж на заетите лица на обекта. При извършване на 
изкопни работи и транспортиране на земни маси и строителни отпадъци от обекта т.е дейности 
с повишена опасност, както и доставки на материали и др., ще се спазва нормативната уредба за 
здравословни и безопасни условия на труд, изготвения план по безопасност и здраве, 
процедурите по приложимия стандарт OHSAS и работните инструкции. Изкопите ще се 
укрепват с леко или боксово укрепване, тип кофраж, в зависимост от дълбочината на изкопа и 
характеристиките на почвата. Това се извършва като: Подпората се поставя под 45 градусов 
ъгъл на здрава, стабилна основа, която при нужда се заравнява и уплътнява. Системите за 
укрепване на изкопи тип кофраж се поставят в почистен до основата си изкоп. Зачистването на 
изкопа ще се извършва ръчно. При дълбочини на изкопите, по-големи от височината на 
основните платна трябва да се поставят надстройки, така че системата за укрепване на изкопи 
да се регулира като едно цяло. Основата и настройката се свързват с болтове. Подпората се 
удължава съобразно височината. Дължината на изкопа се ограничава до дължината на 
укрепването. Всички изкопни работи ще се изпълняват при благоприятни метеорологични 
условия и в сухо време. Ще се полагат специални грижи, за дъната на изкопите за съоръжения в 
дъждовните периоди. При установена повреда, дъната на всички изкопи ще бъдат внимателно 
подравнени. Всички дълбоки изкопи ще бъдат обезопасени със съответните табели, предпазни 
парапети и светлинни сигнализация. Техническият ръководител, Координатор безопасност и 
здраве както и бригадирите следят откоса на изкопите с оглед да се открият на време 
евентуални обрушвания по тях и да се избегнат трудови инциденти. 
Извършените работи ще се изпълняват по технически правила на проекта и нормалната 
строителна практика: Правила за приемане на земни работи (ПИПСМР) когато те са 
приложими. 
I.  Изкопни работи 
В своята цялост земните работи в строителството включват строителна дейност, чрез която се 
изграждат съставните елементи на земното тяло: - изкоп, насип, теренната основа на насипите. 
При изпълнението на земните работи като материал се използват строителни почви. Земните 
работи представляват внушителен дял от строителните работи - по количество и стойност. Това 
налага специален подход към проучването на почвите - като особен вид строителен материал. 
Това е комплексна задача, която изисква: 
(1) познания за строителните почви: реализира се чрез запознаване с геоложките доклади и 
изводи, приложени към инвестиционните проекти. По време на изкопните работи се следи за 
характера и вида на иззетите земни маси и терена в който се работи. 
(2) осигуряването на подходящи машини - реализира се чрез предварително запознаване с 
проекта, планиране и логистика на съответната техника. 
(3) спазване на разработената технология за изпълнение - реализира се с предварително 
запознаване с инвестиционния проект, познаване и прилагане на съотносимите 
правилници/нормативни актове и/или стандарти за изпълнение на съответните видове работи, 
указанията за влагане на материалите и спазване на работните инструкции и указания от страна 
на проектантския екип и стр.надзор. Постоянно осъществяване на надзор и контрол на 
качеството на изпълнение. 
(4) обезпечаване на отводняването на строежа - реализира се с ежедневно наблюдение на 
нивото на подпочвените и повърхностни води и вземане на своевременни мерки за отводняване 
/чрез водочерпене/ или предотвратяване на събирането на водни маси /чрез изграждане на 
помощни отводнителни съоръжения/. 
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(5) непрекъснат контрол за изпълнението на проекта и на постигнатите параметри на 
изкопите/насипите; 
Земните работи включват следните дейности: върху работните участъци 
- разчистване от дървета, камъни, храсти и отстраняване на растителните почви и 
съществуваща асфалтова настилка; 
- подготовка за извършване на изкопно/насипните работи; 
Разчистване се прави и на площадките, определени за временно строителство, за заимствен 
изкоп и за депониране на земните маси; 
Тук се отнасят всички работи по: 
- изпълнение на изкопите: траншейни, скатни; 
- направа на окопите и дренажите; 
- оформяне на откоси и банкети; 
- депониране на излишните земни маси; 
- добиване на материал от заимствен изкоп; 
-ландшафтно оформяне на използвания терен; 
Земните работи ще се изпълняват предимно механизирано,а там където това не е приложимо и 
ръчно. От гледна точка на действията с /върху строителните почви, при изпълнението на 
земните работи се извършват следните операции: 
изкопаване 
насипване 
уплътняване 
избутване /транспортиране профилиране 
Разработена е схемата и технологията за изпълнението на земните работи за конкретния случай 
съобразно проектното решение, предложено от Проектанта. При това е изхождано от наличната 
строителна техника и винаги съобразно с вида на почвите. Това прави изпитването на почвите 
съпътстващ и много отговорен акт, при преминаването към всяка нова фаза от изпълнението на 
земните работи. 
Съпътстващо изпитване е и проверката за достигнатата плътност на отделните пластове при 
направата на насипите, на земната основа на настилката и на теренната основа. Тази проверка 
се прави чрез лабораторен анализ на определен брой проби, според изискванията на 
приложимия стандарт. 
При извършване на земни работи за полагане на водопроводи трябва да се спазват следните 
указания: 
1. При ръчното изкопаване в земен терен дъното на изкопа трябва да се оставя с 3 сш над 
проектната нивелета, а при машинно изкопаване - с 10-15 cm. Окончателното подравняване на 
дъното до проектната нивелета се извършва от монтажната група непосредствено преди 
полагането на тръбите, които трябва да лягат плътно по цялата си дължина; 
2. при изкопи, извършвани под нивото на почвени води, преди започване на земните 
работи трябва да се установи начинът за отстраняване или отвеждане на тези води, както и за 
укрепване и заздравяване на дъното при слаби почви; 
3. строителството на тръбопроводи и съоръженията им в свличащи се и пропадъчни терени 
се извършва съгласно указанията, дадени в проекта.Проверката на достигнатите проектни 
размери/коти става чрез геодезическо заснемане и сравнение с проектните данни. По заснетите 
данни се определят и количествата на изпълнената работа. 
За извършване на изкопните работи ще се използва такава механизация и такива методи на 
работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и 
спецификите на местоположението. 
Преди започване на изкопните работи ще се освободи зоната за работа от растителност и 
всички свободно течащи води. При извършване на изкопните работи ще бъде гарантирано 
максималното отводняване на изкоп по всяко време. Задължават се да изградят такива 
временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните 
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и течащи води извън зоната на обекта, като се стремят към минимално негативно въздействие 
върху околната среда и прилежащата инфраструктура. 
Превозването на иззетите материали до мястото на насипване или депониране трябва да 
продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща 
и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа. Излишният подходящ 
материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складирани на депа, съгласувани с 
Община Смолян. 
При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ 
материал. Изкопните работи ще се изпълняват по начин, който да гарантира целостта на 
откосите. Изкопите за основи, канали и окопи ще бъдат укрепени през цялото време на 
изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при 
напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено те 
да останат на място. Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за 
необходимия минимален период.С цел избягване наводнения при проливни дъждове, изкопните 
работи ще се изпълняват в последователност от ниската към високата част на терена като ще се 
работи на участъци. 
Оформяне на изкопи 
Оформянето на изкопа ще се извършва ръчно, като при необходимост се допуска и 
използването на малокалибрена и дребна техника. Изпълнените изкопи трябва да отговарят на 
напречните профили, дадени в проекта. Разходите направени вследствие на различията между 
проектните и действителните материали, водещи до необходимост от стабилизиране на земната 
основа, ще бъдат отчетени. Преди започване на изкопните работи и строителството на 
отделните участъци на водопровода се извършва подготовка на трасето. 
Извършва се по дължина на участъка и то само върху мястото, където ще се прави изкопа. 
Ширината на ивицата развалена настилка трябва да бъде с 30-40 см. по- голяма от ширината на 
предвидената траншея. 
■ Отделяне на хумуса и складирането му на депо (само, където се минава през зелени площи). 
Подготовка на площадки за складиране на тръби, материали и др. 
След приключване на подготовката се извършват изкопните работи по участъка на водопровода 
- прокопаване на траншеята, в която ще се полагат тръбите, както на основния водопровод, така 
и на сградните отклонения. 
Изкопът е предвиден с неплътно укрепване.По цялата дължина на разглежданите в 
разработката водопродовни участъци е предвидена пясъчна подложка 
- 10 см. под самата РЕ тръба и 3 до 5 см. отстрани на тръбата. Целта е да не бъдат 
наранени тръбите от камъни и да се осигури плътно лягане на тръбите върху дъното на изкопа. 
Оформената по този начин пясъчна подложка увеличава товароносимостта на тръбите спрямо 
статичните и динамичните пътни товари. Изпълнението й е абсолютно задължително. Засипката 
върху тръбите с височина 20 см. Също се изпълнява с пясък.На местата, в които са предвидени 
фланшови съединения или заварки под тръбите трябва да се оформят монтажни ямки с дължина 
0,80 м., дълбочина 0,25м. и ширина според ширината на траншеята. Ямките да се изкопават 
непосредствено преди полагането на тръбите. При изпълнението на СМР трябва стриктно да се 
спазват изискванията на: 
1. ПИПСМР раздели приемане, земни работи, изпитване и др. 
2. Техника на безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност. 
Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните работници 
трябва да бъдат запознати с изискванията на правилниците и разпоредбите при изпълнението на 
различните видове строително-монтажни работи. 
Изкопът за съоръжения се състои от всички изкопи, посочени в напречните профили, които са 
необходими за изграждането по проект. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде 
оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите. Възможно е, да е необходимо 
да се извърши допълнително прекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или 
ронлива скала. Получените празнини трябва да бъдат запълнени с бетон или друг одобрен 
материал. След полагането на бетона не трябва да се извършва подравняване на страничните 
повърхности на изкопа в продължение на двадесет и четири часа. Изкопът ще се изпълни 
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съгласно проекта.Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, 
включително това, получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще 
се компенсира с бетон или друг одобрен материал. 
Котловани и траншеи за съоръженията, ще се изпълняват до нивата и размерите, дадени в 
чертежите или до изискваните нива и размери. След приемането на готовия изкоп и след 
разрешение, ще продължи работа. Целият излишен изкопен материал, ще бъде извозен на 
депо.Всички изкопи ще да бъдат добре отводнени по всяко време, като се изпомпва водата и се 
укрепват страничните стени с плътна дървена шпунтова ограда или със стоманени огради. 
Периодично, по време на работите по изкопите, Изпълнителят ще проверява естеството на 
изкопавания материал и да следи дали е достигнато нивото. 
Ще се полагат специални грижи, за дъната на изкопите за съоръжения в дъждовните периоди. 
При установена повреда, дъната на всички изкопи ще бъдат внимателно подравнени. 
Участъците от мек материал, ронлива скала и шупли в котлованите и траншеите трябва да 
бъдат отстранени и получените дупки ще бъдат запълнени с бетон или друг одобрен материал. 
Дъното на котлована трябва да бъде почистено от изровен материал и изкопано до твърда 
повърхност, подравнено стъпаловидно или набраздено. След достигане на проектните коти, 
зачистване, уплътняване и оформяне на дъната се пристъпва към измерване, приемане от страна 
на Консултанта упражняващ строителния надзор и се съставят съответните протоколи съгласно 
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.  
Изпълнението на изкопи в почви с високо ниво на подпочвените води не се допуска, докато не 
бъде изградена системата от водоотводни съоръжения и до пускането на помпи, действащи за 
понижаване на нивото на подпочвените води под проектната кота на дъното на изкопа. При 
изпълнение на изкопни работи в зимни условия не се допуска засоляване на замръзналите 
почви на разстояние, по-малко от десет метра от участъците с предвидено полагане на тръби, 
стоманобетонни конструкции или метални съоръжения. Забранява се оставането на изкопните 
ями и траншеи в замръзнали почви с незавършени строителни работи до настъпването на 
пролетното затопляне без укрепителни съоръжения. 
Извършените работи ще се изпълняват по технически правила на проекта и нормалната 
строителна практика например Правила за приемане на земни работи (ПИПСМР) когато те са 
приложими и съгласно указанията на проектанта или надзора. Преди започване на ежедневната 
дейност задължително се провежда инструктаж на заетите лица. 
Укрепителни работи на изкопите 
Направените изкопи се сигнализират, обозначават и обезопасяват. Изкопите ще се укрепват с 
леко или боксово укрепване, тип кофраж, в зависимост от дълбочината на изкопа и 
характеристиките на почвата. Подпората се поставя под 45 градусов ъгъл на здрава, стабилна 
основа, която при нужда се заравнява и уплътнява. Системите за укрепване на изкопи тип 
кофраж се поставят в почистен до основата си изкоп. Зачистването на изкопа ще се извършва 
ръчно. При дълбочини на изкопите, по-големи от височината на основните платна трябва да се 
поставят надстройки, така че системата за укрепване на изкопи да се регулира като едно цяло. 
Основата и настройката се свързват с болтове. Подпората се удължава съобразно височината. 
Дължината на изкопа се ограничава до дължината на укрепването. Контролът за спазване на 
проектните изисквания относно временните и окончателни откоси включва: 
1) наклонът и местоположението на временните и постоянните откоси на скатните, 
траншейните и заимствените изкопи; 
2) дълбочините и стабилитета при изкопи с вертикални откоси без укрепване; 
3) дълбочините и осигуряването на стабилитета при изкопи с вертикални откоси, 
изпълнявани с укрепване; 
4) широчините на дъното на траншейните изкопи; 
5) достигането на проектните коти на дъното на изкопите, включително и отстраняване на 
оставения защитен пласт съобразно изискванията за недопускане на прекопавания и 
недокопавания. 
Насипни работи 
Обратната засипка трябва да се оформи до нивата и откосите, посочени на чертежите и с 
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предвидените в проекта материали. Преди полагане на тръбите се прави пясъчна подложка. А 
след полагането на тръбите, същите се засипват съгласно детайл от инвестиционния проект. 
Ще се вземат мерки насипът да се изгражда постепенно и плавно като се следи да не се 
нарушава неговата цялост и устойчивост. Материалът за обратната засипка ще отговаря на 
технически изисквания, посочени от проектанта. В съответния работен участък материалът ще 
се доставя механизирано, като в изкопа ще се поставя ръчно с лопати. Уплътняването с 
механични средства ще се извършва механизирано с лека и малокалибрена трамбовъчна 
техника, по такъв начин, че да се избегне повреждане или разместване на изградените вече 
етапи/съоръжения. 
ІІ. РАБОТИ ПО ТРАСЕТО НА ВОДОПРОВОДА  
ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ 
След направените изкопи и пясъчна подложка в тях започва полагането на тръбите. 
Реконструкцията на Вътрешната водопроводна мрежа ще се изпълни с полиетиленови тръби с 
висока плътност РЕ 100 - PN 16, PN 10, с които се гарантира дълготрайност на водопровода, 
ниски хидравлични съпротивления, сравнително по-ниска себестойност в сравнение със 
стоманените и азбестоциментови тръби. Преимущество на полиетиленовите тръби е и това, че 
не се налага да се изпълнява антикорозионна защита на последните.Тръбите се доставят на 
рулони с дължина от 100 м.Тръбите, които ще се използват при реконструкция, задължително 
се доставят с разрешение на прилагане и съответно сертификат за качество по ISO 9001 и да 
отговарят на някои от европейските стандарти - BS; FS; DIN или еквивалентни на тях 
стандарти. При монтажа на водопровода от полиетиленови тръби за свързването им и 
фасонните парчета да се извърши според предписанията и схемите, дадени в каталозите на 
фирмите производителки и според указанията на специалистите на съответната фирма. 
Минималната дълбочина на горния ръб на тръбите следва да бъде 1,50 м. и във всеки случай ще 
бъде обект на оценка в зависимост от натоварването от транспортните средства, от опасността 
от замърсяване от диаметъра на тръбопровода. 
Изисквания към изкопа: Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи 
правилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на тръбопровода, 
широчината на дъното може да бъде равна на диаметъра на тръбата, увеличен с по 10 см. от 
двете страни. Дъното на изкопа трябва да бъде здраво и изпълнено според проекта. Преди 
полагане на тръбите, на дъното се полага слой от пресят пясък, с дебелина най-малко 10 см., 
върху който се полага тръбата. С материал от същия вид се насипва отстрани ръчно и се 
запълва на височина най-малко 20 см. над горния ръб темето на тръбопровода. Последващото 
дозапълване може да се извърши с наличен материал или според проектните изисквания, в 
случаите когато отгоре се възстановява асфалтова настилка. 
Полагане на тръбите по трасето: Тръбите и фасонните части трябва да бъдат разположени по 
продължение на трасето, без да бъдат влачени и без да пострада. Трасето се оказва с пилони и 
се означават местата на фасонните части, според проекта. Тръбите и фасонните части трябва да 
бъдат наредени близо до изкопа, като се внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на 
трасето и броят и видът на фасонните части да отговарят на проекта. В случаи на полагане на 
тръбопровода на места с автомобилно движение, тръбите се събират на групи по 10-15 (120-180 
см.), така че да могат лесно да се разположат на техните места по протежение на изкопа. 
Монтирането на тръбопровода може да се извърши извън изкопа и поставянето му да се 
направи с помощта на подходяща механизация. Преди да се свържат отделните елементи на 
тръбопровода, тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за евентуални дефекти и 
внимателно почистени в краищата си, тръбите трябва да бъдат отрязвани перпендикулярно на 
оста. 
Монтажът на полиетиленовите тръби - полагане, заваряване, механични свързвания и 
други да се осъществява при умерени температури - не по-ниски от 8-10°С и не по-високи 
от 20-22°С. 
Връзки 
Връзките между тръба и тръба, тръба и фитинг или арматура могат да се изпълняват по 
следните начини: 
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1. Свързване чрез заваряване. Заварките се изпълняват от квалифициран персонал, който 
е преминал през курс в специализиран институт или при производителя на машини за 
заваряване. Изпълняват се с подходяща апаратура, която може да гарантира минимална 
възможна грешка в температурата, налягането и времената, която е защитена от запрашаване, 
от вятър, валежи. 
-  Челна заварка. Прилага се за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг, когато 
последният е подходящ за това. Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема 
стомана или от алуминий, облицован с тефлон, или от стъклопласти с антизалепващи покрития. 
Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране 
на температурата. Преди да се извършват операциите за заваряване, подходящо е да се 
темперират всички тръби до температурата на средата. 
-  Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка като се отрязват с 
подходящи режещи средства, които да бъдат ръчни за малките диаметри и електрически за 
големите, и за по-големи дебелини на стените; последните трябва да имат умерена скорост за 
преотвратяване нагряване на материала. Челата, така подготвени, не трябва да се пипат с ръце 
или с други потни тела; ако това се случи трябва да бъдат внимателно обезмаслени с триелин 
или друг подходящ разтворител. 
Двете части за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с двата ботуша, свързани с 
общата система за приближаване и притискане с контролирано усилие върху контактните 
повърхности. Термоелементът се вмъква между челата, които се притискат върху неговата 
повърхност. Материалът преманава в пластично състояние, като образува лека подутина. След 
предвиденото време термоелементът се изважда и двете чела се притискат едно в друго с 
усилие, докато материалът не се завърне в твърдо състояние. Заварката не трябва да се 
размества, докато зоната на шева не се охлади естествено до температура около 60°С. 
Съединения посредством фланци. За фланшови съединения на парчета от тръби или на 
специални части, се използват плоски стоманени фланци, сложени върху заваряеми накрайници 
от тръбите РЕ. Фланците се присъединяват към другите части чрез стандартни болтове с 
подходяща дължина. Поставянето на уплътнения е задължително във всички случаи. 
Монтираните тръби се обозначават със синя детекторна лента, която се поставя над тях. 
Тръбите се засипват до 30 см. над темето с дребнозърнеста фракция. На тази засипка се 
извършва леко трамбоване с ръчна трамбовка. Останалата част от траншеята се засипва 
механизирано с нестандартна баластра. 
АРМАТУРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ВОДОПРОВОДА 
Спирателни кранове 
На всички шахти за оттоци и въздушници се предвиждат спирателни кранове. Всички 
спирателни кранове и присъединителни фланзи за тях са предвидени за работно налягане Р = 
1,0 МРа (10 атмосфери). 
Въздушници 
Обезвъздушаването на водопровода ще се осъществява с монтирани автоматични въздушници. 
Сградни водопроводни отклонения. 
При полагането на новите водопроводи ще се подменят и прилежащите сградни водопроводни 
отклонения. Според Наредба № 4 арматурно-водомерния възел се разполага в парзел в шахта на 
разстояние до 2 м. от уличната регулаторна линия.Предвиждат се ТСК за всяко сградно 
отклонение, които ще се монтират в тротоара на 50 см. от бордюра. Монтажът се извършва чрез 
водовземна скоба и резбови фитинги от водопровода към водомерните шахти на абонатите , 
съгласно указания на производителя. 
Противопожарни хидранти 
Местата на пожарните хидранти са избрани, съгласно изискванията на чл. 170 (1), т. 1 на 
Наредба № I-з. Същите се предвиждат да са надземни.В с. Белев Дол ще се монтират 5 броя 
пожарен хидрант - в т. 9; в т. 22; в т. 37 на клон II; в т. 22 на клон I и в т. 11 на клон 2-П.След 
монтаж и укрепване на пожарния хидрант трябва да се означи със замонолитена на най-
близката стена плоча (метабна тръба) върху която да е отбелязано в метри разстоянието до 
хидранта в две перпендикулярни посоки. Монтажът се извършва чрез пета със захващане върху 
бетоново блокче. 
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Опорни блокове 
В хоризонталните и вертикални чупки на водопровода, при тройниците на отклоненията са 
предвидени бетонови блокове, които поемат силите от водното налягане в тръбите. Такива 
блокове се предвиждат и при намалителите (при преход от по-голям към по-малък диаметър). 
Там където е необходимо да се извършват бетонови работи - за замонолитване, укрепване и др. 
на прилежащи съоръжения и др. те включват следните етапи: кофражни, арматурни и 
бетонови работи. 
- Кофражни работи 
Предназначение на кофражите: да поберат армировката и бетоновата смес, като осигурят 
необходимата форма на отливаната бетонова или стоманобетонова конструкция; да създават 
възможност за удобно монтиране на армировката и полагане на бетоновата смес, и за нормално 
отлежаване на бетона до получаване на декофражна якост; да бъдат достатъчно здрави и 
корави, за да издържат натоварванията при бетонирането. 
Кофражните работи са сложен строителен процес, съставен от следните прости процеси: 
> Приготвяне на кофражните елементи; 
> Монтаж на кофражите (кофриране); 
> Декофриране; 
> Подготовка на кофражите за следваща употреба; 
Елементите на кофражите осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и 
стоманобетонните конструкции в процеса на полагането на бетонната смес. Изготвянето и 
поддържането на кофражните платна ще се извърши на строителната площадка. 
Общи изисквания 
1. Основните осови и нивелачни репери на строителната площадка се предават с акт по 
образец. Разположението на реперите ще се избира така, че те да остават видими при 
изпълнението на СМР и да не се увреждат. 
2. Изпълнението на кофражите ще осигури поемането на предвидените в проекта 
постоянни товари без опасност за работниците и от авария на конструкциите. Те трябва да 
осигуряват предаването на действащите товари върху земната основа или върху вече изпълнени 
носещи конструкции. 
3. Направата на кофраж включва следните процеси: 
подвеждане и направа на подпорна рамка, отвесиране и нивелиране, нареждане и закрепване на 
метални и дървени платна, поставяне дървени ограничители между платната, връзване с тел, 
укрепване във вид готов за полагане на бетона. Направеното скеле се използва за армировка и 
бетониране. 
5. При декофриране се изпълняват следните операции: снемане на стегите (дървени или 
метални), срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, частично почистване от 
гвоздеите, очукване на полепналия бетон и изкърпване; смазване и почистване на платната; 
сортиране по вид и размери на материалите във вид готов за нова употреба. 
6. Декофрирането на бетона се извършва при достигане на предписаните в проекта 
условия. Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, при нормални условия на 
втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и относителна влажност на въздуха 60 %) 
без да са добавени химични добавки, се спазват следните минимални срокове за декофриране:за 
вертикален кофраж страници на греди, колони, стени и шайби - 2 дни; за кофраж на плочи - 14 
дни; за дъна на греди - 14 дни. 
Контрол и приемане 
- Контролът по изпълнението и приемането направените кофражни работи се извършва на 
първо ниво от техническия ръководител а впоследствие от лицето по контрол на качеството и 
включва: входящ контрол на дървения материал, кофражни платна, подпори, кофражно-
смазочни материали и скрепителни елементи; 
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- Техническия ръководител контролира спазването на геометричините размери съобразно 
кофражните планове. 
- Приемането на завършена конструкция на кофражните форми се документира с акт обр. 
7 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството и за удостоверяване на годността и за започване на 
армировъчните работи. 
Кофражни масла: Кофражните масла подлежат на одобрение. Където бетонната повърхност е 
постоянно видима, се използва само едно кофражно масло за целия участък. Кофражните масла 
ще бъдат полагани равномерно, без да им се позволява да влизат в контакт с армировката, 
напрягащите съединения и котви.Където върху бетона се нанася някакво покритие, кофражното 
масло трябва да е съвместимо с него. 
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 трябва да бъде така подреден, че да може лесно да се демонтира и отстрани от 
излетия бетон без удари, разрушаване или увреждане. Където е необходимо, кофражът ще бъде 
така нареден, че видимата повърхност на платното, съответно подпряно само на опорите, да 
може да остане на място за такъв период, за какъвто се изисква от условията за набиране на 
якост на бетона. Когато кофражът се употребява повторно, трябва цялостно да се почисти и се 
приведе в добър вид преди приемането му. 
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. 
Почистване и третиране на формите: Челата на формите в съприкосновение с бетона, трябва 
да бъдат почистени преди бетониране и третирани с кофражно масло, където се налага. 
Където трябва да се оставят отвори във формите за полагане на армировката или закрепващите 
устройства,трябва да се вземат мерки да не изтича циментов разтвор при бетониране или 
увреждане при декофриране. 
Декофриране 
Декофрирането ще се извършва ръчно след като бетонът добие необходимата якост. Кофражът 
трябва да се свали по такъв начин, че да не увреди бетона и да го предпази от създаване в него 
на някакви допълнителни напрежения. 
Когато якостта на бетона на натиск е потвърдена от изпитване на бетонни пробни тела, 
съхранявани при условия, както обектовите, кофражът, поддържащ бетона на огъване може да 
бъде свален, когато кубовата якост на натиск е три пъти по-голяма от напрежението, на което 
ще бъде подложен елементът при декофрирането му (включително от собствено тегло, 
временни товари и други). Допуска се декофрирането да се изпълни съгласно указанията в 
проекта/проектанта а ако няма такива по указание на Техническия ръководител на обекта. 
Армировъчни работи 
Армировката ще бъде доставена на обекта предварително заготвена според проектната 
документация. При доставяне същата се преглежда за съответствие и годност от Техническия 
ръководител на обекта. Тя ще се монтира при спазване на проект, размер, спецификации и брой. 
Армировките се доставят фасонирани по спецификация, съответно етикирани по позициите от 
армировъчния план. Тя ще се полага ръчно. Монтажът на армировката се извършва от 
квалифицирано звено. Армировката трябва да е почистена от кал, сняг, лед и др. При 
полагането трябва да се спазват всички конструктивни изисквания и мерки за ЗБУТ. 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
1. Материалите, изделията и елементите, използвани при изпълнението на армировъчни 
работи, трябва да съответстват на предписаните в проекта и да притежават сертификати. В 
случаите, когато няма сертификат, да се прилагат лабораторни документи и заключения, които 
доказват тяхната годност за употреба. 
2. Преди монтажа на армировката се прави проверка и почистване на кофража и долната 
контактна повърхност . 
3. Не се разрешава изпълнението на монтажни работи при температура на въздуха, по- 
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ниска от -10 °С. 
4. Монтажът на армировката започва с разчитане на монтажния армировъчен план и 
включва: разнасяне на фасонираните пръти до местомонтажа им; отбелязване местата на 
прътите с тебешир; поставяне на приспособления (фиксатори) за осигуряване проектна 
дебелина на покритието на армировката, разпределението и привързването и; снаждането на 
надлъжните пръти на колони, греди и плочи с разминаване, поставянето на есове и столчета, 
изрязване на армировъчни пръти за отвори в плочите и поставянето на равноякостни 
обрамчващи пръти, монтирането на стремената, посаждането и монтирането в кофража на 
вързаните скелети за колони, както и направата на необходимите приспособления за връзване 
на армировъчни скелети на обекта. 
I.  КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ 
1. Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража се извършва от 
техническия ръководител или Ръководителя на обекта/Проектанта и включва: входящ контрол 
при доставяне на заготвената армировъчни изделия в съответствие с работния проект и външен 
оглед; отделните процеси по време на полагането, връзването и укрепването на армировката. 
2. Допустими отклонения - бетоновото покритие на армировката трябва да отговаря на 
предписаното в проекта. 
3. По повърхността на армировката не трябва да има вещества, които могат да окажат 
вредно влияние върху самата стомана, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на 
повърхността на армировката да се проверява преди монтажа и. 
4. Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да била повреди. 
5. Проектното положение на армировката в кофражната форма трябва да се осигурява 
срещу преместване и да се проверява преди бетониране. 
6. Приемането на монтираната армировка се документира с акт обр. 7, в съответствие с 
разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. 
Монтираната арматура подлежи на проверка за изпълнението й и следва да бъде приета от 
проектанта. Върху вече монтираната армировка няма да се позволява натиск от хора и машини. 
След приемането на арматурата, кофражната система се затваря от другата страна и се 
пристъпва към полагане на бетона. 
Бетонови работи 
Бетонирането ще се изпълни след окончателното приключване на монтажа на армировката, и 
приемането и от проектанта.. Бетонирането ще бъде изпълнено с автобетонпомпа при спазване 
ПБЗ, ВОБД и технологичните правила. Уплътняването ще бъде извършено посредством иглени 
вибратори до излизане на циментово мляко и преустановяване на образуването на въздушни 
балони. Декофрирането ще става на след набиране на необходимата якост на бетона. 
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 
1. Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва да отговаря 
на изискванията на БДС 4718. 
2. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на строителната площадка. Не се 
допуска разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода. Ако на строителната 
площадка се налага влагането на химически добавки, бетонът се размесва отново до 
равномерното им разпределение. 
3. Допуска се изпълнение на бетонови работи при температура на въздуха от 0 °С до - 4 °С 
само при наличие на добавки в бетоновите смеси и полагане грижи за бетона при бетониране в 
зимни условия - покриване с рогозки, полиетилен и др. 
4. Преди бетониране се прави проверка и почистване на кофража, поливане на контактните 
повърхности с вода. 
5. При полагане на бетоновата смес се осигурява проектната дебелина на бетона, чрез 
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поставяните по указания на техническия ръководител приспособления за ниво. 
6. При бетонирането на конструкциите трябва да се запазва проектното положение на 
кофража и армировката. 
7. При полагане с автобенпомпа изсипването на бетоновата смес става непосредствено от 
транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста армировка се разстила и избутва ръчно, 
включително и прехвърляне с лопата 
8. Уплътняването на положения бетон се извършва ръчно и механично с иглени вибратори. 
Ръчното уплътняване се извършва чрез очукане с дървени чукове по вертикалните повърхности 
на кофража на вертикалните елементи - колони, стени, шайби. 
9. Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон трябва да продължава 
дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Не се допуска разслояване 
на бетона в следствие вибрирането му. 
10. След полагането, уплътняването и достигане на проектните дебелини се извършва 
подравняване и заглаждане на бетоновата повърхност с подходящи мастари. 
11. След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на конструкцията от 
вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) при 
високи температури чрез напръскване и поливане с вода. 
12. Декофрирането на бетона се извършва при достигане на предписаните в проекта 
условия. 
КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ  
1. Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната армировка се 
приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 
2. Контролът по приемането и полагането на бетоновите смеси на строителната площадка се 
извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на бетонната 
смес по документи от доставчика и външен оглед; отделните процеси по време на полагането, 
обработката и отлежаването на бетона. 
3.Пряк контрол при полагането в кофражните форми, вибрирането и поливането на положения 
бетон упражнява и бригадира на бригадата зидаро-кофражисти. 
4. Техническият ръководител попълва в бетоновия дневник данните за доставения бетон, датата 
на полагане и др. данни съгласно образеца, както и достигнатите якостни показатели на бетона 
след получаване на сертификат от доставчика. 
Подготвителните работи за оформяне на основата за бетона трябва да бъдат извършвани 
съгласно проекта и техническите спецификации. Окончателно оформената основа трябва да 
бъде приета преди полагането на бетонната смес. 
Бетонът ще бъде превозван от бетоновози, и 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 и да се посочи в експедиционната 
документация.Не се допуска добавяне на допълнителна вода. 
Организацията за доставяне на бетона трябва да предвиди необходимата мощност на бетоновия 
център и капацитет на превозните средства, за да се осигури съответното количество бетон на 
площадката. Времето за доставяне трябва да осигурява правилно полагане и обработване на 
бетона. Бетоновите разтвори ще се доставят с бетоновози. Този начин на транспортиране на 
бетона е доказал своите предимства пред транспорта със самосвали, тъй като така се запазват 
необходимите характеристики на сместа. Наличният автопарк позволява бетона да се доставя 
по график за да се гарантира технологично правилното време за полагането му. Методът на 
доставяне ще способства и бързото разтоварване/полагане на бетона чрез автобетонпомпа без 
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увреждане на готовата бетонна конструкция и кофража. Всички канали, по които минава 
бетоновият разтвор, тръби трябва да са чисти и без втвърден бетон и друг подобен материал, 
вреден за бетонната смес. При полагане бетонът не трябва да пада от височина по- голяма от 1,5 
т. Подаващите бетон тръби трябва да са запълнени с бетон и долните им краища да са положени 
под повърхността на прясно положения бетон. Сместа ще бъде положена без разслоения и 
десортиране, които могат да се получат при пад от голяма височина. Бетонът ще се полага така, 
че да се избегне цялостно разслояване на материалите и изместване на армировката и кофража. 
Положеният бетон ще бъде уплътняван с вибратори - иглени, без да се допира кофража и до 
момента на излизане на циментово мляко и преустановяване на въздушните мехури. 
Бетонът трябва да бъде напълно уплътнен по време и след полагане и преди началото на 
свързване на цимента. Уплътняването трябва да се извършва експедитивно за да се постигне 
веднага необходимото уплътняване на всяка част бетон след изсипването му в кофража. 
Вибрирането ще се приложи в участъка на прясно положения бетон. Вибрирането не трябва да 
се прилага в една точка, тъй като може да предизвика изтичане на циментов разтвор. 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. Поради сравнително малкото 
количество бетон, ръчното уплътняване е допустимо в ограничени площи. 
Грижи след полагане на бетона 
Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от време след това, той 
трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните условия (включително от дъжд, 
рязка промяна на температурата, заледяване, съсъхване и т.н.). 
Методите на предпазване и продължителността му трябва да са такива, че бетонът да има 
задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е подложен на минимални 
деформации и да не получи нежелано напукване, вследствие на съсъхване. Мерките, които 
трябва да бъдат взети за предпазване на бетона от вредното влияние на ниските и високи 
температури, трябва да са специфицирани в програмата за изпълнение на бетонните работи, и 
да бъдат одобрени. 
Бетонни повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение на водата, съсъхване и 
напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, пясък или друг материал, който ще ги 
запази влажни. Покриването трябва да се извърши веднага, след като бетонът се е втвърдил 
достатъчно, за да не се повреди повърхността. Видът на покритието трябва да бъде одобрен и 
зависи от обстоятелствата. Ако се реши, че тези покривания не са нужни, бетонната повърхност 
може да се поддържа влажна чрез пръскане и поливане с вода. 
Изпитване на тръбите. 
Изпитването трябва де се направи в най-кратки срокове след полагането на тръбите и свързване 
на прилежащите съоръжения. Като участъците, които ще се изпитват не трябва да са дълги - до 
500 м.Изпитваният участък се задънва с парчета за фланшова връзка и глухи фланци, 
съоръжения с кранчета за пълнене на вода и изпускане на въздух. Двата края на участъка се 
укрепват срещу изтръгване на крайните задънващи парчета. Изпитваният участък да се пълни 
постепенно с вода, по възможност откъв по-ниската страна. Манометърът да се инсталира на 
задънването при по-ниския край на участъка. Особено важно е да се отстрани напълно въздуха 
от високите точки на участъка преди започване на изпитването. След запълване на изпитвания 
участък с вода налягането в него трябва да се повиши посредством помпа. Увеличаването на 
налягането в хода на изпитването да става бавно - 1 кгс/см2 на минута, за да може в случай на 
забелязана авария изпитването своевременно да се прекрати. 
Изпитателно налягане: Нормалното налягане PN =10 атм. X 1,5 Преди изпитването вряса 
положена вече тръба трябва да бъде засипана до 20 см. над темето. С уплътнена замна помва 
или дребнозърнеста фракция (едър пясък) с едрина на зърната 15 мм., за да се предотвратят 
движения на тръбите в следствие на увеличеното налягане. Местата при вързките между 
тръбите да се остават незасипани до приключване на изпитването, с цел да бъдат проверени и 
огледани по време на изпитването. 
Едночасова(предварителна) проба: 
Повишава се налягането до стойността на изпитателното PN х 1,5. участъкът с повишено 
налягане се изолира от помпата за период от един час. При падане на налягането се измерва 
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обемът на вода, който трябва да се нагнети отново в тръбите на изпитвания участък, за да се 
възстанови изпитателното налягане. Този обем не трябва да надвишава стойността на изчислена 
по следната формула: 
W д0П. = 0,125 х ЬРизп/З х DBvrp/25 /литра/, 
където: 
L - дължина на участъка в километри; 
Ризп. - изпитателно налягане; 
Овътр. - вътрешен диаметър на тръбата в мм. 
Дванадесетчасова (окончателна) проба: 
След проведената едночасова предварителна проба с положителен резултат, се извършва 
дванадесетчасова проба, като се оставя участъкът в продължение на 12 часа при изпитателно 
налягане. След дванадесетия час ако има пад в налягането, количеството пада, което трябва да 
бъде нагнетено допълнително да се достигне отново изпитателното налягане не трябва да 
надвишава изчисленото по-горната формула, умножено по 12. 
Промивка и дезинфекция 
Преди пускането на водопровода в експлоатация се извършва промивка на тръбопроводите 
(хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За извършената промивка се 
съставя акт. За промивка да се използва технически чиста вода. 
При отрицателни резултати се извършва дезинфекция на тръбопровода, вторична промивка с 
питейна вода, взема се проба от водата и се съставя акт за резултатите от анализа. Изборът на 
пробите на водата, а също и дезинфекцията на тръбопровода, се извършват с участието на 
представители на санитарно-епидемиологичната инспекция. 
След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез вкарване в него 
на разтвор от хлорен газ или хлорно съединение (например хлорна вар). Необходимата 
дозировка и време за дезинфекциране се определят от местните санитарни власти. Обикновено 
е достатъчна дозата 20-40 гр. активен хлор на 1 м3 вода и престой, не по-кратък от 24 часа. 
Дължината на участъка, подлежащ на дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 м. 
след дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от 
водата изчезне миризмата на хлор и бактериалогичният анализ на взетата проба даде 
благоприятен резултат. 
След завършване на работата по трасето на водопровода ведно с прилежащата арматура и 
съоръжения, се пристъпва към възстановяване на засегнатите участъци съгласно проект в т.ч и 
възстановяване на асфалтовата настилка, където е предвидено. Насипните работи са описани 
по-горе в точна земни работи. 
Асфалтови работи: 
При извършване на асфалтовите работи ще се осигури достатъчна производителност на 
асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране 
така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато 
полагане на асфалтовите смеси. Материалът ще бъде произвеждан в съответните акредитирани 
бази и ще бъде доставян до участъка с подходящи за целта машини. 
Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със 
смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. 
Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв 
график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина. 
Доставянето на сместа трябва да 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 на сместа от атмосферни 
влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). 
При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните 
граници ± 140С от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената 
смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, ще се прекъсне 
асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията на 
технологичните и спецификационни норми. 
Полагане 
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Сместа трябва ще бъде полагана върху предварително изпълнена, приета и одобрена основа и 
само когато атмосферните условия са подходящи. Ако положената смес не отговаря на 
изискванията, ще бъде изхвърлена на определено за това място. Сместа трябва да бъде 
положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. Ако по време 
на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради недостиг на смес или 
асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. (независимо от 
причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие с технологичното изискване. 
Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без 
прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната 
площадка. Предвидено е полагането на два слоя - от биндер и износващ горен слой асфалт. 
Асфалтовият пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след 
уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в 
уточнените толеранси. Когато конструктивната дебелина пласта налага той да бъде положен на 
повече от един пласт, работата по втория ще започне веднага след полагане, уплътняване и 
охлаждане на първия пласт от битумизиран трошен камък. Може да трябва почистване на 
готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка. Използването на автогрейдери и ръчно 
разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно 
да се работи с асфалтополагащата машина. 
Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на 
пласта и нейната хомогенност. 
Уплътняване 
С оглед на местоположение на обекта, ще се ползва една асфалтополагаща машина и 1 брой 
самоходен валяк и пневматична трамбовка. 
Преди започване работа на обекта, ще се изпълнят пробни участъци за всеки асфалтов пласт и 
неговата дебелина, за получаване на оптимални резултати при уплътняване, които след това ще 
бъдат използвани като минимум изисквания за уплътняването. Пробните участъци трябва да 
включват всички необходими дейности, включително и изпитванията за асфалтовите пластове 
или даден вид оборудване или вид работа. 
Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има 
неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло. 
За предпазване от полепване на асфалтовата смес по валякът, той трябва да бъдат достатъчно 
овлажняван, без да се допуска излишно количество вода. След уплътняването на надлъжните 
фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на 
настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен 
наклон, валирането трябва да започне от по- ниската страна към по-високата страна, със 
застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка. 
Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в 
непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 
8,0 km/h. 
Линията на движение на валяка и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако 
валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно 
разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да бъде 
отново уплътнен. 
Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал 
асфалтов пласт. 
Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния ред: 
а) Напречни фуги 
б) Надлъжни фуги 
в) Външни ръбове 
г) Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна 
д) Второ основно валиране 
е) Окончателно валиране 
Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено 
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внимание трябва да се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички 
участъци. 
а) Напречни фуги 
Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се осигури 
равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани с лата, за да се гарантира 
равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в права линия и с вертикални 
чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, трябва да се възстанови 
вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди полагането на нова 
асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес 
срещу фугата, трябва да бъде здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния валяк. 
Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на оста, като 
бандажите застъпват не повече от 150 mm от новоположената смес при напречната фуга. 
Валякът трябва да продължи работа по тази линия, премествайки се постепенно с 150 mm до 
200 mm, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа на валяка. 
б) Надлъжни фуги 
Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на напречните 
фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по проектната линия и наклон и да има вертикален 
ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде плътно притиснат към ръба на 
изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес трябва да 
бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. Уплътняването трябва да се извършва с 
бандажен валяк. 
Бандажът на валяка трябва да минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не 
повече от 150 mm от прясно положената смес. След това валяците трябва да работят за 
уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга. Уплътняването трябва да продължи до 
пълното уплътняване и получаването на добре оформена фуга. Когато надлъжната фуга не се 
изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на 
лентата трябва да бъде изрязан вертикално, почистен и намазан с битумна емулсия преди 
полагането на асфалтовата смес за следващата лента. 
Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните линии на настилката. 
в) Външни ръбове 
Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или веднага след 
валирането на надлъжните фуги. 
Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на 
ръбовете. Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, трябва 
да бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на 
бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта. 
г) Първоначално уплътняване 
Първоначалното уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните фуги и 
ръбовете. Валякът трябва да работи колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата 
машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване 
на сместа. Не трябва да се допуска температурата на сместа да падне под 110°С преди 
приключването на първоначалното валиране. 
Второ(основно) уплътняване 
Основното уплътняване трябва да следва първоначалното, колкото е възможно по- скоро и 
докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата плътност. 
Валякът трябва да работи непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно 
уплътнена. Промяната посоката на движение на валяците върху още горещата смес е забранено. 
е) Окончателно уплътняване 
Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно 
топъл за премахване на следите от валяка. 
Всички операции по уплътняването ще се изпълняват в близка последователност. 
На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде 
трамбовка от такъв вид, че да осигурят необходимата плътност. 
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След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, 
плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите 
толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да бъдат 
коригирани. 
Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с 
изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт. Завършеният пласт трябва да 
отговаря на конструктивните допуски. Участък, който не отговаря на изискванията трябва да 
бъде ремонтиран, съобразно изискванията. Ще се вземат проби от всеки завършен асфалтов 
пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта, които ще се дават за 
изследване в акредитирани пътни лаборатории. 
Участникът е приложил описание на материалите и документи за съответствие на качеството, 
както следва: 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИЖДАНИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ МАТЕРИАЛИ 

Продукт/материал 
по количествена 

сметка 

Предложение на 
участника с описание на 

спецификациийте 

Производител/ 

Доставчик 

Приложени 
сертификати 

н/или 
декларации за 
съответствие 
и/или др. 

ПЯСЪК ЗА 
ПОДЛОЖКА ПОД 

ТРЪБИ 

Добавъчен материал 
фракция 0-4 мм 

Добавъчен материал 
получен, чрез обработка на 

речна баластра 
предназначен за 

производството на бетон за 
сгради, пътища и други 

съоръжения 

„ДЮЛГЕР” ООД ДА 

PEHD ТРЪБИ Ф50/6 Тръби от полиетилен висока 
плътност ПЕВП 

ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 
предназначени за 
изграждане на 

водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 ISO 14001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 

KONTI HIDRO 
PLAS 

МАКЕДОНИЯ 

ДА 

PEHD ДЪГА 30гр  
Ф 50 

Фасонни части от полиетилен 
висока плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 

ISO 9001:2008 DW-
8141BQ0581 IS014001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTI HIDRO 

PLAS 

МАКЕДОНИЯ 

ДА 
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PEHD ДЪГА 45гр  
Ф 50 

Фасонни части от полиетилен 
висока 

плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 ISO 14001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTI HIDRO 

PLAS 

МАКЕДОНИЯ 

ДА 

PEHD ДЪГА 60гр  
Ф 50 

Фасонни части от полиетилен 
висока плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 ISO 14001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTI H IDRO 

PLAS 

МАКЕДОНИЯ 

ДА 

КОЛЯНО PEHD 90гр 
Ф 50 

Фасонни части от полиетилен 
висока плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 ISO 14001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTI HIDRO 

PLAS 

МАКЕДОНИЯ 

ДА 

ТРОЙНИК PEHD  
Ф 50/50/50 

Фасонни части от полиетилен 
висока плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 
ISO 14001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTI HEDRO 

PLAS 

МАКЕДОНИЯ 

ДА 

СВОБОДЕН 
ФЛАНЕЦ Ф50 

Свързващи части, 
принадлежности и аксесоари 
от светографитен чугун 

предназначени за изграждане 
на извънсградни мрежи за 

питейно-битово 
водоснабдяване 
БДС EN 545:2010 

„ЧУГУНЕНА 
АРМАТУРА 
БЪЛГАРИЯ” 

АД 

ДА 
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СК С ПРЕДП. 
ГАРНИТУРА 
ф10ММ 

Спирателни кранове от 
светографитен чугун 

предназначени за изграждане 
на извънсградни мрежи за 

питейно-битово 
водоснабдяване 

БДС EN 1074-1:2004 
БДС EN 1074- 2:2004/А 

1:2006 

„ЧУГУНЕНА 
АРМАТУРА 
БЪЛГАРИЯ” 

АД 

ДА 

КЛАПА 
ВЪЗВРАТНА 
ф60ММ 

Чугунена промишлена 
арматура отговаря на 

Европейската Общност и ISO 
9001:2008 стандарти 

Дека Трейд ООД 
POLLMIX-POLIX 

ZIRI 
Словения 

ДА 

ФЛАНШОВ 
НАКРАЙНИК PEHD 

Ф50/1 1/2" 

Фасонни части от полиетилен 
висока плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 ISO 14001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTI HIDRO 

PLAS 
МАКЕДОНИЯ 

ДА 

ОПОЗНАВАТЕЛНА 
PVC ЛЕНТА С 

МЕТАЛНА НИШКА 

Детекторна лента с две 
матални нишки и надпис 

„ВНИМАНИЕ 
ВОДОПРОВОД”Отговаря на 
техническо одобрение и 
нормативни актове DIN 

53445:53370:54841-3: ISO 
846:1872-1 

ЮРОКОМ 2000 
ООД 

ДА 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ВОДОПРОВОДИ 

Биоциден препарат 
„ОЛИМП” за дезинфекция и 

опазване здравето на 
населението 

Разрешение за пускане на 
пазара 1314-1/15.06.,2012 на 

M3 

МЕД ЕКО ООД ДА 

АВТОМ. 
ВЪЗДУШНИК 
Ф6ОММ 

Автоматичен убезвъздушител 
производство на фирма ARM 

S.R.L. Италия 
UNIEN ISO 9001:2008 

Дека Трейд ООД 
ARM S.R.L. Италия 

ДА 

PEHD ТРОЙНИК  
Ф 90/90/90 

Фасонни части от полиетилен 
висока плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 IS014001:2004 

МАРИВА ИМ ООД 
KONTI HIDRO 

PLAS 
МАКЕДОНИЯ 

ДА 
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ВОДОМЕР 
ФЛАНШОВ ф80ММ 

Фланшов водомер „sensus” 
БДС EN 14154- 
1:2006+А1:2007 

МАРИВА ИМ ООД 
Sensus 

Meteringsystem 

ДА 

СК С РЧК ф80ММ Спирателен кран с ръчно 
чугунено колело, отговаря на 
Европейската Общност и ISO 

9001:2008 стандарти 

Дека Трейд ООД 
POLIMIX-POLIX 

ZIRI 
Словения 

ДА 

PEHD ДЪГА 90 гр. 
Ф90 

Фасонни части от полиетилен 
висока плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 
ISO 14001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTI HIDRO 

PLAS 
МАКЕДОНИЯ 

ДА 

PEHD ДЪГА 60 гр. 
Ф90 

Фасонни части от полиетилен 
висока плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 ISO 14001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTI HIDRO 

PLAS 
МАКЕДОНИЯ 

ДА 

PEHD ДЪГА 45 гр. 
Ф90 

Фасонни части от полиетилен 
висока плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 ISO 14001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTI HIDRO 

PLAS 
МАКЕДОНИЯ 

ДА 

PEHD МУФА 
НАМАЛИТЕЛ 

Ф90/50 

Фасонни части от полиетилен 
висока плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 ISO 14001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTI HIDRO 

PLAS 
МАКЕДОНИЯ 

ДА 

МОНТАЖ СК С РЧК 
ф60ММ 

Спирателен кран с ръчно 
чугунено колело, отговаря на 
Европейската Общност и ISO 

9001:2008 стандарти 

Дека Трейд ООД 
POLIMIX-POLIX 

ZIRI 
Словения 

ДА 

ВЪЗВРАТНА 
КЛАПА 
Ф50ММ 

Спомагателно оборудване за 
предотвратяване на 

налягане в тръбопроводи 
Директива 97/23/ЕО 

Pfeiffer Chemie- 
Armaturenbau 

GmbH, D47906 гр. 
Кемпен, Германия 

ДА 
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ПХ ф70/80ММ Пожарен Хидрант за извън 
сградни водопроводни 
инсталации за питейно 

битови нужди 
БДС EN 1074-6:2009 

„ЧУГУНЕНА 
АРМАТУРА 
БЪЛГАРИЯ” 

АД 

ДА 

PEHD ТРЪБИ Ф 
90ММ/6 

Тръби от полиетилен висока 
плътност ГТЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи с 
размери DN от ф20 до DN 

ф1000 
ISO 9001:2008 

DW-8141BQ0581 
IS014001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTIНПЖО 

PLAS 
МАКЕДОНИЯ 

ДА 

СГРАДНО 
ВОДОПРОВОДНО 
ОТКЛОНЕНИЕ 

Ф25/3/4" 

Фитинги от полиетилен 
висока плътност, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи м 

ISO 9001-2008 
EN 15 55-3,4 

МАРИВА ПМ ООД 
VORSAS 

HUNGARY 

ДА 

ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ 

ВОДОВЗЕМНА 
СКОБА УСИЛЕНА 

PEHD 90/3/4" 

Фитинги от полиетилен 
висока плътност, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи м 

ISO 9001-2008 
EN 15 55-3,4 

МАРИВА ПМ ООД 
VORSAS 

HUNGARY 

ДА 

PEHD БЕРТ СЪС 
СВОБОДЕН 
ФЛАНЕЦ Ф90 

Фитинги от полиетилен 
висока плътност, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи м 

ISO 9001-2008 
EN 15 55-3,4 

МАРИВА ПМ ООД 
VORSAS 

HUNGARY 

ДА 

PEHD ТАПА Ф50 Фасонни части от полиетилен 
висока плътност ПЕВП 
ПЕ100/ПЕВП ПЕ80, 
предназначени за 

изграждане на водопроводни 
мрежи с размери DN от ф20 

до DN ф1000 
ISO 9001:2008 DW-

8141BQ0581 ISO 14001:2004 

МАРИВА ПМ ООД 
KONTI HIDRO 

PLAS 
МАКЕДОНИЯ 

ДА 

ВОДОВЗЕМНА 
СКОБА УСИЛЕНА 

PEHD 90/1" 

Фитинги от полиетилен 
висока плътност, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи м 

ISO 9001-2008 
EN 15 55-3,4 

МАРИВА ПМ ООД 
VORSAS 

HUNGARY 

ДА 
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СГРАДНО 
ВОДОПРОВОДНО 
ОТКЛОНЕНИЕ 

Ф32/1" 

Фитинги от полиетилен 
висока плътност, 

предназначени за изграждане 
на водопроводни мрежи м 

ISO 9001-2008 
EN 15 55-3,4 

МАРИВА ПМ ООД 
VORSAS 

HUNGARY 

ДА 

БЕТОН ЗА ОПОРНИ 
БЛОКОВЕ 

Обикновен бетон 
БДС EN 206-1:2002, БДС EN 
206-1:2002/А 1:2006, БДС EN 
206- 1:2002/А2:2006, БДС EN 

206-1:2002/НА:2008 

„ДЮЛГЕР” ООД ДА 

АРМИРОВКА Армировъчна стомана на 
пръти и/или на кангали. 

Стомана Индъстри 
АД 

ДА 

СТРОИТЕЛНИ 
ПИРОНИ 

Строителни пирини за 
директен монтаж при 
изграждане на кофражи, 

сглобки и др. 
ЕТА-04/0101 

ХИЛТИ АД  

МЕРКИ И НАЧИНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО. ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛА 
ЗА КАЧЕСТВО, КОЙТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ДОГОВОРА 
V. МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ 
От съществено значение за навременното, качествено и безаварийно изпълнение на 
възложените работи е прилагането на доказани методи на планиране, координиране и контрол 
на процесите. Всички процеси преминават през следните фази: 
Планиране - Реализация - Контрол - Отчет - Последващ анализ) 
Предвид ключовото значение на контрола по-долу са изложени предвидените методи на 
контрол. 
Контролът на процесите включва: 
- контрол на техническата документация; 
- контрол на влаганите материали и окомплектовки; 
- контрол на ресурсите; 
- контрол на работната среда; 
- контрол на параметрите на процесите; 
- контрол на специалните процеси; 
- контрол на идентификацията; 
- контрол на документирането. 
Контролът на техническата документация се извършва още при започване на обекта и през 
цялото време от Ръководител на екипа /РЕ/ и Зам. ръководител на екипа /ЗРЕ// Техническия 
ръководител /ТР/. 
Контролът на процесите се извършва: 
- чрез самоконтрол от изпълнителите; 
- контрол от Ръководителя на обекта /РО/ и Техническия ръководител /ТР/; 
- периодичен контрол от Отговорника по качество; 
- контрол от Строителния надзор. 
- контрол от Проектанта 
- контрол от Възложителя 
Възложителят и/или консултантът може по всяко време да инспектират работите, да 
контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на 
дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В 
случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, 
работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. 

1. Контрол на влаганите материали и окомплектовки 
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- Отговорникът по качество изпълнява контрол върху всички материали. 
- ЗРЕ и ТР извършват входящ контрол на материалите доставени директно на обекта. 
- В зависимост от изискванията на работната документация ТР извършва контрол по 

време на строителството и краен контрол на обекта. 
- Ако по време на входящият контрол на материалите и окомплектовката, ТР 

констатира несъответствие той действа съобразно инструкции и процедури. 
- Ако при контрола по време на строителството се установят отклонения и 

несъответствия в параметрите на процес или в характеристиките на продукта, РЕ на 
обекта спира работата и разпорежда незабавно отстраняване на несъответствията. 

- При необходимост се предприемат корегиращи и превантивни действия; 
- Всички производствено-технически процеси трябва да се изпълняват съгласно 

предоставената работна документация и разработените технологични инструкции. 
- В строителството се допускат само окачествени и отговарящи на изискванията на 

техническата документация суровини, материали и окомплектовка. 
2. Контрол при съхранение на материалите по време на производствения процес. 
- Необходимите материали за изграждане на обектите се доставят директно на обекта, 
където се организират временни приобектови складове/площадки. Преди ползването им 
същите се подлагат на контрол. 
- ТР контролира всички строителни материали, които ще се складират на определените за 
целта места. 

Завършени видове работи се проверяват и изпитват според изискванията на техническата 
документация и съобразно вида им се предават на възложителя с Актове и Протоколи, 
съгласно Наредба № 3 /31.07.2003 г. “Съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството” 

3. Контрол при транспортирането на материалите и при доставките 
- Контрол при доставката и транспортирането на материалите се осъществява от 
Отговорника по снабдяване и доставки, РО и ТР. 
- ЗЕ контролира използването на материали и смеси, да става само съгласно указанията 
за употреба и депониране. 
- За изправността на машините и тяхното използване следи Отговорник „Механизация 
и автотранспорт”. 
Контрол на ресурсите; 
- РО и ТР извършват ежедневно контрол на производственото оборудване (ПО), 
технологичната екипировка и на средства за наблюдение и измерване(СНИ). 
- Отговорник „Механизация и автотранспорт” отговарящ за изправността на машините 
поддържа в актуално състояние “Инвентарната книга на машините” и извършва периодичен 
контрол. 
Контрол на работната среда; 
- Координатор по ЗБУТ и ТР ежедневно следят за спазване изискванията за работната 
среда и при констатирано отклонение предприема незабавни действия. 
- Отговорник ЗБУТ следи на работните места да се създават условия за опазване на 
здравето на работещите и осигуряване на безопасност, като: 
1. работното място и работното оборудване се поддържат в техническа изправност, а 
всички неизправности, които могат да засегнат безопасността и здравето на работещите, се 
отстраняват във възможния най-кратък срок; 
2. работното място, работното оборудване и пътищата към тях се почистват редовно; 
3. защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита се проверяват и се 
поддържат в изправност; 
4. пътищата към аварийните изходи и самите изходи се поддържат свободни по всяко 
време. 
5. оборудване с противопожарни средства и аптечка за първа помощ. 
6. Преди започване на строително-монтажните работи на обекта цялостния персонал, 
предвиден за изпълнението му ще премине през задължителен инструктаж по ЗБУТ, съгласно 
Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за инструктажа на работниците и служителите 
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по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана 
7. Ще бъдат осигурени специални работни облекла и ЛПС индивидуално, за всеки от 
работниците, както и за техническите лица, представители на възложителя и контролните 
органи, временно пребиваващи в зоната на строителството. Ще се издаде заповед 
задължителното им ползване при работа или престои на строителната площадка. 
8. Състоянието на ЛПС и тяхното износване ще бъде проверявано периодично и 
резултатите от проверките ще бъдат отразявани с протокол. 
9. Координатора по безопасност и здраве или техническия ръководител не трябва да 
допускат до работа неинструктирани и необучени работници. 
10. Всеки работник преминал инструктажа и обучение по техника на безопасност е 
длъжен да познава и спазва нормите и да се грижи за собствената си безопасност. 
11. Всички работници и служители са длъжни да познават и спазват наредбата за 
противопожарна защита 
12. Ще бъде осигурена денонощна охрана на обекта с цел опазване на складираните 
материали, наличната техника на обекта, както и собствеността на Възложителя. 
13. По отношение на изпълняваните дейности, същите ще са съгласно утвърденият от 
Възложителя проект. 
14. Всички сгради, включително складове, санитарните възли, както и стаи за почивка се 
подържат в добри хигиени условия. Не се допуска замърсяване, с което се осигурява 
възможност на персонала да работи безопасно и ефикасно. 
15. На всички работници се извършват професионални медицински прегледи от служба за 
трудова медицина. 
16. ТР организира и контролира поддържането на реда и чистотата в строителните обекти. 
Той организира и контролира редовното почистване на площадката. 
17. Независимо от тези разпоредби всеки работник носи лична отговорност за реда и 
чистотата на своето работно място. 
18. С цел опазване на околната среда и икономия на енергийни ресурси, ЗЕ организира 
целенасочени действия относно: 
• минимизиране на производствените отпадъци чрез: 
- контрол върху бракуваните материали; 
- депониране на бракуваните материали и отработените отпадъци. 
• икономия на енергийни ресурси - вода и електричество чрез: 
- оптимизиране на технологичните процеси. 
- използването на технически изправни и ефективни съоръжения. 
Контрол на специалните процеси ; 
1. Специалните процеси се извършват по конкретни технически инструкции и 
технологии, в които са посочени параметрите, редът на протичане, наблюдение, регулиране 
и контрол на процесите. 
2. Специалните процеси трябва да се изпълняват от квалифициран персонал, обучен за 
всеки конкретен процес. 
3. Контролът за протичане на специалните процеси се извършва от изпълнителите и ЗЕ на 
обекта. 
4. Настройка и контрол на параметрите на специалните процеси . 

Специални процеси условно се наричат такива процеси, чиито изходни параметри 
(качествени показатели) не могат да бъдат проверени директно чрез последващо наблюдение 
или измерване. Това са процеси, при които недостатъците се проявяват обикновено по-късно 
(в процеса на експлоатация). Специалните процеси са: бетониране на (фундаменти, плочи, 
ивични основи, бетон на стоманобетонни стени, колони, шайби, греди ) заварки, скрити 
инсталации и др. лед провеждане на тестовете, скритите инсталации се приемат от 
Възложителя и чак след това се преминава към следващите операции които скриват 
инсталациите. Когато не са конкретно описани, в техническата документация, специалните 
процеси се изпълняват съгласно нормативните наредби и технологични инструкции и имат 
следното принципно съдържание: предназначение, необходими материали, необходими 
съоръжения, технологични операции, контрол, правила за охрана на труда, маркировка и 
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др.Технологичните инструкции трябва да бъдат налични на всяко работно място и да се 
познават от работниците, извършващи съответните операции. Контролът на специалните 
процеси се извършва директно от ЗЕ и ЗРЕ. 

Контрол на идентификацията 
Контролът по идентификацията на процесите се осъществява съвместно от РО и ТР. 
Контрол на документирането. 
Всички изпълнени дейности на обекта ще бъдат надлежно документирани. Редовно ще се 
прави отчетност към дружеството от една страна и към останалите участници от друга по 
реда на ЗУТ и неговата подзаконова уредба. Резултатите от контрола и изпитванията се 
отразяват в протоколи и актове. 
Контрол на качеството 
Качество на строителството - съвкупността от свойствата на сградите и строителните 
съоръжения, които осигуряват тяхната пригодност да удовлетворяват определени 
потребности в съответствие с предназначението им. 
Показатели, характеризиращи качеството на строителната продукция: функционално 
предназначение; надеждност и дълготрайност; технологичност; естетическо изпълнение; 
ергономичност; стандартизация и унификация; икономическа ефективност; качество на 
труда. 
Характерно за строителната продукция /сградите/ е, че нейното качество се формира през 
всичките етапи на строителството. 
Извършва се от РО, ТР и Отговорник по качеството, както и от Възложителя, Проектанта, 
Строителния надзор както и от компетентни органи. 
Контрол на качеството на строителната продукция - осъществява се чрез комплект от 
организационно-технически мероприятия. Видове: 
Входящ контрол - на постъпващата документация, доставените строителни материали, 
изделия, конструкции и т.н. 
Технологически - прилага се по предварително разработени карти и схеми за определени 
производствени операции при извършване на СМР. 
Приемателен - провежда се след завършване на отделни части /междинно приемане/ и на 
цялостното завършване на сгради или съоръжения /окончателно приемане/. 
3) Технологически карти и проекти. 
Календарен график за извършване на всички СМР и необходимите за целта материали, 
машини и работници. 
Указания за технологията на СМР. 
Мероприятия за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на строителната 
площадка /БХТПО/. 
Технологически карти /ТК/ - съставят се за изпълнението на строителните процеси, като 
при проектирането им се предвижда прилагане на прогресивни технологични методи и 
организация на труда, както и комплексно механизиране на производствените процеси. 
Технологичните карти се състоят от следните части: 
Област на приложение. 
Технология и организация на процеса - установяване на начините, средствата и 
последователността за изпълнение на всички съставни процеси и производствени операции, 
и се определят основните изисквания за качеството и допустимите отклонения при 
изпълнението на работите. 
Технологически схеми - изразяват в графичен вид начините за извършване на процесите. Те 
са задължителен елемент на проекта за изпълнение на строителните работи. 
Организация на труда. 
Материално-технически ресурси. 
Технико-икономически показатели. 
Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана. 
- Технологически комплекти от машини, инструменти и инвентарни пособия. 
За изпълнението на строителните процеси строителните бригади и технологическите екипи 
се съоръжават с определени технологически комплекти от машини, инструменти и 
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инвентарни пособия /тези комплекти се установяват в технологическите карти/. В 
технологическите комплекти се включват всички необходими машини, механизирани и 
ръчни средства и инструменти, инвентарни приспособления, измерителни инструменти, 
лични предпазни средства. Технологическият комплект трябва да осигурява рационално 
изпълнение на производствените процеси и висока производителност на труда при спазване 
на изискванията за качество на продукцията и за безопасността на труда. 
- Охрана на труда /ОТ/ - комплексна система от мероприятия, чрез които се създават 
безопасни и хигиенни условия на труд и се премахват причините за професионални 
заболявания, производствен травматизъм и пожари. 
Основни съставни части на комплексната система ОТ: 
Безопасност на труда - система от организационно-технически мероприятия и технически 
средства за осигуряване безопасното извършване на СМР и на изграждане на строителните 
обекти. 
Хигиена на труда - комплекс от санитарно-хигиенни и лечебно-профилактически 
мероприятия. За тяхното изпълнение на строителните обекти се създава битова база с 
помещения за работното облекло, за хранене, умивални, тоалетни и т.н. 
Противопожарна охрана на строителните обекти - организира се в съответствие с 
Противопожарните строително-технически норми и Инструкцията за пожарната безопасност 
при извършване на заваръчни и други огневи работи. Местата и случаите, при които могат 
да се извършват огневи работи, се определят със заповед от директора на строителната 
организация 
Видове инструктаж на работнииите, който ще се провежда на обекта: 
Встъпителен - в кабинета по охрана на труда ще се осъществява от Отговорник ЗБУТ 
Производствен - на строителния обект ще се осъществява от ТР, ЗРЕ и/или ЗЕ. 
Периодически - за опресняване и допълване на знанията ще се осъществява от 
Координатор ЗБУТ 
Ежедневен - при специфични дейности, свързани с големи опасности- ще се осъществява 
от Координатор ЗБУТ, ТР и/или РО. 
Приложима законова уредба: Изпълнението на обекта ще бъде проведено в съгласие с 
нормативните изисквания на действащата правна уредба, която е изброена не изчерпателно 
по-долу: 
- Закон за устройство на територията; 
- Закон за обществените поръчки; 
- Търговски закон; 
- Закон за техническите изиксвания към продуктите; 
- Закон за интеграция на хората с увреждания; 
- Закон за здравето; 
- Закон за опазване на околната среда; 
- Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух; 
- Закон за управление на отпадъците; 
- Закон за защита от шума в околната среда; 
- Закон за движение по пътищата; 
- Кодекс на труда; 
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 
- др. относими; 
Подзаконова уредба: 
- Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни 
обекти ведно с изменения и допълнения; 
- Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; 
- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите ; 
- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 
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строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г; 
- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с 
ПМС № 75 от 2003 г. 
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г. 
- Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005 г. 
-Наредба № 2 от 22.03.2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра 
на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството, 
обн. ДВ, бр. 37 от 04.05.2004 г, в сила от 05.11.2004 г. 
- НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по пътищата и 
улиците - (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) 
- Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар. 
-Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, 
които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с 
ПМС № 22 от 2004 г. 
- Наредба № 7/25.09.1999 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 
08.10.1999 г, изм. Бр. 48 от 2000 г, бр. 52 от 2001 г, поправки бр. 54 от 2001 г, изм. Бр. 43 от 
2003 г и бр. 37 от 2004 г, изм. Бр. 88 от 2004 г) 
- Наредба № 3 от 1966 г за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, 
хигиена на труда и противопожарна охрана, ДВ, бр. 44 от 1966 г. 
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето 
на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, ДВ, бр. 
46/2001 г 
- Наредба № 5 от 11.05.1999 г за реда, начина и периодичността на извършване оценка на 
риска, ДВ, бр. 47/1999 г. 
- Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 
безопасност и/или здраве при работа 
- НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по пътищата и 
улиците - (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) 
- Договор с Община Смолян за възлагане на изпълнението на обществена поръчка; 
- Проектна разработка и съответните количествени сметки за различните видове работи; 
� МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ С ОГЛЕД ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 

КАЧЕСТВЕНОТО И НАВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 
ПОРЪЧКАТА, СЪДЪРЖАЩА СЛЕДНИТЕ ОПИСАНИЯ: 
• Описание на процеса по управление на риска и по-точно процесите по планиране 

управлението на риска, идентификация на риска, качествен анализ на риска и 
количествен анализ на риска. 

• Методика на изчисление степента на въздействие на рисковете върху изпълнението на 
дейностите по проекта. Възприет е цифров израз на степенуване на вероятността, 
експозицията и тежестта на вредата и система за относителна градация. (Р) като степен 
на въздействие върху изпълнението на дейностите по договора, съставена от 
произведението на трите параметъра - вероятност (В), експозиция (Е) и последици 
(вреда) (П). Р = В х Е х П. 

• Регистър на предвидените рискове и тяхната оценка на степента на въздействие на риска 
върху изпълнението на дейностите. 

• Възможни аспекти на проявление и области/сфери на влияние на дефинираните рискове. 
• Предлагани мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти на 

риска настъпването на риска и адекватни дейности по отстраняване и управление на 



                                       

48 

последиците от настъпилия риск: 
� Забава при стартиране на строителните работи.  

o Мерки недопускане/предотвратяване настъпването на риска: Запознаване с 
останалите лица- участници в строителния процес, които могат да имат 
отношение относно започване изпълнението на дейностите: Възложител, 
проектант, стр. надзор, лице упражняващо авторски надзор, техническо лица и 
администрация непосредствено след възлагане на поръчката; Спазването на 
нормативната уредба, прилагане на всички правила и процедури на 
административните структури/органи. Стартиране на подготовката във 
възможно най-ранен етап, за да могат своевременно да се открият 
/предотвратят евентуални забави. Активна комуникация и регулярно работни 
срещи в периода преди откриване на строителната площадка и в началото на 
работата по проекта. Проактивност в организирането на старта и в контактите 
с компетентните лица относно разрешителни режими и/или съгласувателни 
процедури: Например с Главен архитект, Дирекция „ТСУ” гр. Смолян, 
Представители на комуналната инфраструктура - EVN, ВиК и др. 
Предварително информиране относно законовите и договорните изисквания и 
правен ред за безпроблемното стартиране на същинското строителство; 
Изискване от останалите участници в строителния процес за своевременно 
изпълнение на задълженията; Проверката на документите, касаещи строежа, 
относно неговата законосъобразност и поставени условия, ще се извършва 
периодично за бъдещи периоди и при наличие на пропуски ще се сигнализира 
своевременно, така, че да не се допусне забава. 

o Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск: 
Комуникация с отговорния за забавата и предлагане съдействие за 
отстраняване на забавата; Отстраняване на причината за закъснението със 
собствени сили и средства, ако това е възможно. Преорганизиране на 
работния процес, планиране включване на допълнителни човешки и 
материални ресурси за компенсиране на забавянето; Въвеждане на двусменен 
работен режим на по-късен етап, за да наваксва първоначалното закъснение; 
Привличане на допълнителни ресурси. Комуникация и срещи с останалите 
участници в строителния процес: Възложител- Община Смолян; Проектант и 
лице упражняващо техн. надзор; Строителен надзор; Доставчик; 
Преразглеждане на възможностите за удължаване на срока на изпълнение с 
Възложителя; Търсене на правна помощ за отстраняване причината за забава; 
Ще бъдат издадени заповеди за извънреден труд, като това включва както 
удължено работно време така и работа през събота и неделя, без това да 
нарушава кодекса на труда; Ще бъде потърсено съдействието на браншовите 
организации като КСБ, КИИП и КАБ с цел ускоряване на процеса; 
Преорганизиране на работния процес, планиране включване на допълнителни 
човешки и материални ресурси за компенсиране на забавянето; Търсене на 
съдействие от Управляващия орган по оперативната програма, финансираща 
реализацията; 

o Алтернативи: Буфериране на задачите в собствения екип, засилен контрол 
върху срочното им изпълнение от Ръководител обекта. Обучение на 
съответния персонал във връзка с очаквани изменения на нормативната база и 
поддържане на актуален справочен софтуер, за да се избегнат рисковете от 
забава по вина на Изпълнителя; Подготовка и съгласуване на документацията 
съгласно актуално действащата регулаторна рамка, в подходящи времеви 
граници и в тясно сътрудничество с представители на местното 
самоуправление и държавна власт; Търсене на съдействие в компетентните по 
съответната причина за забава, органи в т.ч за упражняване на правна 
принуда. Установяване на добри работни взаимоотношения с компетентните 
лица и поддържане на тяхната информираност относно проекта; 
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� Изоставане от представения график при текущото изпълнение на дейностите. 
o Мерки недопускане/предотвратяване настъпването на риска: Ежедневен 

контрол и отчетност до Ръководството върху изпълнението на поставените 
задачи; Ежедневна съпоставка с планираното във времевия график; Събиране 
на информация от участниците в процеса Възложител, проектант и 
Стр.Надзор с цел предварително проучване на потенциалните източници на 
забавяне; Предварително заявяване на материали за бъдещ период от проекта; 
Регулярна проверка на степента на готовност на подадените заявки пред 
доставчици; Оптимизиране/стиковане работата с останалите участници - 
Проектант, Стр. надзор и др. за ускоряване изпълнението на задълженията им, 
така, че да бъде спазен предварително заложения график чрез срещи и 
писмена кореспонденция; Оценка и анализ на приложимите иновации и добри 
практики; внедряване на програмни продукти спомагащи реализирането на 
проекта в съответствие с графика; Стриктно следване и прилагане на 
правилата за подбор и оценка на доставчици/контрагенти от внедрената в 
дружеството интегрирана система за управление на качеството; Поддържане 
на постоянен контакт, мониторинг и контрол на взаимоотношенията от 
външен характер; Спазване предварително изготвения план на поръчки и 
доставки, които са съобразени с оферирания срок на изпълнение; 
Предварително информиране при производител на суровина/стока и 
договаряне изгоден срок; 

o Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск: 
Включване на допълнителни човешки, финансови и материални ресурси в 
реализацията на проекта например: наем на допълнителни персонал/техника; 
привличане на собствени/банкови финансови средства; закупуване на 
инвентар и технологично оборудване; доставка на допълнителни материали за 
ускорено строителство; Оптимизиране на работното време в това число и 
неговото удължаване чрез заповеди за извънредно работно време при 
условията на КТ; Избор на нови или допълнителни партньори/доставчици при 
по-добри условия, обезпечаващи къси срокове на доставка; Търсене на 
иновативни подходи на организация и повишаване ефикасността на труда по 
бригади; Включване на допълнителни ресурси или пренасочване на вече 
ангажирани на места, където биха могли да спомогнат за наваксване на 
закъснението; Финансово стимулиране на вече избрания екип чрез 
допълнително заплащане с цел постигане на по-висока мотивация и по-
ефективен труд. Смяна на доставчик; Търсене/влагане на алтернативни 
материали/продукти, облагодетелстващи срочно изпълнение; Осигуряване на 
алтернативен или допълнителен производител на суровини и материали; 
Ще бъдат издадени заповеди за извънреден труд, като това включва както 
удължено работно време така и работа през събота и неделя, без това да 
нарушава кодекса на труда; Актуализиране на плана за управление на проекта 
като се включат нови ресурси човешки/материални- или се прегрупират 
отделни строителни бригади; Автоматизиране на процесите  чрез 
разработване на нови технологични карти за изпълнение на СМР, които 
облагодетелстват по-кратък срок; Привличане на машини/техника с по- голям 
капацитет /наем, покупка, лизинг и др./, които да работят по- ефективно във 
времето; Търсене съдействие с Възложителя-Община Смолян в отношенията с 
Проектант, Стр. надзор и др., които имат отношение с времевото изпълнение 
на договора; 

o Алтернативи: Въвеждане на двусменен работен режим; Преорганизиране на 
ресурсите за оптимизиране на работата във времеви аспект; Обучение на 
персонала и/или допълнително наемане на специализирана работна ръка; 
Преразглеждане на сключените договорености с изпълнители и доставчици с 
цел да се осигури предсрочно изпълнение на доставки, заявки и др. за да 
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се набавят материалите за ускореното строителство; Повишен контрол за 
срочно изпълнение от страна на Ръководител обект/ Ръководство чрез 
регулярна проверка на място; Повишен контрол върху доставените материали 
отн. качество и съответствие с тех.. спецификации и заявки и незабавна 
реакция за рекламация и заместване, за да се избегнат излишни времеви 
закъснения в процеса на рекламация на стоката/продукта. Подобряване 
работата на отделите по логистиката и доставно-складовите дейности, за да се 
скъсят сроковете и да се навакса загубата на време. 

� Неспазване на крайния срок за изпълнение. 
o Мерки недопускане/предотвратяване настъпването на риска: Периодична 

съпоставка на изпълнението с предварително планираното. Регулярна 
проверка на степента на изпълнение на задълженията от другите участници в 
процеса от гледна точка на отчетността и подготовката на документи за 
предаване и отчитане на проекта; Следене за промени в нормативната база, 
които могат да имат значение за предаването на обекта и неговото отчитане и 
предприемане на действия за прилагане на промените на възможно най-ранен 
етап; Проактивна /изпреварваща реакция в комуникацията с Възложител, 
Строит. Надзор, представители на ДНСК, Инв. Контрол и други, така, че да се 
обезпечи административно- документалната страна за предаване на обекта; 
Своевременно съставяне на досие на обекта ведно с изискуемите по закон 
документи в т.ч бетонови дневници, описи на оборудване и обзавеждане, 
набавяне на декларации за съответствие/сертификати за влаганите материали, 
и др., за да се има готовност за приключване на обекта без да се създават 
предпоставки за закъснение в приключването и предаването на обекта; 
Проследяване в отчетността на изпълнените към съответния момент етапи на 
строителство и подготовка на следващите етапи, така, че своевременно да се 
елиминират евент. Забави; Водене на добър диалог с Възложител, Проектант, 
Надзор и УО на ОП, представители на местни и държавни органи, за да не се 
създават предпоставки за забава в приключването на работите и предаването 
на обекта; Актуализиране на плана управление на проекта; Прилагане на 
интегрирана маркетингова стратегия за привличане на политически и 
социални партньори, създаване на прозрачност в изпълнението на проекта, 
която да отговори на социалния интерес към него. Търсене на съдействие от 
местната администрация и власт при необходимост от посредничество и 
консултиране; Предварително елиминиране на неясните или критични 
моменти с цел да не се допусне прерастването им в неконтролериуеми 
фактори чрез информация, адекватни решения и привличане на експерти; 
Циркулярни напомнителни писма; Преки срещи в отговорните лица; 
Сигнализиране на Възложителя; Проактивно преорганизиране на ресурсите. 

o Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск: 
Наемане на допълнителен експертен ресурс /консултанти/, който ще спомага 
за окончателното приключване на СМР, подготовка на документацията за 
отчитане и предаване на обекта; Включване на допълнителни ресурси или 
пренасочване на вече ангажирани на места, където биха могли да спомогнат за 
наваксване на закъснението; Понасяне на договорните и законови санкции
 пред Възложителя/комп.орган; Оптимизиране на работното време в това 
число и неговото удължаване чрез заповеди за извънредно работно време при 
условията на КТ, за да се обезпечи завишена трудова производителност и 
скъсяване на срока; Поемане на финансови санкции съгласно договор; 
Изплащане на неустойки на  Възложителя по договор; Консултации с правист 
относно минимализиране на настъпилите последици; Информиране на УО по 
Оперативната програма и търсене на диалог и решения по така възникналите 
въпроси. Отстраняване на настъпилите щети в най-кратък срок. 
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o Алтернативи: Преразглеждане на сключените договорености с изпълнители и 
доставчици с цел да се осигури предсрочно изпълнение на доставки, заявки и 
др. за да се набавят материалите за ускореното строителство; Изискване 
навременното изпълнение на отчетността /съставяне и предаване на 
протоколи и актове по време на строителството/. Участват Строител, Стр. 
надзор, Проектант и Възложител; Търсене на съдействие от Възложителя 
относно изпълнението на задълженията на компетентни органи, проектанти по 
съотв. Част, стр.надзор с цел да се предоставят/предадат документи, проекти и 
др., да се състави досие на обекта и други необходими за приключване на 
обекта; Вземане участие, там където това е възможно, във външните процеси 
имащи отношение за приключване и предаване на обекта и указване на пълно 
съдействие с цел експедитивност в работата. Добро разбиране на 
административната компетентност и взаимообвързаност; Търсене на 
административно съдействие и повишаване интензитета на срещи с Общинска 
администрация Смолян. 

� Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на  информация от 
страна на участниците в строителния процес – от страна на Възложителя, 
строителен надзор, авторски надзор и др.; 
o Мерки недопускане/предотвратяване настъпването на риска: Създаване на 

екип за връзка с представители на останалите участници с цел да се 
централизира комуникацията и да се ускори процеса на сътрудничество; 
Проактивно информиране и напомняне на съответния контрагент за неговите 
задължения; Предварително запознаване и спазване на нормативната уредба, 
прилагане на всички правила и процедури на административните 
структури/органи с цел предварителна преценка на необходимата 
информация. Подробно и предварително запознаване и добро разбиране на 
административната компетентност и взаимообвързаност между лицата, имащи 
отношения в строителния процес: Възложител, Стр, надзор, Проектант и 
представители на компетентните органи; Използване на правна принуда с цел 
изискване на сътрудничеството; Търсене на съдействие от страна на 
Възложителя, като страна в отношенията с другите участници и компетентни 
органи с цел попълване на липсите в информационния фонд; Поддържане
 на добра информираност и отчетност относно проекта и наличната 
документация; Установяване на добри работни взаимоотношения с 
Възложител, Стр, надзор, Проектант и представители на компетентните лица 
и поддържане на тяхната информираност относно проекта; Циркулярни писма 
и редовна, открита и проактивна комуникация с горепосочените лица, относно 
въпроси касаещи пропуски в информацията — проектна, лицензионна, 
уведомителна, разрешителна и др; Поддържане на добра информираност и 
отчетност на трите посочени страни относно изпълнението на проекта; 
Подпомагане на страните за изготвянето на становища, доклади и отчети на 
обекта с цел недопускане настъпването на рисковото събитие чрез 
предоставяне на фирмени експерти и/или привличане на външни такива. 

o Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск: 
Актуализиране на плана на управление и оптимизиране на процесите, така, че 
да се навакса евентуалната забава вследствие на лошата координация - чрез 
допълнителни ресурси, удължено работно време и др.; Спиране на строежа с 
акт. - обр.№ 10, когато липсват непълни проекти, необходими за изпълнението 
на обекта; Изготвяне на доклад отразяващ съществените проблеми и 
запознаване страните с него; Искане съдействие на Възложителя за прилагане 
на евентуални промени в документацията и отчетността на страните с които 
той е в договорни отношения; Търсене на широка социална подкрепа от 
медии, местна власт и местно население с цел преодоляване на негативния 
ефект; Иницииране на работни групи с цел ускоряване разработването и 
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предоставянето на липсващата информация; Търсене на неустойки и 
обезщетения за претърпени вреди по правен ред. Привличане на медиатор
 или комуникационен експерт, който да сътрудничи за преодоляването на 
лошата координация. 

o Алтернативи: Актуализиране на плана на управление с отразяване на 
евентуалната забава. Засилване на комуникацията и съвместната работа с 
Възложител, Стр, надзор, Проектант и представители на компетентните 
органи и призоваване на тяхната ангажираност относно проекта; Набавяне на 
експертна, външна помощ на участниците, от които има констатиран проблем; 
Мотивиране на страните чрез разяснения относно положителните страни на 
постигнатото до момента, за очакваните ползи от реализацията за местното 
население напомняне за отговорностите, които страните носят една спрямо 
друга; Водене на извънсъдебни преговори с цел запазване добрите 
взаимоотношения и обезпечаване изпълнението на проекта; 

� Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или 
непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 
o Мерки недопускане/предотвратяване настъпването на риска: Подробно 

запознаване с проекта и набелязване на проблемни въпроси. Търсене на 
решение ведно с проектанта/Възложителя и Стр.надзор; Проучване на терена 
за да се избегнат изненади; Проактнвна комуникация с проектанта и 
възложителя, за да се избегнат технологично невъзможни за изпълнение 
промени в проекта или предоставяне на работни детайли, спецификации и др.; 
Поддържане на добра информираност и отчетност на трите посочени страни 
относно изпълнението на проекта; Проверка и съгласуване на документацията 
съгласно актуално действащата регулаторна рамка, в подходящи времеви 
граници и в тясно сътрудничество с представители на възложител, проектант 
и др. компетентни лица; Установяване на добри и регулярни работни 
взаимоотношения с Възложител, Стр, надзор. Проектант и представители на 
компетентните лица и поддържане на обща информираност относно проекта; 
Поддържане на готовност за привличане на допълнителни ресурси - човешки, 
материални и финансови, за да се обезпечи реализацията на допълнително 
възникналите промени. 

o Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск: 
Сезиране на Възложителя за съдействие; Иницииране на работна група с 
представители на Възложителя, Проектанта, авторски надзор и др. за 
обсъждане и отстраняване на евентуално допустимите проблеми; Привличане 
на експерти в екипа с цел преодоляване на затруднението; Ползване на 
специализирана консултантска помощ при непълноти; Прилагане на нови 
технологии и материали под ръководството на специалисти в 
областта/проектанти; Използване на правна принуда за обезпечаване 
изпълнението на трети лица. 

o Алтернативи: Елиминиране на финансово обременяващите 
звена/техника/договори и заместването им с по-изгодни; Така се освобождава 
финансов ресурс, който може да бъде използван за финансиране на обекта при 
промяна в обема СМР и до уреждане на окончателното му разплащане от 
Възложителя; 

� Изключително неблагоприятни климатични условия. 
o Мерки недопускане/предотвратяване настъпването на риска: Срещу самото 

настъпване на това рисково събитие обективно е невъзможно да се 
предприемат мерки за предотвратяването му. Описаните по-долу мерки 
визират минимизиране/по на влиянието от този риск така, че да се 
предотврати негативно отражение върху изпълнението на проекта; 
Задължително проследяване на синоптичната прогноза за бъдещ период от 5 
дни по следните показатели: - температура, валежи, слънчеви часове и 
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скорост на вятъра - и подготовка на персонала и техниката в зависимост от 
очакванията; Предварително запознаване на екипа с характеристиките на 
терена ведно с климатичните особености; Закупуване на подходящо 
раб.облекло и оборудване, което да позволява да се работи при неизгодни 
климатични условия; Инструктиране на персонала за спазване на стриктна 
трудова дисциплина на работната площадка, за да се избегне създаване на 
предпоставки за инциденти при неблагоприятни климатични условия; 
Изграждане на помощни съоръжения /навеси, тенти, отопление и др./ в 
работните участъци така, че да се позволи работа на терен в неблагоприятни 
климатични условия. Допълнително обезопасяване на раб. площадка чрез 
подсилено укрепване на изкопите, поставяне на помощни стълби и парапети, 
обезопасителни въжета, осветление и др., за да може и при лоши условия 
работата да продължи. 

o Дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск: 
Изграждане на кризисен комуникационен щаб за оперативно следене на 
ситуацията на работната площадка; Преорганизиране на работния процес като 
се ограничат ръчните дейности и се отдаде преимущество на тези работи, 
които позволяват механизирано изпълнение. По този начин графикът ще бъде 
адаптиран, за да не се губи време в изчакване на подобряване на 
метеорологичните условия; Преустановяване на работата при опасност за 
здравето и живота на заетите лица или населението; При възникнали щети, 
същите ще могат да се покрият от застраховки за „Професионална 
отговорност на участниците в строителството”, „Гражданска отговорност към 
трети лица” „ Злополука”, „Имущество” и др., сключени от изпълнителя; 
Стриктно спазване указанията и предупрежденията на компет. държавни и 
местни органи имащи отношение към бедствия и аварии; При закъснение в 
графика на изпълнение, ще се привлекат допълнителни ресурси за наваксване 
на закъснението. 

o Алтернативи: Позоваване на непреодолима сила за неизпълнение на 
договорни задължения в срок; Информиране на Възложителя и финансиращия 
орган за изключителния характер на настъпилото неблагоприятно природно 
събитие с доказване на неговата непреодолимост чрез официално становище 
от компетентен орган /БТПП, БАН и др./. 

• След идентифицирането и оценяването степента на въздействие се извършват 
превантивни дейности и дейности за преодоляване, групирани от участника по следния 
начин: 

� Ограничаване на риска (третиране) - въвеждане на контролни дейности с цел 
ограничаване на въздействието или вероятността от настъпване на риска и 
прилагане на механизъм за осъществяване на контрол от длъжностно лице и 
съответните началници на отдели за изпълнение на контролните дейности и за 
спазване на настоящите вътрешни правила/работни процедури. Приложимо за 
всяка степен на въздействие върху изпълнението на дейностите. 

� Споделяне на риска - чрез извършване на съответните съгласувателни процедури 
с отделни организации от публичния и частния сектор, с които дружеството има 
изградени отношения. Приложимо за степен на въздействие от среден към висок 
рейтинг. 

� Толериране на риска - приемане на риска на нивото, на което е оценен при 
дейности, при които вероятността от настъпването и влиянието му са ниски, т. е. 
имат ограничено/незначително влияние върху постигане на целите на дирекцията 
и организацията като цяло. Приложимо за степен на въздействие от среден към 
нисък рейтинг. 

� Прехвърляне на риска - при дейности, за които е възможно част от тях да се 
извършват от други дружества или органи. Приложимо за степен на въздействие 
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от нисък рейтинг. 
• Административноправни мерки за управление на риска на проекта. 

� От съществено значение за навременното, качествено и безаварийно изпълнение 
на възложените работи е прилагането на доказани методи на планиране, 
координиране и контрол на процесите За изпълнението на настоящия обект могат 
да се изолират два основни процеса: 1. Процес с външна за строителните 
дейности ориентация и 2. Процес по същинско изпълнение на строителството. В 
процес 1 попадат всички взаимоотношения на дружеството - с доставчици, 
финансови институции, държавни / частни институции, нормативни регулатори и 
др. Макар и несвързан пряко със строителните дейности по проекта, този процес 
оказва влияние върху цялостното състояние на дружеството и по този начин се 
отразява и на изпълнението на настоящия проект в гр. Смолян. За да се 
неутрализират евентуални дестабилизиращи въздействия от външната среда, от 
страна на ръководството се извършва дългосрочно планиране на ресурсите 
/материални, човешки и финансови/. Посредством „Финанси и счетоводство” се 
планира, координира целия финансов поток и финансовото обезпечение на 
дружеството, което гарантира предвидимост и стабилност в паричната политика 
на дружеството. Предвид необходимостта от своевременна заявка и авансово 
плащане на основните материали на този обект, правилното управление на 
паричните потоци е от критично значение за навременното изпълнение на 
проекта. Управителят извършва текущ и последващ контрол и анализ на 
финансово релевантната информация. И двете дружества поддържат 
дългогодишна отлична репутация на лоялен банков клиент, води прозрачно и 
коректно счетоводно отчитане и открита данъчно-осигурителна политика. Не се 
толерира дългосрочна задлъжнялост и / или неплатежоспособност. Разплатените 
средства ще се използват целево и по предназначение. Човешките ресурси се 
подбират внимателно и се управляват от специалисти „Личен състав”, като 
участие в този подбор има и Управителното тяло. Следи се за наличните 
квалификации и се инвестира в по-нататъшното обучение, специализация и 
развиване на определена ключова компетентност. Към момента участникът 
декларира, че разполага със строителни бригади с различна насоченост - за 
строителство на сгради и съоръжения до степен на изпълнение „груб строеж”, с 
бригади за довършителни и специализирани строителни дейности и др. 
Инженерно - експертният състав на дружеството също бива внимателно 
подбиран, като се приоритетно се инвестира в по-нататъшната специализация и 
поддържане на актуалност в знанията и уменията на тези специалисти. Чрез 
дейността на отдел „Човешки ресурси” се гарантира стабилност, приемственост и 
висок стандарт на работа в екипа, като вероятността от некомпетентно участие в 
строителния процес е сведена до минимум.  Еспертно звено „Маркетинг и бизнес 
развитие” заема изключително важно място в организацията на дружеството. 
Този отдел отговаря за поддържането на добра репутация на дружеството, на 
стабилни взаимоотношения с трети страни, партньори и доставчици, грижи се за 
добрата и прозрачна информираност на заинтересованите лица. Вследствие на 
неговата дейност, дружеството поддържа балансирани отношения с външни лица 
и институции, като по този начин се управлява влиянието и взаимодействието им 
върху дейността на дружеството. Чрез адекватна комуникация се цели 
своевременно идентифициране на потенциалните проблеми, които биха могли да 
възникнат от страна административни, регулаторни и/или проверяващи органи, 
които могат да застрашат изпълнението на времевия график и се способства 
тяхното навременно уреждане. Отделът осъществява както насочената навън от 
дружеството комуникация, така и координира информационния поток между 
отделните вътрешно фирмени звена. По този начин се обезпечава постигането на 
поставените цели посредством поддържане на добра информираност за 
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планираните и постигнати задачи, проблемните въпроси и възможните решения. 
За протичането на всички тези действия се подава навременна отчетност пред 
Управителя, който анализира и изготвя/ревизира цялостна стратегия относно 
изпълнението на определен проект или задача. Дейността на помощната 
администрация в дружеството е подчинена поставените пред дружеството 
договорни задължения и задачи, като същата съдейства за материално- 
техническото обезпечаване на реализацията на съответния проект, осъществява 
юридическа проверка на сключваните от дружеството договори за строителство и 
доставки, като по този начин се избягва възможна нестабилност във 
взаимоотношенията на дружеството. С оглед на така управлявания външен 
процес, същият не представлява източник на затруднения/сътресения и риск за 
изпълнението на настоящия проект, тъй като разработената дългогодишна 
стратегия и вътрешно фирмена структура на дружеството предлагат успешни 
решения за външните на дружеството влияния. За преодоляване на евентуални 
рискови ситуации от външен характер се прилага гъвкав подход и компромисен 
диалог. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

• Цена за изпълнение на поръчката: 263 161.19 лева /словом двеста шестдесет и три хиляди 
сто шестдесет и един лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС, формирана на база на 
единични цени за отделни видове строителни работи, определени на база на следните 
ценови показатели: 

o часова ставка – 3.20 лева/час;  
o допълнителни разходи за труд - 100 %;  
o допълнителни разходи за механизация - 35 %;  
o доставно-складови разходи - 7 %; 
o печалба - 10 %. 

• Срок за изпълнение на обществената поръчка: 45 /словом четиридесет и пет/ 
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 
строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра 
на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и 
заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на 
територията. 

• Гаранционният срок за реконструираната водопроводна мрежа: 180 /словом сто и 
осемдесет/ месеца. 

 
 
 

5.3. 
 

 
„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 
ДОПУСТИМОСТ: 
В документите на участника не са налице липси и несъответствия с изискванията за 

подбор или с други изисквания и критерии на възложителя. 
От участника са представени всички изискуеми от възложителя документи за подбор 

съгласно т.6 на раздел III „ Указания за подготовка на офертата” от Изискванията към 
участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, представляваща 
Приложение 3 към публичната покана, и същите са редовни.  

Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, неразделна част, 
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представляваща Приложение 3 към публичната покана. 
Офертата на участника е валиднa и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на 

тези, определени от възложителя. 
 
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

А.ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ: 
I. УВОД 
1. Представяне на участника. 
2. Предмет на поръчката. 
3. Описание на обекта на обществената поръчката. 
Съществуващо положение 
Предвиждани дейностиЗа изпълнението на договора за „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН”, в обхвата на 
цялостното му изпълнение се включват следните основни дейности: 
При новото техническо решение съществуващите водопроводи ще се елиминират. 
Водопроводната мрежа ще се изгради изцяло по улицата, като целта е всеки потребител да 
бъде захранен с по едно СВО, снабден с тротоарен спирателен кран и водомерна шахта. 
Според геоложките данни теренът е 90 % скала и 10 % земна основа. 
Водопроводът се трасира по пътя от СШ до селото в дясната страна откъм ската, като след т. 
38 се насочва по ново трасе по главната улица до т. 48. След т. 48 водопроводът се насочва 
към съществуващия водоем V = 50 M3, като се разполага в общ изкоп с останалите 
водопроводни клонове. 
Участъците от водопроводната мрежа включва 3 /три/ главни клона: клон I, клон II и клон  
и второстепенни допълнителни клонове към тях, както следва: 
- Клон I - L=1131 м PEHD тръби Ф 50/6 атм.. 
- Клон II L= 559 м. PEHD тръби Ф 90/6 атм. 
- Клон 1-Н L=77 м. PEHD тръби Ф 50/6 атм. 
- Клон 3-II L=83 M.PEHD тръби Ф 50/6 атм. 
- Клон 4-II L=T08 M.PEHD тръби Ф 50/6 атм. 
- Клон 5-II L = 26м. PEHD тръби Ф 50/6 атм. 
- Клон III L= 493 м. PEHD тръби Ф 90/6 атм. 
- Клон 1-III L=77 м. PEHD тръби Ф 50/6 атм. 
- Клон 2-III L=283 м. PEHD тръби Ф 90/6 атм. 
Клон I е довеждащ водопровод до водоема на селото. От съществуващия водоем V=50M3 

тръгват клон II и клон III съответно към горната и долната зони на селото. По този начин 
се формира зонирано водоснабдяване на селото, което се обуславя от релефа на терена и 
начина на застрояване. 
По трасето на водопроводите, в участъка от водоема при т.1 до т.8 в общ изкоп се полагат 
клон I, клон II и клон III, а в участъка от т.8. до т.37 в общ изкоп се полагат клон I и клон 
II. Вътрешната водопроводна мрежа на с. Белев Дол ще се подмени изцяло с тръби от 
ПЕВП тип 100. Дължините на участъците от водопроводната мрежа са описани подробно в 
количествената сметка. Към дължината на водопроводите е прибавена и дължината на 
тръбите за привързване на ПХ към клоновете, както и дължината на тръбите за заустване 
на оттоците. 
Ще се подменят изцяло и водопроводните отклонения към сградите, като се съблюдават 
разпоредбите на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи. 
В началото на Клон II и Клон III при водоема ще се монтират водомери DN 80мм с Qmax=200 
m3/h. за измерване на подаваните водни количества към селото. Същите ще са с 
присъединителни накрайници 0 3” за пропускане на необходимото противопожарно водно 
количество. 
Инсталацията за обеззаразяване на водата ще се монтира при водоема. В началото на всеки 
водопроводен клон се предвижда да се монтират спирателни кранове от съответния диаметър 
за управление на водните потоци. 
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" ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще осъществи изпълнението на строителните работи, 
предмет на обществената поръчка, въз основа на изходна информация: Технически 
спецификации и техническите предписания на инвестиционните проекти в съответствие с 
действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в 
експлоатация. 
Вложените материали при строителството на обекта да отговарят на БДС, като се представят 
от страна на изпълнителя необходимите документи и сертификати за качество; Да се спазват 
гаранционните срокове по чл. 160, ал. 3, ал. 4, ал. 5 от ЗУТ. 
Изпълнението на предмета на поръчката ще бъде качествено и технически издържано в 
съответствие с идейните проекти и действащата в страната нормативна уредба. 
II. РАБОТНА ПРОГРАМА 
1. ОПИСАНИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
При изпълнение на поръчката Изпълнителят "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД предвижда 
да изпълни описаните по-горе дейности на следните етапи: 
ЕТАП 1 - МОБИЛИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ: 
Мобилизация на екипите за работа 
Подготвителни работи 
ЕТАП 2 - СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ. 
Клон I е довеждащ водопровод до водоема на селото. От съществуващия водоем V=50M3 
тръгват клон II и клон III съответно към горната и долната зони на селото 
По трасето на водопроводите, в участъка от водоема при т.1 до т.8 в общ изкоп се полагат 
клон I, клон II и клон III, а в участъка от т.8. до т.37 в общ изкоп се полагат клон I и клон II. 
В началото на Клон II и Клон III при водоема ще се монтират водомери DN 80мм с Qmax=200 
m3/h, за измерване на подаваните водни количества към селото. Същите ще са с 
присъединителни накрайници Ф 3” за пропускане на необходимото противопожарно водно 
количество. 
Инсталацията за обеззаразяване на водата ще се монтира при водоема. В началото на всеки 
водопроводен клон се предвижда да се монтират спирателни кранове от съответния диаметър 
за управление на водните потоци. 
ЕТАП 3. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 
ЕТАП 4. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 
Изпълнението на отделните етапи на проекта включва следните специфични дейности : 
ЕТАП 1 - МОБИЛИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
Етап 1.1. Мобилизация на екипите за работа 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД разполага с квалифициран и опитен инженерно-
технически екип. който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и отговаря на 
изискванията от Документацията за участие в обществената поръчка. 
Ръководен персонал, отговорен за изпълнение на поръчката 
За изпълнението на проекта "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД ще мобилизира ръководни и 
ключови експерти, които ще отговарят на изискванията на възложителя, имат необходимото 
образование, професионален опит и квалификация. 
Технически ръководител на обекта: Инж. Иван Борисов Георгиев, който:  отговаря на 
изискването на чл. 163 а, ал. 4 от ЗУТ; има опит в областта на строителство на инвестиционни 
инфраструктурни обекти (договори) за изграждане и/или реконструкция на В и К мрежи - 
минимум 5 години; 
Ключови специалисти 
Sтроителен инженер - Димитър Ангелов Щерев, с диплома от завършено висше образование с 
квалификация строителен инженер, със специалност ВиК. ХТС. ХМС. ПГС/ССС или 
еквивалентно; с минимален стаж 3 години в изпълнението на строителни обекти по част 
“ВиК” или „Хидротехническо строителство 
Координатор по безопасност и здраве:- Инж. Мария Георгиева Пеиова, който притежава 
удостоверение за завършен курс за длъжностно лице по безопасност и здраве; с минимален 
стаж 1 години на длъжност „Координатор по безопасност и здраве“. 
Инженер - геодезия- Инж\ Атанас Иванов Иванов, с диплома от завършено висше 
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образование, степен „Магистър“ със специалност „Геодезия” или еквивалентна; с най-малко 3 
години стаж по специалността; 
Допълнителни експерти: 
Отговорник по качеството в строителството: има диплома за завършено висше 
образование с квалификация; притежава удостоверение за преминато обучение за контрол 
върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствие на 
строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно; има 
доказан опит като специалист по контрол на качеството мин. 1 год. 
А Екип технически изпълнители 
Съгласно Документацията за обществената поръчка Изпълнителският екип за работа при 
изпълнение на водопроводните участъци с полиетиленови тръби трябва да се състои от 
специализирани строителни работници с доказан опит по специалността - мин. 1 година, 
както следва: 
• 2-ма монтажника за полиетиленови тръби; 
• 2-ма шофьори; 
• 4-ма машинисти (багеристи.валякчии,асвалтополагащи машини) 
За изпълнението на СМР ще бъдат мобилизирани 2 екипа от 2 до 3 бригади, както 
следва: 
Екип 1 
Бригада I - Обща - 7 човека Бригада 
ВиК 1 - 6  човека Бригада пътна - 6 
човека 
Екип 2 
Бригада II - Обща - 7 човека Бригада 
ВиК II - 6 човека Бригада пътна - 6 
човека 
Предвидено е едновременна работа на 2 строителни площадки при средно списъчен състав 
19 човека на площадка. 
Механизация 
Ще бъде мобилизирана следната механизация за изпълнение на обекта: 
- Багери - еднокошови с хидро-чук - 2 бр. 
- Самосвали - 2 бр. 
- Компресор - подвижен - 1 бр. 
- Къртач - пневматичен - 1 бр. 
- Апарати за челно заваряване за PEHD - 2 бр. 
- Ел. агрегати - 2 бр. 
- Валяк вибрационен - 1 бр. 
- Водна помпа - 1 бр. 
- Фугорезачки - 2 бр. 
- Трамбовка - 1 бр. 
- Асфалтополагаща машина - 1бр. 
Дейностите, които ще се изпълняват по време на етапа са: 
• Организация по пристигане и настаняване; 
• Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав; 
• Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя; 
• Подписване на договори за телефон, интернет, почистване на офисите; 
• Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му със 
спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и 
инструктаж по ЗБУТ; 
Етап 1.2. Подготвителни работи 
Етапът на подготовка на строителната площадка обхваща периода от подписване на 
Договора между Възложителя и Изпълнителя до започването на фактическото изпълнение на 
Проекта предмет на Договора. Този етап е основен и от успешния старт, зависят крайните 
резултати и успешното постигане на основната цел на Възложителя. 
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Изискванията на Възложителя за дейностите в този период са: 
1. За Временни съоръжения 
При изпълнението на поръчката изпълнителят изгради временна приобектова площадка, 
необходима за извършване на строително-монтажните работи на обекта. След приключване на 
строителството всички временни съоръжения (огради, фургони и др.) трябва да бъдат 
демонтирани и отстранени. 
2. Сигнализация за въвеждане на временна организация на движението 
Трябва да се създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна организация на 
движението, в и около строителната площадка, при стриктно спазване на проекта и 
действащата нормативна уредба. 
3. Предпазване на пътищата от замърсяване 
Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ на 
замърсяването с кал и други отпадъци на площите, намиращи се в страни от строителната 
площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани със строително 
монтажните работи на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на 
използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, 
отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е 
длъжен да отстрани всички складирани по тези пътища отпадъци и да почисти платното за 
движение на всички участъци, замърсени с кал и други отпадъци по негова вина, включително 
и измиването му с вода. 
През този период от време се извършат някои основни работи от Възложителя и Изпълнителя, а 
именно: 
- Предаване на строителната площадка от Възложителя на Изпълнителя; 
- Извършване на действията по разчистване на Строителната площадка и извършване на други 
подготвителни дейности за започване на строителството, включително на мерките за 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 
- Срещи предхождащи строителството; 
- Временно строителство; 
- Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли Общи предпоставки и норми 
при същинското изпълнение на СМР; 
- Утвърждаване на съобразената с РП (работния проект) актуализирана технологично-
строителната програма от Консултанта и Възложителя; 
- Стратегията, която ще бъде приложена; 
- Условия на работа; 
- Правила за безопасност и общ правилник за обекта; 
- Изисквания за сигурност; 
- Противопожарна защита; 
- Подаване на заявление до Кмета на община Смолян за издаване на разрешително за 
транспортиране на строителните отпадъци и излишните земни маси; 
- Опазване на околна среда дърветата и зелените площи; 
- След одобряване от Строителния надзор на входа на обекта или друго място ще се постави 
и поддържа устойчива на атмосферните влияния означителна табела, с информация за името 
на обекта, източници на финансиране, вкл. логото и името на бенефициента; 
- Дейности по откриване на строителната площадка - съставяне и подписване на Протоколи 
Образец 2 „за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 
на строежа“ по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. 
Подготвителните работи, които "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД ще извърши, включват: 
Устройване на строителна площадка. 
Преди започване на строителството "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще създаде 
временната строителна база. Тя трябва да осигури нормални санитарно - хигиенни условия 
за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна 
вода. 
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Във временната строителна база ще се осигури най-малко следните складови площи и 
офиси: 
- временни складове за доставяните оборудване и материали, с оглед изискванията за 
съхранението им; 
- площадки за складиране на строителни отпадъци; 
- офис на изпълнителя - " ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще изгради офис за свои 
собствени нужди и този офис няма да се премества до края на изпълнението на обекта. 
Офисът ще е стабилен и устойчив на атмосферни влияния, ще е добре обзаведен и осветен; 
- лаборатория за изпробване на материалите -" ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще 
осигури акредитирана лаборатория за извършване на необходимите изпитвания, свързани с 
работата на обекта; 
- офиси и битови помещения за персонала на обекта; 
- място за хранене - ще се осигури място с необходимата големина за столуване на 
работниците; 
- санитарни възли - ще се използват тоалетни от сградата на читалището за 
работниците, както и за Строителния надзор, като се сключи и договор с читалищното 
настоятелство за тяхното обслужване. Ще се организира тяхното редовно почистване, за 
осигуряване на необходимите хигиенни условия на строителната площадка и строителната 
база; 
- Други временни постройки и строителство: 

. склад за дребен инвентар; 

. склад за сглобяеми елементи; 

. открит склад за материали; 

. място за измиване на гумите на превозните средства; 

. временно ел. табло; 

. временна ограда; 

. място за паркиране на техниката; 
Изпълнителят ще достави временните средства - скелета, ограждения, врати и др. 
необходими за ремонта. След приключването на периода на строителството те ще бъдат 
прибрани, площадката ще се евакуира и ще бъде оставена чиста и подредена. 
Всички временни съоръжения по време на строителството - временно водоснабдяване, 
временно ел. захранване и санитарни възли ще бъдат задължение на 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД , който ще ги координира и монтира в съответствие с 
местните власти или комунални фирми. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД ще ограничи своите дейности до определените граници 
на строителната площадка. При строителството и изграждането площадките ще се 
поддържат чисти, подредени и в безопасно състояние. Изхвърлянето на всички неизползвани 
материали и отпадъци, свързани със строителните работи е задължение на Строителя и ще се 
осъществява на специално отделеното за целта депо. 
В случай че налага да бъдат наети терени, извън строителната площадка за изграждане на 
временната база ще ги наемат за своя сметка. 
След приключване на работите по предмета на договора, "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД 
своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси 
и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я 
разчисти. 
Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли 
Всички временни съоръжения по време на строителството ще бъдат задължение на 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД. В продължение на цялата строителна работа 
Изпълнителят ще бъде отговорен за доставката на временно ел. захранване, ако такова му е 
необходимо. 
Материалите, оборудването и инсталацията ще отговарят на наредбите, валидни към 
момента на изпълнение на Проекта в Република България. При приключване на работата или 
когато временните съоръжения не са нужни повече, то те ще бъдат преместени и площадката 
ще се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с 
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временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, ще се поемат от 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД. 
Временно водоснабдяване 
Захранването с вода Изпълнителя ще направи от водопровода на селото. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД ще предостави и поеме всички разходи за вода за 
нуждите на строителството, санитарните възли, полеви офиси. 
Временно ел. захранване 
За своя сметка "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД ще предостави, монтира, оперира и 
поддържа цялата система, нужна за временно ел. захранване за строителни цели, офиси и 
извършване на проби. Ще се постави временен електромер за отделно отчитане на ел. 
енергията Временното захранване с електрически ток и вода ще бъде до временните офиси 
на Строителя и Надзора и за нуждите на строителството. След приключването на 
строителството ще бъдат отстранени. 
Санитарни възли 
Изпълнителят ще предостави и заплати всички разходи за ползване на тоалетни и умивалници 
за нуждите на своите служители. Предвидена е доставка на химически тоалетни. Съоръженията 
ще се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква. 
Материалите и оборудването на инсталациите ще отговарят на наредбите, валидни към момента 
на изпълнение. 
Доставка на материали 
Съгласно представения линеен график мобилизацията на строителната площадка включва 
доставка на необходимите материали на място. 
Всички материали, вложени в работата по този Договор ще са нови. 
След приключване на работите по предмета на договора, "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД 
своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси и 
битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я почисти 
за своя сметка. 
Ще се вземат всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната 
площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно 
въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни 
последици от работите по предмета на договора. 
Срещи, предхождащи строителството 
След датата за влизане в сила, но преди началото на действителното строителство, ще се 
насрочат две отделни и различни срещи. 
Първата среща ще включва Възложителя и "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД. Целта на тази 
среща е преди всичко административна и ще обхваща, но няма да бъде ограничена, до 
дискутиране на изискванията, представяне на документа изисквани от Изпълнителя преди да 
започне работа, доставки на основно оборудване и приоритета, строителни процедури и всеки 
специфичен и уникален критерий, който ще се спазва или каквито и да са други въпроси, 
представени на строителния надзор в писмен вид две седмици преди срещата. 
Втората среща ще включва Възложителя и други заинтересовани местни институции, 
представители на експлоатационни дружества, а също така Изпълнителя и Консултанта. 
Основната цел е да се запознаят местните власти с работите, да се създадат контакти, 
улесняващи бъдещата организация на изпълнението. 
Подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на 
строителна линия и ниво (обр. 2) 
На този етап експертите на "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД ще са се запознали подробно с 
всички проекти, ще е осъществена връзката със строителния надзор и ще бъдат извършени 
всички действия по ЗУТ за откриване на площадката. 
Преди подписването на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на 
строителна линия и ниво (обр. 2а) за строежа, "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД ще изготви 
информационна табела съгласно чл. 13 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи, като в предлаганата цена включи необходимите разходи за това. 
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ЕТАП 2. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ 
Етапът включва всички Строителномонтажни дейности по изпълнение на обекта. Клон I е 
довеждащ водопровод до водоема на селото. От съществуващия водоем V=50m3 тръгват клон 
II и клон III съответно към горната и долната зони на селото. По трасето на водопроводите, в 
участъка от водоема при т.1 до т.8 в общ изкоп се полагат клон I, клон II и клон III. а в 
участъка от т.8. до т.37 в общ изкоп се полагат клон I и клон II. 
В началото на Клон II и Клон III при водоема ще се монтират водомери DN 80мм с 
Qmax=200 m3/h, за измерване на подаваните водни количества към селото. Същите ще са с 
присъединителни накрайници 0 3” за пропускане н необходимото противопожарно водно 
количество. 
Инсталацията за обеззаразяване на водата ще се монтира при водоема. В началото на всеки 
водопроводен клон се предвижда да се монтират спирателни кранове от съответния 
диаметър за управление на водните потоци. 
Проектните диаметри и дължини са както следва: 
- Клон I - L=1131 м РЕНГ) тръби 050/6 атм.. 
- Клон II L= 559 м. PEHD тръби Ф 90/6 атм. 
- Клон 1-И L=77 м. PEHD тръби 0 50/6 атм. 
- Клон 3-II L=83 M.PEHD [ръби 050/6 атм. 
- Клон 4-II L=108 M.PEHD гръби 050/6 атм. 
- Клон 5-II L = 26м. PEHD тръби 050/6 атм. 
- Клон III L= 493 м. PEHD тръби Ф 90/6 атм. 
- Клон 1-III L=77 м. PEHD тръби 0 50/6 атм. 
- Клон 2-III L=283 м. PEHD тръби 0 90/6 атм. 
Предвидените строително-монтажни работи (СМР) на обекта са: 
- Реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на с. Белев дол ще се изпълни с 
полиетиленови тръби с висока плътност PEHD 100 PN6, с които се гарантира 
дълготрайност на водопровода, ниски хидравлични съпротивления. сравнително по-ниска 
себестойност в сравнение с досега използваните тръби. Преимущество на полиетиленовите 
тръби е и това, че не се налага да се изпълнява анти-корозионна защита. 
- Производството на този тип тръби е съгласно стандарти 180 4427, БДС EN 12201, 
ОГК 8074 и 8075. БДС EN 12201. 
- Основният начин на свързване на тръбите и фитингите ще бъде на челна заварка. 
Преходът между ПЕВП тръбите и арматурите ще се осъществява с помощта на фланшов 
накрайник. 
- За двата главни клона са предвидени съответните арматури, фитинги и пожарни 
хидранти. Основните съоръжения по реконструиращите се водопроводи от с. Белев дол са: 
Спирателни кранове с охранителна гарнитура от ВИ 80 до ОК 250 с РК 10 атмосфери. 
Местоположението и начинът на свързване с останалите части и фитинги е показан в 
Техническия проект; 
Пожарни хидранти 70/80 мм надземен тип с местоположение, изяснено в проекта — 
принципно се монтират на съответния тротоар от страната на водопровода; Местата на 
пожарните хидранти са избрани съгласно изискванията на чл.170 (1), т.1. Наредба № I-з. 
Същите се предвижда да са надземни. В с. Белев Дол ще се монтират 5 броя пожарни 
хидранти - 3 бр. в клон II; 1 бр. в клон III и 1 бр. в клон 2-III. 
След монтаж и укрепване, пожарният хидрант трябва да се означи със замонолитена на най- 
близката стена плоча (метална табела), върху която да е отбелязано в метри разстоянието до 
хидранта в две перпендикулярни посоки. 
При полагането на новите водопроводи да се подменят и прилежащите сградни 
водопроводни отклонения. Според Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за 
присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните 
системи, арматурно-водомерния възел се разполага в парцела в шахта на разстояние до 2 м 
от уличната регулационна линия. Предвиждат се ТСК за всяко сградно отклонение да се 
монтират в тротоара на 50 см от бордюра. 
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Опорни блокове в хоризонталните и вертикални чупки на водопровода и при тройниците на 
отклоненията са предвидени бетонови блокове, които да поемат силите от водното налягане 
в тръбите. Такива блокове се предвиждат и при намалителите. 
При пресичане на водопровода с елементи на техническата линейна инфраструктура като 
силно токови, слабо токови, оптични и др. кабели и проводи, своевременно да бъдат 
информирани собствениците или представители на експлоатационните дружества и 
строителството да продължава след съответните съгласувателни процедури, а когато е 
необходимо и в присъствието на представител на съответното експлоатационно дружество.  
Начин на изпълнение. 
Водопроводът ще се изпълнява по следната принципна технология: 
Полагането на тръбите от ПЕВП трябва да се извършва съобразно с изисквания на 
съответните нормативи и стандарти при спазване на условията за транспортиране, товаро-
разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, машинно), засипване, 
уплътняване и т.н. Задължително е спазване инструкциите на фирмата- доставчик: 
Връзките между тръби, фитинги и арматури ще се извършва съгласно разработените в 
проекта водопроводни възли. При свързването чрез заваряване заварките трябва да се 
изпълняват от квалифициран персонал; 
Над водопроводите да се поставят сигнална и детекторна лента с оглед на улеснение при по-
нататъшната им поддръжка; 
Предвиденият начин на полагане на водопроводите е в изкоп с укрепване по начина, указан в 
проекта. Прието е земно покритие над водопроводите от минимум 1,50 м и във всеки случай 
ще бъде обект на оценка в зависимост от натоварването от транспортните средства, от 
опасността от замръзване и от диаметъра на тръбопровода; Ширината на изкопа трябва да 
бъде достатъчна, за да позволи правилното разполагане на тръбите по дъното на изкопа и 
лесно свързване на различните елементи на водопровода - съгл. проекта; 
Местоположението на водопроводите (в напречния профил на улиците и в нивелетно 
отношение ) следва да се съобрази с “Правила и норми за разположение на технически 
проводи и съоръжения в населени места”. Водопроводите следва да се монтират на отстояние 
1,50 м от съответния бордюр, като в проекта са представени съответните напречни профили; 
За полаганото на водопроводите е необходимо разваляне и възстановяване на съществуващите 
улични настилки и зелени площи, като за целта са заложени необходимите количества. Изкопът 
е предвиден с неплътно укрепване. Хумусът се складира на депо; 
По цялата дължина на разглежданите в разработката водопроводни участъци е предвидена 
пясъчна подложка от 10 см под самата PEHD тръба и 3 до 5 см отстрани на тръбата; 
Изпълнява се засипка с пясък върху тръбите с височина 20 см; 
При пресичане на водопровода с елементи на техническата линейна инфраструктура като 
силно токови, слабо токови, оптични и др. кабели и проводи, своевременно да бъдат 
информирани собствениците или представители на експлоатационните дружества и 
строителството да продължава след съответните съгласувателни процедури, а когато е 
необходимо и в присъствието на представител на съответното експлоатационно дружество; 
Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните работници да 
бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при изпълнението на 
различните видове строително-монтажни работи. 
За полагането на новопроектираните водопроводи е необходимо разваляне и възстановяване 
на съществуващите улични настилки, като за целта са заложени необходимите количества; 
Полагането на тръбите от ПЕВП трябва да се извършва съобразно с изисквания на 
съответните нормативи и стандарти при спазване на условията за транспортиране, товаро-
разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, машинно), засипване, 
уплътняване и т.н. Задължително е спазване инструкциите на фирмата-доставчик; 
Връзките между тръби, фитинги и арматури ще се извършва съгласно разработените в 
проекта водопроводни възли. При свързването чрез заваряване заварките трябва да се 
изпълняват от квалифициран персонал. Свързването на тръби ПЕВП със стоманени тръби и 
арматури по правило ще се извършва чрез т.н. "фланшов накрайник"; 
Над водопроводите ще се поставят сигнална и детекторна лента с оглед на улеснение при 
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по-нататъшната им поддръжка; 
В проекта са предвидени необходимите опорни блокове; 
Сградните отклонения ще се изпълняват по описания вече начин до съответния тротоарен 
спирателен кран и границите на парцела. Всички сградни отклонения по трасетата на 
новопроектираните улични водопроводи ще се подменят до съответния ТСК. Към 
незастроените до момента жилищни парцели се предвижда също изграждане на сградни 
отклонения и ТСК (първоначално затворени). Местоположението на водопроводните 
отклонения ще се съгласува с „ВиК" ЕООД - Смолян и собствениците на имотите за всеки 
конкретен случай. 
Основни изисквания по време на строителството 
Предвидените за изпълнение СМР ще се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на 
извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-
монтажни работи, в които се отразяват видовете работи, количества и единични цени. 
В строежа ще се влагат само строителни продукти, в съответствие на съществените 
изисквания към строежите и да имат оценка на съответствието, съгласно Закона за 
техническите изисквания към продуктите, съответно на "Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти" и ще са с качество, 
отговарящо на гаранционните условия. Няма да се допуска изпълнение с нестандартни 
материали 
За изграждането на проектирания водопровод ще се имат предвид и спазват следните основни 
изисквания: 
Проектираният водопровод ще се изгражда в съответствие с одобрения Технически проект, 
Нормативните актове и документи в строителството; 
При даването на строителна линия е желателно участие на проектантите на обекта; 
Всяко намерение за промяна на проекта ще се съгласува с проектантите по надлежния ред; 
Стриктно ще се спазват „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни 
работи" (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, монтажни работи, бетонови работи 
и др.) 
Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите- доставчици 
относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, 
засипване и т.н. Да се изискват съответните сертификати за съответствие; 
Необходимо е преди започване строителството на обекта да се извърши уточняване и 
отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата на 
водопроводите. Това следва да се реализира от службата по подземен кадастър с участието и 
на съответните специализирани ведомства (ЛKC, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването 
на СМР да се запазят експлоатационните характеристики на подземните комуникации; 
Земните работи следва да се извършват в съответствие с ПИПСМР - Раздел I „Земни работи и 
земни съоръжения"; 
Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта трябва да отговарят 
по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни 
документи. Не следва да се допуска използването на материали и изделия без сертификат за 
качество и с неизвестна технология за приложението им; 
Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да се съгласува със съответните 
органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението по време на 
строителството при съблюдаване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. „За временната 
организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи 
по пътищата и улиците". 
Изпълнителят на обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Белев дол, 
община Смолян” е длъжен преди започване на строителството и по време на самото 
строителство да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, хигиената на 
труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 
Изпитване на водопровода 
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Работната хидравлична проба на полиетиленовите тръби ще е за сметка на изпълнителя и ще се 
извършва на участъци с подходяща дължина, съгласно ПИПСМР, стандартите CEN и Нормите 
за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводи след осигуряване на тръбопровода 
в изкопа срещу хоризонтално или вертикално изместване на тръбите. Участъците, които ще се 
изпитват не трябва да са по-дълги от 500 м. Съединенията да се оставят открити, за да бъдат 
контролирани по време на хидравличната проба. Запълването с вода да започва от точка с най-
ниско налягане, където да се инсталира манометър. За да се гарантира пълно обезвъздушаване 
на инсталацията, вентилите и обезвъздушителите трябва да се оставят напълно отворени. 
Увеличаването на налягането в хода на изпитването да става бавно - 1 кгс/см2 на минута, за да 
може в случай на забелязана авария то своевременно да се прекрати. Изпитването на 
водопровода трябва да установи спад на налягането на участъци, определени от мястото на 
съответните съединения, дъги, тройници, отклонения и намалители, като се изключва 
арматурата: шибъри, дънни пробки за източване, обезвъздушители и др. 
Съгласно проектното решение е необходимо стойността на изпитвателното налягане да 
възлиза на минимум 15 атмосфери. Предварителното изпитване ще се извърши с поддържане 
на максималното работно налягане. Пробното налягане трябва да се поддържа минимум 30 
минути. 
По време на това изпитване трябва да се направи оглед за явни течове. Изпитването за спад 
на налягането ще се извърши само при незадоволителни първоначални резултати от 
предварителното изпитване. В този случай следва да се има предвид Приложение № 7 от 
Наредба № 2 /22.03.2005 г. на МРРБ. Основното хидравлично изпитване за водоплътност ще 
се извърши след засипване на изкопа и завършване на всички СМР, изискващи се за 
съответния изпитван участък. Това изпитване ще се проведе по „метода на загуба на 
налягане”. Тук продължителността на изпитване е минимум 1 час, като налягането се 
повишава постепенно до достигане на пробното. 
Промивка и дезинфекция 
Преди пускането на водопровода в експлоатация се извършва промивка - хидропневматично, 
до пълното избистряне на промивната вода. За промивка да се използва технически чиста 
вода. 
Схемата за промиване трябва да позволява повторното използване на водата чрез временни 
утайници, разположени в краищата на подаващия и обратния тръбопровод. 
При отрицателни резултати се извършва дезинфекция на тръбопровода, вторична промивка с 
питейна вода, взема се проба от водата и се съставя акт за резултатите от анализа. Изборът на 
пробите на водата, а също и дезинфекцията на тръбопровода, се извършват с участието на 
представители на РЗИ. Крайната промивка да се извърши с питейна вода, докато резултатите 
от вземаните проби от промивната вода достигнат тези, отговарящи на изискванията на 
Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели. 
Дезинфекцията на водопроводите ще се осъществи чрез вкарване в тръбите на разтвор от 
хлор-газ или хлорно съединение. Дозировката и времето за дезинфекциране следва да се 
съгласува с местните санитарни власти. По принцип се работи с дози от 20 до 40 г активен 
хлор на 1 куб. м и времепрестой не по-малък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ 
на дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 м. След дезинфекцията участъкът 
отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на 
хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат. 
За извършената промивка и дезинфекция се съставя акт. "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД 
ще извърши всички работи във връзка със строежите в съответствие с одобрените и 
съгласувани инвестиционни проекти, при точно спазване на клаузите на договора и 
приложенията към него, а също така и при спазване изискванията на Наредба №2 от 2003г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, 
съобразно Наредба №3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството и на всички други действащи нормативни актове в Република България, 
приложими към дейностите по предмета на договора. "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД ще 
доставя и ще влага в строежа висококачествени материали и строителни изделия, 
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определени в съответния проект. Същите трябва да отговарят на техническите изисквания и 
на количествата, определени в инвестиционните проекти, както и на изискванията по 
приложимите стандарти. Доставяните материали трябва да са придружени със съответните 
сертификати за качество и произход, декларации за съответствие от производителя/от 
представителя му и други документи, съгласно изискванията на Закона за техническите 
изисквания към продуктите и другите подзаконови нормативни актове, относно тези видове 
документи. 
ЕТАП 3 - ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 
След приключване на работите по предмета на договора, "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД 
своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове, офиси 
и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и ще я 
почисти за своя сметка. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД ще вземе всички необходими мерки за опазване на 
околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), 
както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, 
вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на 
договора 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД ще възстанови всички площи и имоти повредени или 
нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена 
вреда върху собственост, в резултат на работата по този проект, Изпълнителят ще носи 
отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. 
Преди започване на работа, Изпълнителят ще предприеме за своя сметка проучване на 
имотите в съседство на площадката, за да установи съществуващото състояние на тези 
обекти. 
ЕТАП 4. ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 
Дейностите, които "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД трябва да организира за етапа на 
въвеждане на строежа в експлоатация и постигане на проектните показатели са: 
- Изготвяне на техническа документация съгласно ЗУТ по време на строителството 

(протоколи по Наредба 3, бетонов дневник, описи и др. съгласно ЗУТ, измервателни 
протоколи, помощни документи към АМП, снимки и други); 

- Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите; 
- Провеждане на изпитвания при завършване на обекта; 
- Мерки по опазване на околната среда. 
Управление на проекта 
Етапът включва всички дейности по управление и отчитане на изпълнението на договора за 
обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, 
ОБЩИНА СМОЛЯН”, описани в Документацията за участие в обществената поръчка и 
Проектодоговора. 
Съгласно Проектодоговора "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД ще извърши следните 
дейности, които са свързани с изпълнение на предмета на поръчката и представляват условие, 
следствие или допълнение към него: 
- Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР), съгласно Техническата 
спецификация и Работния проект, предписанията в Заповедната книга на строежа и 
Количествено-стойностните сметки (КСС); 
- Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, 
съоръжения и т.н.; 
- Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в 
строежа; 
- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 
- Изготвяне на екзекутивна документация за строежа; 
- Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 
- Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането 
му в експлоатация; 
- Гаранционно поддържане на строежа и отстраняване на дефекти в гаранционните 
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срокове; 
При изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД се задължава: 
• Да изпълни дейностите - предмет на договора, в сроковете по чл. 9, като организира и 

координира цялостния процес на строителството и доставката, монтажа, изпитването и 
пускането в експлоатация на машините и съоръженията, в съответствие с: 

o Техническата спецификация за „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В с. БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН” Приетото 
Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

o Приетата ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
o изискванията на законодателството на Европейската общност и националното 

законодателство; 
• Лично или чрез свой упълномощен представител да съставя и подписва всички 

необходими документи във връзка с изпълнението на предмета на настоящия догово; 
• Да влага при извършване на строително-монтажните работи по предмета на договора 

качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на изискванията на Закона за 
техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ и наредбите за съответствие към него, 
приложими за обекта; 

• Да не препятства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, лицето, извършващо инвеститорски контрол, лицата 
извършващи проверки на място и одити при осъществяването на контрол по изпълнението 
на работите на обекта; 

• Да води и съхранява всички необходими актове по изпълнението на работите на  обекта; 
• Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 

грешки, недостатъци и други констатирани от консултанта по чл. 166 от ЗУТ; 
• Изпълнителят е длъжен да осигури достъп на Възложителя до работните площадки по 

всяко време; 
• При нареждане на консултанта по чл. 166 от ЗУТ, Изпълнителят ще спира изпълнението 

на работите, или която и да е било част от тях, до отстраняване на причините, 
предизвикали спирането. По време на такова спиране Изпълнителят да опазва и осигурява 
работите или част от тях по подходящ начин до тогава, докато е необходимо по решение 
на консултанта по чл. 166 от ЗУТ; 

• За своя сметка Изпълнителят ще извършва всички работи по отстраняване на допуснатите 
от него / по време на изпълнението на обекта/ грешки, недостатъци и други, констатирани 
от консултанта по чл. 166 от ЗУТ. 

• През целия период на изпълнението на СМР и по време на отстраняване на недостатъците, 
Изпълнителят да предприема всички мерки за опазване на околната среда и да опазва от 
щети приетите към момента от Възложителя СМР и изградените съоражения; 

• Изпълнителят носи пълна отговорност за нанесени увреждания, щети, повреди и подобни 
на Възложителя и/или трети лица по време на изпълнението на СМР. 

• Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се извършат единични, 
комплексни и приемни изпитвания на обекта и да се състави протокол за приемане на 
работата по този договор, при изпълнение на изискванията за всяка от описаните дейности 
по предмета на договора; 

• По време на строителството - да осигурява и поддържа за своя сметка цялостно 
наблюдение, необходимото осветление и охрана на обекта, с което поема пълна 
отговорност за състоянието на обекта и съответните наличности, до предаването на обекта 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

• Изпълнителят е отговорен за безопасността на труда и пожарната безопасност на обекта 
до съставяне на Констативен протокол, а също така и за действията на персонала си и за 
всички други задължения като работодател; 

• След приключване на строителните работи да почисти и извози строителните отпадъци на 
определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място за депониране и да освободи площадките от своята 
механизация в 3 дневен срок след приключване работата на приемателната комисия; 

• Да информира Възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на настоящия 
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договор и за предприетите мерки и срокове за тяхното разрешаване. 
• ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка и на своя отговорност може да изпълни част от работите 

- предмет на този договор чрез подизпълнители, само при условие, че в офертата си е 
декларирал тяхното участие; 

• ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействието на 
подизпълнителите като за свои действия/бездействие; 

• ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите - 
предмет на договора; 

• ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността при извършването на всички 
дейности на обекта, включително за безопасността на работниците и за спазване на 
правилата за безопасност и охрана на труда; 

• ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо по време на 
строителството, за да не допусне повреди или разрушения на инженерната 
инфраструктура в и извън границите на строителния обект при осъществяване на действия 
по изпълнение на договора. 

В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини вреди на инженерната инфраструктура, 
указана му от възложителя и/или експлоатационните дружества с точни данни, скици или 
чертежи за съществуващите съоръжения, удостоверено с приемо - предавателен протокол то 
възстановяването им е за негова сметка. 
Ако за целите на изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва лесно-
запалими и/или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и 
сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите законови 
разпоредби в Република България и да съгласува своите действия с Възложителя. 
При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, 
преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в 
докладите от проверки на място. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е длъжен да допусне Възложителя и общинските власти, 
и/или техни представители и външни одитори, да извършат проверки и инспекции на място в 
съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на България и Европейската 
общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и 
други нарушения, както и приложимото национално законодателство. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е длъжен да предостави на служителите или 
представителите на Възложителя и общинските власти достъп до местата, където се 
осъществява поръчката във връзка със строителните дейности по проекта, както и да направи 
всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът предоставен на служителите или 
представителите на съответните органи, цитирани по-горе ще бъде поверителен спрямо трети 
страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се 
съхраняват на достъпно място и ще са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а 
Изпълнителят ще уведоми Възложителя за точното им местонахождение. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД се задължава да осигурява и предоставя при поискване 
всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, 
свързани с изпълнението на дейностите по настоящия договор, за период от три години след 
приключването на Оперативната програма. 
При проверка на място от страна на Възложителя, " "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще 
осигури присъствие на негов представител на обекта, достъп до помещения, преглед на 
документи, удостоверяващи направените разходи в рамките на настоящия договор. 
Всички препоръки направени от страна на Управляващия орган в резултат на направена 
документална проверка или проверка на място, ще бъдат изпълнени в указания срок. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще спазва изискванията за изпълнение на мерките за 
информация и публичност при изпълнение на дейностите . 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД се задължава не по-късно от 7 (седем) дни от датата на 
влизане на ДОГОВОРА в сила да информира Възложителя за трите имена и данните на 
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лицето, което ще бъде негов представител. 
Представителят на "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще получава всички уведомления, 
инструкции, съгласия, одобрения, протоколи, решения и друга кореспонденция по договора, 
освен когато договорът предвижда друго 
При наложително отсъствие на представителя на "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД от 
строителната площадка, ще се назначи подходящ заместник, за което своевременно ще се 
уведомява инвеститорския контрол (ръководителя на проекта). 
Във връзка с координацията на проектните и строителните работи и доставките и контрол на 
качеството "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще носи отговорност за координирането и 
подходящото изпълнение на строителните работи съобразно предложената с Техническото 
предложение организация и подход за изпълнение, в това число и Линеен график, както и 
разполагането на строителните дейности и материали, с оглед осигуряване на безконфликтна 
работа, включително и за всички подизпълнители на обекта. 
При извършване на строително-ремонтните работи "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще 
прилага въведените от него системи за осигуряване на качеството. 
При възникване на непредвидими особености, които не са могли да бъдат предварително 
прогнозирани, "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще уведоми своевременно Възложителя. 
Във връзка с осигуряване на път за достъп, право на преминаване, допълнителни съоръжения 
и оборудване "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е отговорен за поддръжката на пътищата за 
достъп, като се задължава за своя сметка да постави необходимите знаци и указателни 
табели, както и да се снабди с всички разрешителни, изисквани от компетентните власти, за 
използването на такива пътища, знаци и указателни табели. 
Освен когато договорът предвижда друго, "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще предостави 
цялостното оборудване, необходимо за завършване на строителните работи. Цялото 
оборудване, доставено до строителната площадка, ще се счита предназначено за 
изпълнението на възложената работа. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще носи отговорност за набавянето, транспортирането, 
получаването, разтоварването и безопасното съхранение на всички машини, съоръжения и 
материали, оборудване и други подобни, необходими за изпълнението на строителните 
работи. 
Отчитане и предаване на обекта 
Дейностите, които "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД трябва да организира за етапа на 
въвеждане на строежа в експлоатация и постигане на проектните показатели са: 
Изготвяне на техническа документация съгласно ЗУТ по време на строителството (протоколи 
по Наредба 3, бетонов дневник, описи и др. съгласно ЗУТ, измервателни протоколи, помощни 
документи към АМП, снимки и други); 
Провеждане на срещи за отразяване на напредъка на работите; 
Провеждане на изпитвания при завършване на обекта 
Мерки по опазване на околната среда; 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще изпълни СМР, предмет на договора, в срока по чл. 2, 
като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените 
книжа и в съответствие с: 
• условията на обществената поръчка, въз основа на която се сключва договорът, офертата 

и приложенията към нея; 
• действащата нормативна уредба в Република България. 
Ще осигури свой представител за своевременно съставяне и подписване на всички 
необходими документи, предмет на настоящата поръчка. Съставянето на актове и протоколи 
съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, се извършва непосредствено след извършените проверки, огледи и 
измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 
и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР. Всички работи, които са закрити, без да е съставен 
акт, ще бъдат откривани по искане на Възложителя, за сметка на Изпълнителя. 
При изпълнението на строежите ще съставя и всички необходими актове съгласно 
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изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и 
монтажни работи, непосочени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи но време на строителството. Актовете и протоколите се изготвят в необходимите 
екземпляри съобразно съставилите ги лица. Изпълнителят, лицето, упражняващо строителен 
надзор, и възложителят съхраняват по един екземпляр. Актовете и протоколите се изготвят 
въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния 
нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и от 
констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място. Съставените и 
оформени съгласно изискванията на действащото законодателство актове и протоколи имат 
доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, 
изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите. 
Да изпълни строежа по настоящия договор в съответствие с издадените строителни книжа, 
изискванията на ЗУТ, както и с правилата за извършване и приемане на СМР /ПИПСМР/ и на 
мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка; 
Изпълнителят ще влага в строителството качествени материали, строителни изделия, 
продукти и др., както и да извършва качествено СМР в съответствие със съществените 
изисквания към строежите и при спазване на технологичните изисквания за влагането им. 
Материалите се доставят със сертификат за произход и сертификат или декларция за 
съответствие. 
Ще предоставя възможност на строителния надзор и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /или упълномощено 
от него лице/ да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта. 
Ще съставя и съхранява всички необходими актове по изпълнението на работите на обекта. 
Ще извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, 
недостатъци и други констатирани от строителния надзор на обекта и приемателната 
комисия. 
Ще уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави протокол за приемане на 
извършените СМР и да предаде на извършващия строителен надзор на обекта всички 
документи, съставени по време на строителството. 
Ще осигурява и поддържа за своя сметка цялостно наблюдение, необходимо осветление и 
охрана на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието на обекта и съответните 
наличности, до предаването на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Ще почисти и отстрани от обекта излишните материали, отпадъци и различните видове 
временни съоръжения преди приемане на завършения обект от страна на Комисията, 
назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След приключване на строителните работи да почисти и 
извози строителните отпадъци и да освободи площадките от своята механизация в 3 дневен 
срок след приключване работата на приемателната комисия. 
След завършването на строежа ще изготви и завери екзекутивната документация за строежа. 
Ще издава фактури на Възложителя, като се съобрази с изискванията му за форма и 
съдържание. Фактурите ще се издават в български лева. 
Към всеки разходооправдателен документ (фактура или документ с еквивалентна 
доказателствена стойност) се прилага документ, удостоверяващ начина на образуване на 
общата стойност на разходите, предви ни и тези документи, въз основа на посочени в 
офертата единични цени и количества. 
Ще изпълнява задълженията си по Раздел XII във връзка със случаи на нередности, 
включително да докладва за възникнали нередности и да извършва възстановяване на суми по 
нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства; 
Ще поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга 
отчетна информация за извършени услуги по договора. 
Ще спазва изискванията на законодателството на Европейската общност и националното 
законодателство във връзка с изпълнението на настоящия договор за обществена поръчка и във 
връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщети третите лица, претърпели вреди от дейността на Изпълнителя, 
довела до непозволеното им увреждане. 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще информира писмено Възложителя за възникнали проблеми при 
изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, друг представител на 
ръководството или служителя по сигурността на информацията, когато констатира и/или 
забележи нарушения и/или нередности, които могат да застрашат сигурността на 
информационните активи в Общината. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще да представлява Вьзложителя пред държавните и общинските органи, 
тогава, когото това е пряко свързани с осъществяването на строителните дейности, съгласно 
ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействието на 
подизпълнителите. 
Договорите с подизпълнители не пораждат никакви права по отношение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
При сключването на договорите с Подизпълнителите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да създаде 
условия и гаранции, че:приложимите клаузи на Договора са задьлжителни за изпълнение от 
подизпълнителите;действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на Договора; при осъществяване на контролните си функции по Договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка па дейността и 
документацията на подизпълнителите. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет 
на договора. 
Ще носи пълна отговорност за безопасността и; всички видове работи и дейности на обекта, за 
безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда. 
Ще направи всичко необходимо по време на строителството, за да не допусне повреди или 
разрушения на инженерната инфраструктурата в и извън гранилите на обекта при 
осъществяване на действия по изпълнение на договора.  
В случай, че по своя вина причини вреди по предходната точка, то възстановяването им е за 
негова сметка. 
За целия срок на изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължава да поддържа валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и 
водене на Централния професионален регистър на строителя. 
Техническа документация съгласно ЗУТ 
След сключване на Договор за строителство Строителната документация се поверява на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съхранение и пазене. "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще поддържа 
на строителната площадка един екземпляр за ползване от страна на ИНВЕСТИТОРСКИЯ 
КОНТРОЛ (ръководителя на проекта) и сътрудниците му, както и от съответните държавни и 
общински институции. 
На основание на задълженията си съгласно Договора "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще 
участва в подготовката на Констативен акт обр.15 и ще представи следните актове, 
протоколи, сертификати, декларации и др. 
Ще подготвя, съгласува и подписва актовете, протоколите и другите документи, предвидени 
в ЗУТ и подзаконовите актове, и по-специално Наредба № 3 за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството; 
При даване на строителна линия дава данните за нивелетните репери, посочени от 
отговорните органи: 
Съставя актове и протоколи по време на строително-монтажните работи и тестове отговарят 
на задължителните форми по Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. Ще осигурият квалифицирани специалисти по всички необходими 
части като геодезист, ВиК инженер, ел.инженер, пътен инженер, инженер-конструктор и 
други, които да подготвят и да подписват протоколите за изпълнените строително - 
монтажни работи; 
Гарантира че материалите, които се влагат на обекта, отговарят на Директива 89/1 Об/ЕИО 
относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на 
държавите-членки по отношение на строителните продукти, Закона за техническите 
изисквания към продуктите и ЗУТ, чл. 169. При нужда да инспектира и провеждането на 
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заводски тестове за материалите и оборудването, планирани за доставка, с цел да се 
гарантира съответствието с изискванията на Възложителя; 
Протоколите и Актовете, които трябва да се изготвят съгласно изпълнението на Работната 
програми са следните: 
- Съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрените проекти и влезлите в сила 

разрешения за строеж за изпълнение на конкретните строежи (приложение № 1 от 
Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 

- Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за новото 
строителство - протокол обр.2. 

- Откриване на строителна площадка - протокол обр.2 за строежите, които представляват 
преустройство и реконструкция. 

- Ползване на заверена заповедна книга за строежа - Приложение 4 (обр.4) от Наредба № 3 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

- Актове за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен 
проект и даване на основен репер на строежите (приложение № 5 от Наредба № 3 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

- Актове за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни 
работи (приложение № 6 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството) за новото строителство. 

- Констативни актове обр.З за установяване съответствието на строежите с издадените 
строителни книжа и затова, че подробният устройствен план е приложен по отношение на 
застрояването (приложение № 3 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството). 

- Актове за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на 
строителните конструкции (приложение № 7 от Наредба № 3 за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството) за новото строителство. 

- Проверка и заверка на контролните нива на протоколи обр.2 - кота изкоп, кота цокъл, кота 
корниз (стреха) и кота било. 

- Актове за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на 
закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта по части ВиК; 
Конструкции; пътна и др. за всеки строеж поотделно(приложение № 12 от Наредба № 3 за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 

- Актове за приемане на конструкцията (приложение № 14 от Наредба № 3 за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството). 

- Подписване на Констативен акт обр. 15 
Заповедна книга за строежа - Всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на 
СМР, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи 
съгласно Закона за устройство на територията, се вписват в заповедната книга на Строежа, 
която ще се съхранява на строежа. Лицата, издали предписанията, респ. заповедите, 
задължително ги подписват и датират. Предписанията и заповедите, вписани в заповедната 
книга, са задължителни за "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД . 
Ако считаме, че заповедта противоречи на договора или предписанието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или КОНСУЛТАНТА не е изпълнимо, то имаме право в 3-дневен срок от тяхното издаване да 
впишем мотивиран отказ в заповедната книга. 
В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или 
КОНСУЛТАНТЪТ писмено не отмени предписанието или заповедта си, то в 3-дневен срок 
може да направим възражение пред органите на ДНСК, като до произнасянето им 
строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания. 
Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със 
съществените изисквания към строежите- прилагаме всички актове, протоколи, дневници, 
декларации за съответствие на вложените строителни продукти , сертификати и други 
документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени 
изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др.; С тях се 



                                       

73 

доказва контрола на качеството на изпълнените СМР и влаганите строителни продукти, 
документи, 
Екзекутивни чертежи - Под "екзекутивни чертежи" ще се разбират чертежи, описания, 
изчисления, съгласувателни писма и записи и всякаква друга документация, която обосновава 
извършените отклонения от първоначалните проектни документи; 
След завършване на обособима част от СМР или по инструкция от страна на Консултанта, 
както и след изпълнението на Строежа се задължават да изготвят и предадат на Консултанта за 
проверка Екзекутивна Документация. Разходите по изготвянето на екзекутивната 
документация са предвидени в Цената за изпълнение на договора. Екзекутивната 
Документация ще показва точните местоположения, размери и детайли на работите, както са 
изпълнени, както и всички разлики между изпълненото и проектната документация. 
Екзекутивната документация, отразява несъществените отклонения от съгласуваните проекти 
от изпълнителя по смисъла на чл. 154 от ЗУТ. В случай, че няма разлики между изпълненото и 
проектната документация, копия от съответната документация, може да бъдат обозначени като 
Екзекутивна Документация; 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще предаде на Възложителя Екзекутивна Документация на 
хартиен носител и 2 бр. на ел. носител, заверена от проектантите и останалите страни, 
изброени в ЗУТ, преди (или като част от) искането си за издаване на констативен протокол 
образец 15, както за етапи, така и за цялостното приемане на СМР; 
Работите и техните части няма да бъдат считани за завършени, докато съответната Екзекутивна 
Документация не бъде представена на Консултанта. 
Извършването на СМР, както и всички Строителни продукти за извършването им, следва да 
бъдат по вид, качество и стандарт съгласно Проектната документация, Техническите 
спецификации, утвърдения План за управление на качеството, както и всички приложими 
Законови разпоредби. 
Качеството на изпълнените СМР, както и на доставените Строителните продукти и 
оборудване, се установява с: 
- Протоколи за изпълнено СМР / обр. 19/; 
- актовете и протоколите по чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г.; 
- други документи, които съдържат оценка на качеството на изпълнените СМР; 
- протоколите от изпитванията в съответствие с изискванията на Проектната 
документация към Разрешението за строеж; 
- протоколи от проверки извършвани от органите на Възложителя. 
Контролът на качеството на СМР и на строителните продукти се извършва: 
- от Строителния надзор при осъществяване на непрекъснат строителен надзор по време на 

изпълнението на СМР и съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. и в съответствие с договора на Консултанта с Възложителя; 

- от Проектанта, при изпълнение на авторски надзор; 
- от Възложителя - чрез екип за управление на проекта и/или упълномощен експерт, 

представител на Възложителя; 
В случай на технически спор между страните относно качеството на извършените СМР или на 
вложените Строителни продукти, страните отнасят спора към лице, получило разрешение за 
оценяване на строителни продукти, избрано от страните. Лицето, към което се отнася спора, 
трябва да бъде различно от лицето, оценило съответствието на продуктите, за които се води 
спора. Решението и/или резултатите от извършените изпитвания на качеството ще бъдат 
задължителни за Страните. 
Предаване на строежа: 
При завършване на обекта съгласно приложената техническа документация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да направи оглед и да приеме извършената 
работа. 
Приемането на извършеното строителство се извършва с констативен акт /протокол/акт обр. 15 
за извършени строителни работи/, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
извършващите строителен и авторски надзор на обекта, в който се посочва дали обектът е 
изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна 
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документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на 
настоящия договор, и се описва извършената работа: количеството на строителни работи, 
качеството на извършена работа и вложените материали, монтираните съоръжения, наличието 
на недостатъци и срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, както и дали е 
спазен срокът за изпълнение, към който констативен акт се прилагат протоколите за успешно 
проведени единични изпитвания на съоръженията, сертификати за качество на използваните 
материали, отчет за действително извършените разходи за изпълнение на строителните работи, 
подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и извършващите 
строителен и авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на строителни работи, подписана 
и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Когато за обекта или отделни негови части и инсталации са предвидени изпитания, приемането 
се извършва след успешното им провеждане. 
Количеството на изпълнените строителни работи и замерването им се извършва съгласно 
нормативните изисквания. 
Некачествено извършените работи извън установените изисквания и нормативи се поправят от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка след съставяне на протокол за некачествено извършени 
работи, като той дължи неустойка за забавата, поради отстраняването на недостатъците. 
До отстраняването на недостатъците по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
задържи плащането на дължимата сума. 
С акта по чл.16, ал.2 от ЗУТ се извършва и предаването на обекта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Протоколите и актовете по чл.16, ал.2 се съставят независимо от протоколите и актовете, които 
се съставят съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 3 за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството /обн.. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. 
Ако е налице завършване на СМР от страна на "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и са 
изпълнени всички други задължения по Договора, уведомяваме писмено Възложителя и 
Консултанта за готовността си да предаде Строежа на Възложителя. Трябва да се даде 
предизвестие до Консултанта и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и за датата, след която 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще бъде готов да проведе всяка една от Пробите при 
Завършване. 
След завършване на Строежа и провеждане на успешни изпитвания се съставя Констативен акт 
Образец 15 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г., съгласно изискванията на чл. 176, ал.1 от ЗУТ за 
установяване годността за приемане на Строежа, с който Строежът се предава от 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД на Възложителя. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД се задължава в определения му срок да изпълни 
предписаните работи. Строителят е длъжен да отстрани всички забележки написани в 
Констативен акт - Образец 15. 
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) 
(приложение № 15) 
Съставя се на основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и се подписва от възложителя, проектантите по 
всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически 
правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните 
части. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо 
строителен надзор; с този акт се извършва предаването на строежа и строителната 
документация от строителя на възложителя; актът съдържа: 

. описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната 
документация и съставените актове и протоколи по време на строителството, документацията 
от строителното досие на обекта (актове, протоколи, дневници, декларации за съответствие на 
вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен 
акт), както и на тези за проведени изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на 
изпълнението, и др.; 

- данните от огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при 
откриване на строителната площадка), включително описание на строежа и на 
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неизвършени, незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за 
издаване на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) следва да 
бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др.; 

- доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, 
заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, a:i. 1 

- 3 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват 
годността за приемане на строежа, частта или етапа от него. 
При окончателното отчитане на Възложителя ще се предадат следните документи: 
- Количествено-стойностна сметка за окончателния размер на извършените СМР; 
- Сметка-Опис за окончателния размер на извършените строително монтажни 

работи; 
- Окончателен доклад за извършените СМР, придружен със списък и приложени към 

него документи доказващи количеството и качеството на вложените материали и 
извършваните видове CMP-протоколите от изпитванията, декларациите за съответствие и 
сертификатите за качество на вложените материали, актове съгласно Наредба 
№3/31.07.2003г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и други; 

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение 
№15 към чл.7, ал.З, т.15 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството). 

2. ОПИСАНИЕ НА СМР И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ 
ОПИСАНИЕ НА СМР 
При изпълнение на строително-монтажните дейности на обекта "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще 
изпълнява следните основни видове СМР съответно: 

1 РЯЗАНЕ НА АСФ.НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДВУСТРАННО 

2 РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКД (Т.Г.МАЗУТ) 

3 НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ АСФ НАСТИЛКА НА САМОСВАЛ 

4 ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

5 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М 

6 ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ 1 ЮЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО 
СЪОРЪЖЕНИЯ. 

7 ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 

8 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М BEPT.PA3C ГОЯНИЕ - РЪЧНО 

9 НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 

10 ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 

11 ИЗВОЗВАНЕ НА СКАЛНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 

12 ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 

13 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 

14 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 

15 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
РЪЧНО 

16 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ 

17 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 
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 ЗЕМНИ РАБОТИ 

 КЛОН I / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 30° Ф50 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА PEHD ДЪГА 45° Ф50 

4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 60° Ф50 

5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PEHD 90° Ф50 

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК PEHD Ф50/50/50 

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф 50 

8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф60ММ 

9 МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА ф60ММ 

10 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК PEHD Ф50/1 1/2" 

11 ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 100/100СМ Н=или<2М 

12 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 

13 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНА 
НИШКА 

14 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 

15 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 

16 РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

17 НАПРАВА НА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 50 

18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК ф60ММ 

19 НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК 

 СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

 КЛОН I 

 КЛОН И / ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6ДО1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М 

2 ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО 
СЪОРЪЖЕНИЯ. 

3 ИЗКОПИ С В=0.6до1.2\! Н=И.1И<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 

4 ПРЕХВЪРЛЯНЕ 3EM.IЮЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2VI ВЕРТ. РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО 

5 НАТОВАРВАНЕ СKAJIHA МАСА НА ТРАНСПОРТ ( БАГЕР 
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6 ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 

7 ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМ11И МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 

8 ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК Н А 40 КМ 

9 ДОСТАВКА И ПОЛАГ АНЕ НА ПЯСЪК 

10 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 

11 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
РЪЧНО 

12 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ 

13 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 

 ЗЕМНИ РАБОТИ 

 'КЛОН II / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРОЙНИК Ф90/90/90 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР ФЛАНШОВ ф80ММ 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ 

4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 90° Ф 90 

5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 60° Ф 90 

6 ДОСТАВКА И МОНТА PEHD ДЪГА 45° Ф 90 

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD МУФА НАМАЛИТЕ,1! 90/50 

8 МОНТАЖ СК С РЧК ф60 ММ и 

9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф 50 

10 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНП ЮВ НАКРАЙНИК Ф50 К-Т СЪС СВ.ФЛАНЕЦ 

11 ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВ ГОМ.ВЪЗДУШНИК ф60ММ 

12 ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 80/ 80СМ Н=или<2М 

13 НАПРАВА ЗАУСТВАНН НА ОТТОК 

14 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ф70/80ММ 

15 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНА 
НИШКА 

16 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА Т РЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 

17 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДСЧ 1РОВОДИ ф100ММ 

18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ /6 

19 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 
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20 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА УСИЛЕНА PEHD 90/34" 

21 НАПРАВА ЗАВАРКИ IIA PEHD ТРЪБИ Ф 90 

22 НАПРАВА ОПОРНИ Б. IOKOBE НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 

 СТРОИТЕЛНИ РАБОТ1! 

 КЛОН 1-11 / 3EMH1I РАБОТИ 

1 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М 

2 ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО 
СЪОРЪЖЕНИЯ. 

3 ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 

4 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО 

5 НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 

6 ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 

7 ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 

8 ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 

9 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 

10 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 

11 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
РЪЧНО 

12 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ 

13 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 

 ЗЕМНИ РАБОТИ 

 КЛОН 1-11/ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 30° Ф50 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PEHD 90° Ф50 

4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНА 
НИШКА 

5 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 

6 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 

7 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 

8 НАПРАВА НА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 50 

 СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 
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 КЛОН 1-11 

 КЛОН 3-11 / ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М 

2 ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО 
СЪОРЪЖЕНИЯ. 

3 ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 

4 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО 

5 НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 

6 ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ до 2 КМ 

7 ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 

8 ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 

9 ДОС ГАВКА И ИОЛАГА1 IE НА ПЯСЪК 

10 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 

11 ЗАСИ1IBAHE РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ ръчно 

12 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ 

13 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 

 ЗЕМНИ РАБОТИ 

 КЛОН 3-11/ СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD МУФА НАМАЛИТЕЛ 90/50 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 60° Ф50 

4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА PEHD ДЪГА 45° Ф50 

5 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 

6 НАПРАВА НА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 50 

 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНА 
НИШКА 

8 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 

9 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 

10 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 

 СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

 КЛОН 3-II 
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 КЛОН 4-11 / ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М 

i ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1,2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО 
СЪОРЪЖЕНИЯ. 

3 ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М 11=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 

4 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО 

5 НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 

6 ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 

*7 ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 

8 ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 

9 ДОСТАВКА И ПОЛАГАН!:: НА ПЯСЪК 

10 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 

1 1 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
РЪЧНО 

12 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ 1 ЮЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ 

13 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 

 ЗЕМНИ РАБОТИ 

 . КЛОН 4-11 /СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 30° Ф50 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PEHD 90° Ф50 

4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD МУФА НАМАЛИТЕЛ 90/50 

5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪГА PEHD ДЪГА 45° Ф50 

6 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 

7 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНА 
НИШКА 

8 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 

9 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 

10 НАПРАВА НА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 50 

11 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 

 СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

 КЛОН 4-U 



                                       

81 

 КЛОН 5-П / ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М 

2 ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1 2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО 
СЪОРЪЖЕНИЯ. 

3 ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М 1 (=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 

4 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО 

5 НАТОВАРВАНЕ СКАЛИ А МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 

6 ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 

7 ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 

8 ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА ТО КМ 

9 ДОСТАВКА И ПОЛАГА 1! Е НА ПЯСЪК 

10 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 

11 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ 

12 УПЛЪТНЯВАН Е ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ 

13 РАЗРИВАНЕ С БУЛД031 Р ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 

 ЗЕМНИ РАБОТИ 

 КЛОН 5-11 / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PEHD 90° Ф50 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ.' PEHD МУФА НАМАЛИТЕЛ 90/50 

4 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 

5 НАПРАВА НА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 50 

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC' ЛЕНТА С МЕТАЛНА 
НИШКА 

7 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 

8 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 

9 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 

 СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

 КЛОН 5-II 

 КЛОН III / ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 РЯЗАНЕ НА АСФ.НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДВУСТРАННО 
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2 РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г. МАЗУТ) 

3 НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ АСФ. НАСТИЛКА НА САМОСВАЛ 

4 ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

5 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М 

6 ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО 
СЪОРЪЖЕНИЯ. 

7 ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 

8 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО 

9 НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 

10 ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ Д02 КМ 

11 ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 

12 ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 

13 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 

14 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 

15 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
РЪЧНО 

16 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ 

17 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 

 ЗЕМНИ РАБОТИ 

 КЛОН III / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ /6 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР ФЛАНШОВ ф80ММ 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРОЙНИК Ф90/90/90 

4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ 

5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 90° Ф 90 

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 60° Ф 90 

7 ДОСТАВКА И МОНТА PEHD ДЪГА 45° Ф 90 

8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD МУФА НАМАЛИТЕЛ 90/50 

9 ДОСТАВКА И МОНАЖ PEHD БЕРТ СЪС СВ.ФЛАНЕЦ Ф90 

10 ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 80/ 80СМ Н=или<2М 

11 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ф70/80ММ 
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12 МОНТАЖ СКСРЧК ф60ММИ 

13 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНА КЛАПА Ф 50 

14 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф50 К-Т СЪС СВ.ФЛАНЕЦ 

15 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТАПА Ф 50 

16 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 

17 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА УСИЛЕНА PEHD 90/34" 

18 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА УСИЛЕНА Ф90/1 " 

19 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф 32/1 " 

20 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНА 
НИШКА 

21 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 

22 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 

23 НАПРАВА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 

24 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 

25 НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК 

26 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 

 СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

 КЛОН III 

 КЛОН 1 - III / ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М 

2 ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО 
СЪОРЪЖЕНИЯ. 

3 ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 

4 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО 

5 НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 

6 ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИДО 2 КМ 

7 ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 

8 ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 

9 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 

10 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 

11 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ 
РЪЧНО 
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12 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ 

13 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 

 ЗЕМНИ РАБОТИ 

 КЛОН 1 - III / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРЪБИ Ф 50/6 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 30° Ф50 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО PEHD 90° Ф50 

4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 60° Ф50 

5 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 

6 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНА 
НИШКА 

7 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 

8 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 

9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТАПА Ф 50 

10 НАПРАВА НА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 50 

11 ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК ф60ММ 

12 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 

 СТРОИТЕЛНИ Р АБОТИ 

 КЛОН 1 - III 

 КЛОН 2-in/ЗЕМНИ РАБОТИ 

1 ИЗКОП С ОГР.Ш ИРИНА 0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М 

2 ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В НАС.МЕСТА И ДО 
СЪОРЪЖЕНИЯ. 

3 ИЗКОПИ С В=0.6до1.2М Н=или<2М В СРЕДНИ СКАЛНИ ПОЧВИ 

4 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ЗЕМ.ПОЧВИ ДО ЗМ ХОРИЗ. ИЛИ 2М ВЕРТ.РАЗСТОЯНИЕ - РЪЧНО 

5 НАТОВАРВАНЕ СКАЛНА МАСА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР 

6 ПРЕВОЗ СКАЛНИ ПОЧВИ ДО 2 КМ 

7 ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ НА 15 КМ 

8 ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК НА 40 КМ 

9 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪК 

10 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 
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11 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ СКАЛНИ ПОЧВИ 

12 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ 

13 РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ 

 ЗЕМНИ РАБОТИ 

 КЛОН 2-111 / СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 ММ /6 

1 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ТРОЙНИК Ф90/90/90 

2 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD МУФА НАМАЛИТЕЛ 90/50 

3 ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНТАЖ СК С РЧК ф80ММ 

4 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 90° Ф 90 

5 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PEHD ДЪГА 60° Ф 90 

6 ДОСТАВКА И МОНТА PEHD ДЪГА 45° Ф 90 

7 МОНТАЖ СК С РЧК ф60 ММ И 

8 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф50 К-Т СЪС СВ.ФЛАНЕЦ 

9 ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК ф60ММ 

10 ШАХТА ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК 80/ 80СМ Н=или<2М 

11 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ ф70/80ММ 

12 МОНТАЖ СК С РЧК ф60 ММ И 

13 СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ Ф25/3/4 

14 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНА СКОБА УСИЛЕНА PEHD 90/34" 

15 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОПОЗНАВАТЕЛНА СИНЯ PVC ЛЕНТА С МЕТАЛНА 
НИШКА 

16 ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф100 

17 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ 

18 НАПРАВА ЗАВАРКИ НА PEHD ТРЪБИ Ф 90 

19 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР 
ТЕХНОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ 
СМР 
Почистване на строителната площадка 
Обхват 
Работата обхваща всички дейности свързани с премахването, почистването и/или 
преместването на съществуващи огради, стени, огради, съоръжения, настилки, дървета, 
пънове, храсти, растителност и всички други пречки, отпадъци или неподходящи земни 
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почви. 
Безопасност при работа 
Изпълнителят трябва да осигури безопасността на работниците при разчистването, както и на 
хората, намиращи се в съседство. Площите в съседство на провеждане на разрушителни 
операции трябва да бъдат защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в 
резултат на извършваните работи. 
Възстановяване на повърхността 
Всички дупки и загуби на материал в резултат на работите по почистването на строителната 
площадка, трябва да бъдат запълнени обратно с материал до нивото на прилежащия терен и 
уплътнени до достигане на степен на уплътнение еднаква с тази на заобикалящия ги материал. 
Материали 
Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на 
всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със: сертификати за 
качество по 180 9001 и да отговарят на европейските стандарти. 
За материалите, които ще се използват е необходимо представяне на съответните 
разрешителни; заверено копие от сертификат за съответствие на строителния продукт 
издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и 
оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). 
Всички материали, които ще се влагат в обекта, трябва да са нови, със съответното качество, 
подходящи за целта и не трябва да имат дефекти. Материалите следва да са в съответствие с 
Наредба от 2006 г. за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 
на строителните продукти, както и с настоящите технически спецификации. Материалите 
трябва да се избират така, че да предотвратяват корозията, причинена от околните условия. 
Докато не е дадено одобрението на Строителния надзор не трябва да бъдат поръчвани 
никакви материали или извършвани строителни дейности. Такова одобрение не освобождава 
Изпълнителя от неговите задължения и отговорности по този договор. 
Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е отговорен за транспортирането, складирането, 
полагането и изпитването на материалите съгласно съответните български стандарти и 
предписанията на производителя/доставчика на материалите и предписанията на проектанта. 
Ще се планира снабдяването с материалите по такъв начин, че да може да изпълнява 
задълженията си по договора, включително изграждането, поддръжката и управлението на 
складови бази. 
Депата за строителните отпадъци ще се съгласуват предварително от Изпълнителя с 
заинтересованите служби и ведомства. 
Изпълнение 
Площите на пътните изкопи, насипи и заимствени изкопи трябва да бъдат почистени от 
дървета, храсти, пънове, корени, трева, друга растителност, както и от всички други 
предмети и отпадъци. 
Отстраняване на растителността 
Съществуващият терен в обхвата на пътя и площадките за временно ползване трябва да 
бъдат почистени от дървета, храсти и всякаква друга растителност. 
Корените на дърветата и храстите трябва да бъдат премахнати на дълбочина по- голяма от 60 
cm под нивото на земната основа при насипите или под нивото на земното легло при 
изкопите. В площите извън зоните на пътните изкопи и насипи корените на растителността 
трябва да бъдат премахнат на дълбочина по-голяма от 30 cm под нивото на прилежащия 
терен. 
Полученият дървен материал, без клони и листа, трябва да бъде натоварен, извозен и 
складиран на подходящо място. 
Отстраняване на хумуса 
Горният пласт на земната повърхност на почистената строителна площадка трябва да бъде 
изкопан и отстранен на дълбочина 30 cm. Изкопаният материал трябва да бъде превозен и 
складиран на депо на подходящо място или вложен по предназначение. При необходимост 
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от промяна на местоположението на депото, разходите по транспортирането на материала са 
за сметка на Изпълнителя. 
Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и огради 
Разрушават се и се премахват съществуващи пътни настилки, тротоари, бордюри и огради, 
включително изкопаване, натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на 
материалите на депо. 
Премахване на предпазни еластични огради, пътни знаци и рекламни табели 
Включва демонтиране, натоварване, транспорт и разтоварване на депо на елементите на 
съществуващите предпазни еластични огради, пътните знаци и рекламните табели. 
Премахване на съществуващи канали, окопи, тръбопроводи, кабели и други линейни  
комуникации 
Всички съществуващи канали, окопи, тръбопроводи, кабели и други линейни подземни 
комуникации, включително и основите им намиращи се на дълбочина до 1 m под земното 
легло, които съгласно проекта и чертежите трябва да се премахнат - се разрушават и 
отстраняват. Строителните отпадъци се натоварват, превозват и разтоварват на депо. 
Съществуващите комуникации, които са на дълбочина по-голяма от 1 m под земното легло 
могат да бъдат оставени на място. 
Всички ненужни дренажи и канали според проекта, трябва да бъдат запечатани с бетон с клас 
по якост на натиск В10. 
Проучвания на работните площадки 
Общи положения 
Спецификациите и Чертежите, отнасящи се за проекта се основават на проучвания и 
посещения на обекта. Изпълнителят трябва да предприеме всички допълнителни мерки, 
които счита за необходими, за да се запознае с теренните особености на обекта и ако е 
необходимо да извърши допълнителни инженерно-геоложки проучвания. 
Изпълнителят трябва да счита, че той единствено носи отговорност за работите и методите 
на работа, използвани от него по време на изпълнението на обществената поръчка. 
Изпълнителят ще носи цялата отговорност за изпълнение на дренажи, укрепване на изкопи и 
всички други работи, изисквани за успешното завършване на работите. Всички такива 
разходи трябва да се считат за включени в оферираната цена на Изпълнителя. 
Методи за полагане на тръби 
Тръбите ще се полагат върху подравнена естествена почва върху пясъчно легло, съгласно 
проекта. Трябва да се следват инструкциите от БДС-EN 1610:2003 или еквивалентни. 
Всички разходи, свързани с полагането на тръбите ще се считат за включени в офертата на 
Изпълнителя, съгласно приложените количествени сметки. 
Изпълнителят за своя сметка трябва да извършва тестовете и той ще бъде отговорен за 
собствения си контрол по качеството на работите. Три копия от резултатите на всяка 
извършена от Изпълнителя проба трябва да се предават на Консултанта/Строителния надзор 
във форма, одобрена от него. Четвърто копие от резултатите на всяка проба трябва да се 
съхраняват на Площадката за съответен период от време, както изисква 
Консултанта/Строителния надзор. 
Без да го освобождава от отговорностите, Изпълнителят трябва да извършва всички други 
допълнителни проби, които Консултанта/Строителния надзор може да изисква и/или да 
повтори тестовете, които Консултанта/Строителния надзор смята за незадоволителни. 
Всички разходи, свързани със средствата за тестване, се считат за включени в офертата на 
Изпълнителя в определените позиции на Количествената сметка. 
Подготовка на площадките 
Отлагане върху терена 
Възложителят ще предостави на Изпълнителя всички данни, свързани с опорни точки, 
използвани в проектирането на съоръженията, ако има такива. 
При започване на работата си Изпълнителят трябва да отложи всички допълнителни точки и 
изходни линии и нива. Изпълнителят трябва да внимава по време на строителните работи да 
не променя мястото и нивото на допълнителните точки и изходните линии и нива. Когато се 
премине към нов участък, който трябва да се изгражда, то Изпълнителят трябва да 
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установи новите точки и нива, преди да изостави старите. Изпълнителят трябва да внесе за 
одобрение от Консултанта/Строителния надзор изчисленията и размерите на новите точки, 
изходни нива и линии. Никакви оригинални точки или изходни нива и линии няма да се 
унищожават без одобрението на Консултанта/Строителния надзор. 
Точността на новите точки трябва да бъде еднаква с тази на оригиналните точки, изходни 
нива и линии. 
Изпълнителят трябва да маркира осовата линия на тръбната система на съответния участък. 
Преди започване на всякакви изкопни работи, Изпълнителят трябва да маркира краищата на 
изкопа и да ги представи за проверка и одобрение от Консултанта/Строителния надзор. В 
райони, където растителността пречи на видимостта, може да се наложи при нужда 
отстраняването на дървета и храсти, но винаги с предварителното одобрение на 
Консултанта/Строителния надзор. 
Във връзка с маркирането на строителния участък трябва да се извършва цялостно и 
систематично фотографиране на ширината и зоната на подобекта, както и евентуално 
допълнителна работна зона. Това заснемане има за цел да документира съществуващите 
условия на Площадката, и да служи за справка при възстановяването й, след изграждането на 
тръбопроводите. Изпълнителят ще съхранява по три (3) цветни копия от всяка снимка, с 
детайлно описание на местоположението, съдържание и дата на заснемане. По едно копие 
трябва да се предостави на Консултанта/Строителния надзор и на Възложителя. 
Консултантът/Строителният надзор трябва да координира с Изпълнителя основната 
информация, в допълнение на тази, показана в чертежите, например позицията на осовите и 
основни линии, и пр., която би била достатъчна на Изпълнителя, за да намери мястото на 
съоръженията. 
Подземни инфраструктури 
Преди започване на каквито и да са изкопни работи. Изпълнителят трябва да се договори със 
собствениците на подземни инфраструктури да покажат и/или открият същите, за да се 
предотвратят повреди по време на строителство, като получи писмено одобрение от 
собствениците на подземни инфраструктури. 
Доколкото е било възможно, всички видими структури на повърхността на пътищата и 
налични данни за подземни инфраструктури са взети под внимание при проектирането. 
Надеждността на показаната информация се базира на данните, регистрирани от 
Възложителя, а също така и от собствениците на подземни и надземни инфраструктури. 
Преди започване на изкопни работи, Изпълнителят трябва да носи отговорност и да провери 
надеждността на информацията. 
Изпълнителят трябва временно да укрепва всички подземни инфраструктури по време на 
изкопни работи, а също така ще обезпечи постоянното и адекватно укрепване на 
инфраструктурите, както се изисква. 
Разчистване на площадката 
Обсегът на разчистване на площадката се състои в премахването на всички препятствия, 
които могат да засегнат изпълнението на съоръженията. Работата трябва да покрива цялата 
площадка. 
Разчистването и изкореняването ще се състои от премахване на дървета, храсти или 
растителност, и други нежелателни материали. Рязането на дървета е разрешено само след 
одобрението на местните власти. Изпълнителят трябва да заплати съответните такси (ако има 
такива). 
Клоните и шумата трябва да се премахват, като се изгорят или изхвърлят извън площадката 
на място, определено от възложителя. Дървеният материал, който може да се използва, 
трябва да остане собственост на Възложителя. Този материал трябва да бъде нарязан на 
подходящи дължини и правилно складиран. 
Материал, който е подходящ за озеленяване, трябва да бъде складиран на площадката. 
Останалият материал трябва да бъде отстранен от Изпълнителя на място, определено от 
възложителя. Изпълнителят е отговорен за покриването на разходите, свързани с 
отстраняването на материалите. 
Земни работи: 
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Общи изисквания за земни работи 
Всички разходи, свързани с общите изисквания за земни работи, се считат за включени в 
офертата на Изпълнителя в определените позиции на количествената сметка. 
Основно ниво 
„Основно ниво” представлява нивото, до което трябва да се намали първоначалното такова, 
след разчистване на площадката. 
Строително ниво 
„Строително ниво” представлява нивото, до което трябва да се извършат изкопните и 
засипните работи. 
Работна ширина или зона 
„Работна ширина” или „работна зона” е районът, който е определен на Изпълнителя за 
извършване на работите, както е указано в закона и/или други условия за площадката. В 
определени случаи тези ограничения може да са показани в чертежите. Изпълнителят трябва 
да установи особеностите на всички условия или ограничения, отнасящи се за изграждането 
на съоръжението. Изпълнителят трябва да включи в своята оферта всички разходи, свързани 
с преодоляването на такива условия и/или ограничения. 
При работа на съществуващи пътища или улици, работната ширина не трябва да надвишава 
едната половина от ширината на пътя, включително тротоари или други граници. Като не се 
противопоставя на това изискване, пътният поток трябва да се поддържа по всяко време, освен 
ако не е наложително затварянето на улицата. За всеки отделен случай, точните ограничения на 
работната ширина трябва да се определят от Консултанта/Строителния надзор. 
Това става само и с предварителното съгласие на Консултанта/Строителния надзор. 
Изкопни работи 
Изкопните работи” представляват изкопни работи на материали от различно естество, според 
изискванията за извършване на работата. Механизацията и строителните методи трябва да са 
одобрени от Консултанта/Строителния надзор. 
Изкопните работи трябва да се извършват в съответните линии, нива, размери и дълбочини, 
както е указано в чертежите или в Спецификацията, или според нарежданията на 
Консултанта/Строителния надзор. 
Изкопните работи в близост до съоръженията на електроразпределителното дружество -
кабели 20 KV и кабели НИ - да се извършват изцяло ръчно и в присъствието на техен 
упълномощен представител. Нанесените щети на електроразпределителното дружество ще 
бъдат възстановявани от Изпълнителя. В случай, че по време на изкопните работи 
Изпълнителя открие непредвидени в проектите кабели или маркировки следва незабавно да 
уведоми съответното представителство на електроразпределителното дружество. Всички 
пресичания и приближавания до съоръжения на електроразпределителното дружество следва 
да се осъществяват съгласно съответните наредби. 
Изкопните работи в обхвата на пътните настилки за ВиК съоръженията се извършват 
внимателно без поврежданията на останалата част на настилката от незасегнатото от проекта 
пътно платно. Асфалтовите покрития се изрязват предварително с фреза /диамантена/ и 
получения материал се депонира на място, определено от възложителя. 
Всички изкопни работи трябва да се извършват по такъв начин, че да причиняват най-малко 
неудобства и смущения на пешеходците и транспортния трафик, подходи към сгради и други 
имоти. Изпълнителят трябва да предостави временни решения, даващи временен подход на 
пешеходците и превозните средства, според нуждите и съгласно нарежданията на 
Консултанта/Строителния надзор. Целият изкопен материал трябва да бъде поставен по 
начин, който не застрашава работата на наетия персонал или трети страни, и ще се избягва 
препречването на тротоари, алеи и други. До приключване на работата, хидрантите под 
налягане, капаците на кранови шахти и кранови кутии трябва да бъдат достъпни. 
За да обезпечи хората с нужната безопасност и защита, Изпълнителят трябва за своя сметка 
да набави прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни заграждения, пешеходни 
пресечки над изкопите в съответствие с други части от спецификацията. 
За НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ свличането на изкопните страни или за защита на 
прилежащите инфраструктури, изкопните работи трябва да са укрепени. 
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Излишни изкопни работи 
Като „Излишни изкопни работи” се определят изкопите извън строителните линии, както е 
посочено в Чертежите. Изпълнителят няма право на никакви допълнителни заплащания за 
такива излишни изкопни работи или обратното им засипване, освен в случаите, когато тези 
изкопи са наредени от Консултанта/Строителния надзор. 
Където се извършат излишни изкопни работи, то Изпълнителят трябва да засипе надвишения 
обем с одобрен материал за обратен насип, до плътност, определена за този материал, според 
инструкциите на Консултанта/Строителния надзор за всеки случай по отделно. 
В случай на срутване на изкоп, в следствие на непредвидими причини, това ще се счита за 
излишна изкопна работа. Изпълнителят също така е отговорен да възстанови изравняването 
на съществуващите или възстановените пътища, улици и тротоари, които са нарушени от 
подобни непредвидими причини. 
Отводняване на изкопи 
Изпълнителят за своя сметка ще поддържа изкопите сухи, независимо от източника на вода. 
Водата, която не трябва да попада в изкопите, трябва да бъде отстранена от Изпълнителя чрез 
непрекъснато водочерпене или по начин, одобрен от Консултанта/Строителния надзор. 
Обратен насип и излишен изкопен материал 
Само с одобрението на Консултанта/Строителния надзор, излишният изкопен материал може 
да се използва за обратна засипка. 
Материалът годен за обратна засипка може да бъде разположен по протежението на изкопите, 
при условие, че не се препречва пешеходния или транспортен трафик, подходи към сгради 
или други имоти. В противен случай Консултанта/Строителния надзор може да нареди 
премахването на тези депа, като това трябва да се извърши веднага и за сметка на 
Изпълнителя. 
Излишният изкопен материал трябва да се отстрани за сметка на Изпълнителя, както е 
указано в Договора. 
Проби на материал за обратна засипка и обратна засипка 
За всеки клас материал, който ще се влага за обратна засипка, по избор на 
Консултанта/Строителния надзор, трябва да се вземат представителни мостри, които трябва 
да се използват за целите на пробите. Пробите трябва да се извършват за сметка на 
Изпълнителя. 
По време на обратна засипка, според изискванията на Консултанта/Строителния надзор, 
трябва да се вземат проби, за да се определи плътността на уплътнената засипка. Ако 
плътността е по-малка от определеното, трябва да се направи допълнително уплътняване и не 
трябва да се поставя никакъв добавъчен материал, докато не се постигне задоволителна 
плътност, както на положения преди това пласт материал. Ако уплътняването все още е 
незадоволително, материалът за обратна засипка трябва да бъде отстранен до 150 mm от 
нивото на последното успешно уплътняване. Допълнителното уплътняване трябва да се 
извършва докато се постигнат успешни проби. Пробите за плътност трябва да се извършват 
по указанията на Консултанта/Строителния надзор и са за сметка на Изпълнителя. 
Пробите за уплътняване засипката на изкопите ще се извършва от Консултанта/Строителния 
надзор през интервали от 50 м в райони с пътища, а в останалите райони средно на 100 м. 
Изкоп на канали 
Каналите и изкопите за подземни тръбопроводни мрежи, шахти и камери трябва да се 
изкопаят по линиите и ъглите или котите, както е показано в чертежите или както нареди 
Консултанта/Строителния надзор. 
Ширината на изкопите за тръбопроводи и съоръженията е посочена в проекта. 
Откосите на изкопите трябва да бъдат, както са посочени в чертежите с детайлното напречно 
сечение за полагане на тръбопроводи. Каналите могат да се изкопават над нивото на водата 
със скосени страни, а под нивото на подземните води с вертикално укрепени стени. 
Изпълнителят трябва да включи в цената на своята оферта всички разходи, дадени в 
съответните части на количествената сметка. 
Преди да започне изкопа на канали, Изпълнителят трябва да маркира точно трасето на 
тръбопроводите, и съвместно с Консултанта/Строителния надзор да проучи естественото 
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ниво на терена по продължение на тръбопроводното трасе. След съгласуване с 
Консултанта/Строителния надзор, тези нива трябва да формират основата за измерванията. 
Изпълнителят трябва да опазва и укрепва в тяхната първоначална позиция всички подземни 
инфраструктури, като други тръби и кабели. В случай, че се налага промяна на проекта за 
тръбопровода или е необходимо да се премести някоя съществуваща подземна 
инфраструктура, Изпълнителят трябва да предостави всички необходими проекти и 
одобрения. Всички разходи за проект и получаване на разрешения за промяна трябва да се 
считат за включени в офертата на Изпълнителя в съответните части на количествената 
сметка. 
Каналите трябва да се изкопаят до такава дълбочина, както се изисква по чертежите. 
Размерът на каналните изкопи трябва да бъде в достатъчен не само да побира тръбите и 
подложния материал, но също така да има място за укрепването на страните, и в случай на 
нужда, да се използва кофраж. 
Когато за изкопаването на каналите се налага нарушаване настилката на шосе, път и алея, а 
също така канавки и бордюри и пр., то Изпълнителят трябва първо да отсече с чисти и прави 
линии повърхността, да премести и отстрани използвания материал до удовлетворяване 
изискванията на Консултанта/Строителния надзор. 
Настилките трябва да бъдат отсечени и премахнати напълно до ширината на изкопа и докрай 
по дълбочината на настилката, като това трябва да се извърши по начин, който трябва да 
остави незасегнати съседните повърхности и пр., и всякакви други инсталации трябва да 
останат по местата си. Краищата на настилката, която е оставена на място, трябва са 
отсечени, равни, с вертикално лице и да следват линията. 
Камъни, дънери или всякакви други нежелани материали, които се срещат на изкопното дъно 
трябва да бъдат отстранявани. 
Дъното на изкопа трябва да се засипе с уплътнен пясъчен слой, указан в чертежите. 
Изкопните работи за водопровода няма да започват, докато всички необходими материали за 
тръбопровода не са на площадката на съответния участък. 
Неподходящият материал на дъното на изкопа трябва да се замени с уплътнен пясък или 
чакъл. Засипката трябва да бъде положена и изградена в хоризонтални пластове, както е 
посочено в проекта. Всеки пласт трябва изцяло да се уплътни чрез механична трамбовка. 
След завършване на изкопните работи Изпълнителят трябва да уведоми 
Консултанта/Строителния надзор. Не трябва да се полагат тръбите, докато 
Консултанта/Строителния надзор не одобри дълбочината на изкопа. Ако се спира работата - 
цялостно или само в даден участък, и изкопът трябва да остане открит за 10 или повече 
работни дни, то по заповед на Консултанта/Строителния надзор Изпълнителят трябва да 
запълни този канал или част от него и временно да възстанови настилката за своя сметка. 
Такъв участък или част от него няма да се отваря отново, докато Изпълнителят не е готов да 
премине към монтирането на тръбите. Когато изкопния материал временно се съхранява 
върху тревни площи, то след завършване на работата те трябва да бъдат възстановени в 
първоначалното си състояние. 
Обратни засипка на канали 
Трябва да се спазва БДС-EN 1610:2003 или еквивалентен. Не трябва да се извършва обратна 
засипка докато от изкопа не се отстранят всички отломки и други ненужни материали. 
Каналите трябва да се засипват без забавяне, но не преди тръбите и съоръженията да бъдат 
проверени и одобрени от Консултанта/Строителния надзор. 
Преди извършване на обратната засипка в участъците, където има съоръжения на 
електроразпределителното дружество, Изпълнителят трябва да уведоми съответното 
представителство на фирмата е цел осъществяване на проверка и замервания. 
След като тръбите и прилежащите им съоръжения са монтирани и одобрени, първоначалният 
засипен материал трябва да се положи съгласно нормативните изисквания, съобразени с вида 
на тръбите (ръчно уплътняване до суха плътност не по-малка от 95% от максималната, 
съгласно инструкциите по БДС-EN 1610:2003 или еквивалентен. 
Обратната засипка трябва да се извършва на пластове, както е определено, и по начин, който 
не нарушава изравняването, нивелацията или стабилността на тръбите. Обратната засипка 
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трябва да се извършва само с одобрени материали. 
При обратната засипка материалът трябва да се полага едновременно на приблизително една 
височина от двете страни на тръбите и съоръженията. Всеки пласт поотделно трябва ръчно да 
се уплътнява до суха плътност не по-малка от 98% от максималната, съгласно инструкциите 
от БДС-EN 1610:2003 или еквивалентен за тръбопровод под съществуващи пътища, и до 90% 
- където тръбопроводът не е изложен на трафик от превозни средства. Страничната засипка 
трябва да се продължи до разстояние над тръбата, както е показано в Чертежите. Тестове 
трябва да се извършват по места, както е указано от Консултанта/Строителния надзор, и на 
примерни интервали средно на 100m. 
Останалата засипка до земното ниво трябва да се положи и уплътни на пластове не по-дебели 
от 300 mm. Не трябва да се използват тежки съоръжения за трамбоване в рамките на 300 mm 
над горната стена на тръбите с диаметър < 200 mm и в границите на 500 mm над тръби с по-
големи диаметри. За участъци, намиращи се под движещи се превозни средства засипката 
трябва да се полага на пластове ненадвишаващи 200 mm. 
Трябва да се обърне внимание и да се гарантира, че тръбите са укрепени стабилно в основата, 
и в никакъв случай не трябва да се допуска контакт с големи камъни, стърчащи скали или 
други твърди предмети. Материалът за подложката трябва да бъде положен по такъв начин, 
че да осигурява свободно монтажно разстояние под най-ниската част на всяка тръбна свръзка. 
Изпълнителят трябва да поддържа определените нива за засипка. След засипването им, 
Изпълнителят трябва да поддържа повърхностите в задоволително състояние по време на 
договора. След засипка, нормалното слягане трябва да се покрие с материал от същия клас и 
да се поддържа до изискваното ниво. Ако подобно слягане е значително и се дължи на лоша 
засипка, то Изпълнителят трябва отново да извърши изкопни работи до нужната дълбочина и 
засипе отново канала, както се изисква от стандартите.Ако Консултанта/Строителния надзор 
смята, че Изпълнителят не спазва посочените изисквания, то той може да забрани по -
нататъшни изкопни работи, докато не се удовлетворят изискванията. 
Цялото управление, транспортиране, първоначална обратна засипка, засипване, уплътняване 
на слоевете, работи и материали свързани със завършване изграждането на тръбопровода или 
шахтата се счита за включено в Офертата на Изпълнителя в определените позиции на 
Количествената Сметка. 
Материал за засипка 
а) Основна засипка 
Трябва да се спазва БДС-EN 1610:2003 или еквивалентен. Изкопаният или допълнителен 
материал, използван за основна обратна засипка не трябва да съдържа сгурия, пепел, 
органични материали и отпадъци или други замърсители. Материалът трябва да е гранулиран 
и с подходящо качество, за да се постигне исканото уплътняване. 
б) Засипка в пътни участъци и други повърхности 
Разрушените повърхности на пътища, улици и тротоари трябва да бъдат възстановени в 
първоначалната си дълбочина, както е показано в чертежите или както разпореди 
Консултанта/Строителния надзор. 
в) Първоначална засипка 
За първоначална засипка на канали трябва да се използва пясък. Пясъкът трябва да е чист, 
незамърсен гранулиран материал, от еднородно качество и с максимален размер на частиците 
20 mm, а частиците по-малки от 0.02 mm трябва да са по-малко от 10%. Също така 
материалът не трябва да съдържа органични и вредни вещества; не трябва да съдържа повече 
от 15% (тегловни) глина или наноси, поотделно или в комбинация от двете. 
г) Подложка под тръба 
Трябва да се спазва БДС-EN 1610:2003 или еквивалентен. Изкопаната почва или 
допълнителен материал, използван за подложка под тръба трябва да е гранулиран материал с 
едрина на зърната между 0 и 16 mm. Подложният материал трябва да се заложи в 
съответствие с работния проект. Материалът трябва да бъде трамбован с плътност до 90%. 
Тестовете за плътност трябва да се извършат в съответствие с препоръките на 
Консултанта/Строителния надзор. 
Шахти и камери 
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Материалите и изграждането на шахтите и камерите трябва да бъде в съответствие със 
спецификациите и според чертежите. 
Уплътняване 
Уплътняването се изразява в проценти и във всички случаи се отнася за оптималната суха 
плътност. В случай че изискванията за уплътняване не са спазени от Изпълнителя, всички 
засегнати работи в следствие на това (вкл. засипен материал, заложени тръби и подложен 
материал) трябва да се отстранят и възстановят за сметка на Изпълнителя. 
Укрепване на изкопи 
Стените на изкопите се укрепват според вида на почвата, в която са направени и в 
съответствие с даденото за това решение в работните проекти. Задължително укрепване се 
извършва в случаите, когато долното ниво е в подпочвени води или мястото е ограничено и 
не позволява направата на скосени стени. Вертикалното укрепване трябва да се прилага, 
където се счита за необходимо по усмотрение на Изпълнителя. Всички разходи свързани с 
изкопите ще се считат за включени в офертата на Изпълнителя в определените позиции на 
Количествената Сметка. 
Укрепване съществуващи подземни инфраструктури 
Към предложената цена участникът следва да предвиди укрепването на телефонни, оптични 
кабели, кабели ниско и високо напрежение и др., както и други тръби, които ще се пресекат 
при изкопните работи. 
По дължина на отделните участъци основното трасе на новопроектираните тръбопроводи, 
както и сградните отклонения, пресичат различни видове кабели високо и ниско напрежение, 
оптични и телефонни кабели, както и други тръби. 
За тези пресичания с подземни комуникации, изкопните работи за водопроводите 
задължително да се извършват на ръка. 
Възстановяване и озеленяване 
Общи изисквания 
Описание на работите, относно запълването, окончателното подравняване и озеленяване на 
надземни повърхности, които не са определени на друго място. 
Всички пешеходни пътеки, бордюри, пътища, стени, огради и др., засегнати или разрушени 
от Изпълнителя по време на работата му, трябва да бъдат възстановени до първоначалното им 
състояние. Всички възстановени пешеходни пътеки, бордюри и пътища трябва да са 
изпълнени с подложка, която отговаря на изискванията за такива материали, и трябва да е 
уплътнена до не по-малко от 95% оптимална суха плътност. 
Възстановяването на повърхностите трябва да се извърши до стандарта, съществуващ преди 
началото на изкопните работи. В случай на хлътване след възстановяването, слегналата част 
на възстановения път ще бъде премахната и направена отново до предишното си състояние. 
Пътните работи се извършват съгласно инструкциите за това и след направата на обратните 
засипки на подземните водопроводи и други съоръжения и след подравняване на пътното 
легло. Съгласно инструкциите насипите се полагат на пластове с упоменати дебелини и 
уплътняване при оптимално овлажняване. По указание на Консултанта/Строителния надзор 
се вземат проби за плътност и качество на материалите. Задължително връзката между 
старата асфалтобетонова настилка и новата е след полагане на битумен разлив. 
Да се ползват типовите конструкции настилки, съгласно разпоредбите на АПИ и 
изискванията за еластичните модули: 
- за легло от 30 до 45 и за скални породи до 100 МРа 
- за основи от 150 до 400 МРа 
- за покрития от 800 до 1200 МРа 
Общата дебелина на настилките за първостепенната пътна мрежа да бъде минимум 60 cm и за 
второстепенната 50 cm, при скални породи почви на леглото да не е по-малка от 40 cm. 
Основите се правят от минералбетон /несортирани необработени едрозърнести минерални 
материали /с МРа от 150 до 400 МРа. 
Възстановяване на геодезическите знаци 
Изпълнителят трябва, спазвайки Наредба №3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, чл.40, да 
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опазва геодезическите знаци, поставени на улиците на град Чепеларе, или ако възникне 
необходимост от унищожаване на някои от тях, да уведоми службата по геодезия, 
картография и кадастър в 7-дневен срок преди започване на строителните работи. 
Дейностите по възстановяване на унищожен или повреден геодезически знак са за сметка на 
Изпълнителя. Мястото, начинът, редът за възстановяване (преместване при необходимост) и 
приемането на геодезическия знак трябва да се съгласуват със службата по геодезия, 
картография и кадастър. 
Възстановяване на участъци с трайна настилка 
Структурата на участъците с трайна настилка трябва да бъде съишга като първоначалната. 
Повърхността трябва да бъде изравнена. Възстановителните дейности трябва да се извършват 
в две фази в участъци с трафик. 
Временното възстановяване се извършва, спазвайки спецификацията за обратна засипка. 
Трябва да се използва подобна на оригиналната настилка отасфалт или друга, според 
инструкциите на Консултанта/Строителния надзор. 
Тази настилка трябва да се уплътнява на пластове до първоначалното ниво на пътния участък. 
Изпълнителят трябва да е отговорен за седмичната поддръжка на временните възстановени 
участъци, които трябва да са на нивото на първоначалния път, добавяйки материал, поливане 
с вода и уплътняване според нуждите. 
Възстановяване на асфалтобетоново покритие: 
Асфалтобетонното покритие, с конструкция съгласно проекта, се изпълнява от 
асфалтобетонни смеси отговарящи на изискванията в БДС 4132 или еквивалент. 
Направата на покритие от горещи асфалтобетонни смеси се извършва при температура на 
въздуха не по-ниска от +5°С. Не се допуска полагането на асфалтови смеси при дъжд и върху 
мокра, заледена и заскрежена повърхност. Температурата на сместа,доставена на 
местополагането, да е не по-ниска от 150°С, полагането и уплътняването на сместа се 
извършва бързо и без прекъсване. Съществуваща настилка, която се използва за основа 
трябва да бъде ремонтирана, а при разлика в напречния профил се полага изравнителен пласт 
отпорвозна асфалтова смес. Повърхността, върху която се полагат асфалтовите смеси, трябва 
да е почистена от прах, кал и други замърсявания. Почистването се извършва с метални 
четки, метли и чрез продухване с въздушна струя под налягане от 0,3 до 0,5 атм. Преди 
полагане на асфалтобетонната смес, за осигуряване на връзка между покритието и основата, 
върху почистената основа се прави предварителен разлив с битум или битумен грунд. 
Полагането на асфалтовите смеси се извършва машинно с асфалтополагач. 
Допуска се и ръчно полагане, но само на малки обекти или участъци, с одобрението на 
Консултанта/Строителния надзори Възложителя. Дебелината на асфалтовия пласт, положен и 
уплътнен с вибрационната дъска на асфалторазстилача трябва да е с 15-20% по- голяма от 
проектната, а при ръчно полагане с 25-35%. При направа на асфалтови настилки в участъци 
от пътя с надлежен наклон по-голям от 4%, посоката на полагане и ватиране на пластовете е 
от долу на горе. За осигуряване на по-добра връзка на съседни пластове в работни фуги, 
ръбът на по-рано положения пласт се загрява и се покрива с гореща смес на ивица 15-20см. В 
този случай валирането се извършва при: температура до 100°С на положената смес. 
Валирането става най-малко с два валяка - лек 4-6т и тежък 8-1 От. Валирането започва с 
лекия валяк, непосредствено след полагането на сместа с 4-6 минавания в точка и продължала 
с тежкия валяк до окончателно уплътняване с 10-20 минавания в точка. При работа с 
виброваляк уплътняването започва без вибрация с 2-3 минавания и завършва с вибрации от 3-
6 минавания в точка. Полагането и уплътняването на сместа в студено време се извършва 
интензивно и без прекъсване. 
Недостъпните за валяка места се уплътняват с механична или ръчна метална трамбовка, така 
че следите от удара на същата да се покриват с 1/3 от следата. 
Уплътняването продължава до пълното изчезване на следите на трамбовката. Движението по 
готовото асфалтобетонно покритие се пуска най-рано 2 часа след неговото окончателно 
уплътняване. 
Възстановяване на бордюри и тротоарна настилка: 
Бордюрите - видими и скрити се поставят върху основа от бетон. Те се укрепват чрез 
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запълване на фугите с цименто-пясъчен разтворили на фуга. Основата, върху която се полага 
бетона, трябва да бъде предварително подравнена и уплътнена до проектната плътност. Не се 
допуска полагане на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бордюрите се 
поставят върху пресния бетон ръчно. Те се нареждат в правите участъци, а в кривите-по 
шаблон с фуги не по-широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след като се провери 
правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След направата им се 
вземат мерки за предпазване от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора. 
Тротоарните плочи се нареждат върху подложен пласт от цименто-пясъчен разтвор с 
дебелина най-малко 2 см или върху подложка от пясък. Нареждането се извършва в редове, 
започвайки от бордюра, като се съблюдават равността, праволинейността на редовете и 
правилната връзка на фугите. При нареждането на плочите между тях се остават фуги с 
ширина 5-6 мм. които се запълват с цименто-пясъчен разтвор. На разстояние не по-голямо от 
4,5м се оставят и напречни разширителни фуги с ширина 15 мм, които се запълват с 
асфалтова паста след свързването на цименто-варовия и цименто-пясъчния разтвор. 
Успоредно с извършване на работите по изпълнението на всеки от подобектите, се изготвят 
съответните екзекутиви и цялата съпътстваща документация за предаването на обекта на 
Възложителя. 
Възстановяване на участъци без настилка 
След приключване изграждането на съоръженията, участъците, които са без настилка, трябва 
да бъдат изравнени. За финиширане на изравняването трябва да се използва подходящ 
изкопен материал. Окончателното изравняване трябва да е оформено според заповедите на 
Консултанта/Строителния надзор. 
Завършване и почистване на строителната площадка 
Изпълнителят трябва да се счита за отговорен за завършването и почистването на целия 
строителен участък и други райони, които са използвани от него по време на работите, както 
е определено в настоящата спецификация или в спецификацията за тръбни работи. 
Област на приложение и обхват на работата 
Тези предписания се прилагат при изпълнението на всички земни работи, свързани с 
разчистване на строителната площадка, временното строителство и изграждането на пътното 
тяло и пътните съоръжения. 
Това са всички траншейни, скатни и заимствени изкопи, изкопи за основи и строителни ями, 
насипи, обратни засипки и др. 
Открити изкопни работи 
Всички открити изкопи трябва да са обезопасени, като се осигурят временни огради, 
предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други 
средства, които да предпазват от хората от инциденти и нанасяне на щети върху 
собствеността. Всички предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да 
са в съответствие с местното законодателство. Предварителното предупреждаване за 
затваряне на пътно платно трябва да се осигури с временни знаци, конуси и сигнални 
светлини. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕ РИНГ" ЕООД трябва да предостави за одобрение на 
Консултанта/Строителния надзор пълните детайли за маркировката, бариерите с конуси и 
други средства за контрол на трафика, не по-малко от 15 дни преди предложената дата за 
затваряне на съответната улица. Докато не се получи одобрението на 
Консултанта/Строителния надзор за тези детайли няма да се осъществява никакво затваряне 
на улици. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще вземе предпазни мерки, за да предотврати 
наранявания на хора в следствие на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали, 
съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, трябва да са добре 
осветени Уг (половин) час преди залезана слънцето, и Уг (половин) час след изгрева слънцето 
и по друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите трябва да бъде 
определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите. 
Около откритите изкопи ще се осигури метална ограда (с височина поне 1 т), като същата 
трябва да е на място докато изкопите за напълно запълнени. Горната част на оградата 
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трябва да устои поне 0.5 kN хоризонтален напор. Не се приемат никакъв друг начин на 
ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.). Подобни ограждения могат да се 
използват само за обозначаване на места за складиране и пр. 
Материали 
Материалите, добивани и впоследствие използвани при изпълнението на земните работи и 
земните съоръжения трябва да бъдат класифицирани, съгласно долупосочената таблица 1. 
Всички материали, влагани при изпълнение на земните работи и земните съоръжения трябва 
да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта и предписанията на тази 
спецификация. 
Няма да се допуска използването на материали без документ, определящ неговите качества и 
без технология за приложението му. 
Вземане на проби и изпитвания 
Видовете изпитвания на материалите, необходими за тяхното класифициране: 
Забележки: 
Показателят на пластичност 1р на подгрупа А-7-5 е равен или по-малък от границата на 
протичане Wl минус 30. 
Показателят на пластичност 1р на подгрупа А-7-6 е по-голям от границата на протичане Wl 
минус 30. 
Почви с високо съдържание на органични вещества (торф и торфени наноси) могат да бъдат 
класифицирани в тази класификация като група А-8. Класифицирането на тези материали се 
основава на визуална оценка и не зависи от процента частици, преминали през сито 0,075 mm 
, границата на протичане и индекса на пластичност. Материалите от тази група са съставени 
от разпадаща се органична материя с влакнеста текстура, тъмно кафяв или черен цвят и 
специфична миризма на гниене. Тези органични материали са не подходящи за използване в 
насип, като земна основа на насипа и земно легло на пътната настилка. Те се характеризират с 
висока степен на деформация (пропадъчност) и ниска носимоспособност. 
Видовете лабораторни и полеви изпитвания, доказващи достигнатите стойности на земно - 
механичните показатели на земните съоръжения (изпитванията за плътност), са посочени в 
следните таблици: 

Физико - механични показатели Нормативни документи 

Съдържание на органични примеси БДС 173 или еквивалент 

Водно съдържание БДС 644 или еквивалент 

Зърнометричен състав БДС 2762 или еквивалент 

Съдържание на частици преминали 
през сито 0,075 m 

БДС 2762 или еквивалент 

Показател на пластичност БДС 648, или еквивален 

Съдържание на водоразтворими 
соли 

БДС 11302 или еквивалент 

Земно - механични показатели и методи на 
изпитване 

Нормативни документи 

Максимална плътност на скелета при 
оптимално водно съдържание 

БДС 17146 или еквивалент 

Стойност на коефициента за носимоспособност 
CBR 

"Методика за определяне на 
показателя за носмоспособност CBR на 
строителни почви и неорганични зърнести 

строителни материали в лабораторни условия" 
или еквивалент 
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Определяне на стойността на постигнатата 
плътност на място на свързаните почви и 

пясъци : 
- метод "режещ пръстен" 

БДС 647 или еквивалент 

- "пясъчно насипен" метод "Методика за определяне на обемната 
плътност на строителни почви на място чрез 

заместващ пясък" или еквивалент 

Определяне на стойността на постигнатата 
плътност на място за несвързани почви 

- метод "натискова плоча" 

БДС 15130 или еквивалент 

Машини и оборудване 
Изпълнителят трябва да използва за извършване на земните работи такива земекопни, 
разстилачни и уплътняващи машини (багери, скрепери, булдозери, товарачни машини, 
грейдери, валяци и др.) и оборудване, и такива методи на работа, които да отговарят на 
изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване и влагане в земните съоръжения. 
Напречни и надлъжни профили 
Земните работи трябва да бъдат изпълнени точно по профилите и размерите на проектните 
чертежи и нивото им не трябва да надвишава котите на земното легло на пътната настилка. 
Откосите трябва да бъдат с равна повърхност, без наличието на неуплътнен материал. 
Условия за започване на земните работи 
Изпълнението на Земните работи може да започне: 
- подписан документ за предаване на строителната площадка; 
- при направен опис на дървета, сгради и съоръжени на строителната площадка и около нея, 

които ще трябва да бъдат защитени от работещите и преминаващите строителни машини, 
с указания за съответните защитни мероприятия; 

- при трайно геодезично очертаване на осите и геометричните контури, зоните на изкопните 
и насипните работи, трасетата на временните пътища, рампите и други съоръжения 
предвидени в проекта; 

- при изградени предпазни заграждения и изпълнена временна сигнализация на 
строителството; 

- след отстраняване и извозване по предназначение на хумусния слой или неговото 
депониране и съхраняване; 

- при изпълнени временни и постоянни отводнителни съоръжения, разположени в 
насипните зони; 

- при почистена строителната площадка от храсти, дървета, пънове и едри камъни; 
- при изградени временни пътища и предвидените в Проекта рампи. 
Приемане на геодезическите работи 
Трайните геодезични маркировъчни знаци няма да бъдат приети, когато: 
- получените геодезични отклонения са по-големи от предвидените в проекта; 
- същите са поставени в зоната на предстоящи земни работи, изпълнявани със земекопни 

машини, както и на места в които се очаква слягане или хлъзгане на почвите. 
Съоръжения за отвеждане на повърхностни води 
При отсъствие на указания в Проекта, Изпълнителят е длъжен да изгради предпазни 
отводнителни окопи: 
- в горната страна на скатните изкопи, трасирани на разстояние не по-малко от 3 m от 

горния край на изкопа и с надлъжен наклон 2-4%; 
- в края на петите на насипите от страна на по- високата част на терена или от двете страни 

при равнинен терен на разстояние не по-малко от 2 ш. от петите на насипа с надлъжен 
наклон не по-малък от 0,5 %. 
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Изграждане на временни пътища 
При изграждането на временните пътища не трябва да се допуска: 
- изграждането на временни еднолентови пътища без уширения за разминаване, 

разположени в границите на видимост от двете посоки и отстоящи едно от друго на 
разстояние не по-голямо от 300 м; 

- преминаване на реки и дерета чрез временни пътни съоръжения, със широчина на пътното 
платно по-малко от 4 м. 

Спиране на земните работи 
Изпълнението на земните работи трябва да се спира при: 
- разрушаване на обозначителните знаци; 
- откриване на археологични обекти и подземни съоръжения, които не са отразени в 

документа за предаване на площадката, до пълното изясняване на характера и 
предназначението на съоръжението; 

- настъпили неблагоприятно инженерно геоложки и хидрогеоложки условия, вследствие на 
природни бедствия. 

Изпълнението на земните работи може да продължи: по точка 1 след възстановяването на 
обозначителните знаци, по точка 2 след получено писмено съгласие от съответните 
заинтересовани ведомства и по точка 3 след нормализиране на хидрогеоложките условия. 
Нанесените щети вследствие спиране на изпълнението на земните работи по точки 1 и 3 са за 
сметка на Изпълнителя. 
Оформяне на земното легло на пътната настилка 
За земно легло на пътната настилката се приемат, 0,5 m от горната част на насипа, а при 
изкоп, 0,5 m под котата на завършеното конструктивно ниво на изкопа. 
Земното легло се приема за изградено, когато във всяко едно сечение, котите отговарят на 
предвидените в напречните профили нива на кота земно легло на пътната настилка. 
Движение на пътно строителни машини и приобектов транспорт по завършеното земно легло, 
ще бъде допуснато при взимане на необходимите предпазни мерки. 
Нанесените щети трябва да бъдат за сметка на Изпълнителя. 
ИЗКОПИ 
Обхват на работата 
Изпълнението на изкопите включва: 
Изкопаване на материала в рамките на чистите линии на напречните профили на 
изкопа. 
Изкопите за тръбни водостоци, тръби, сифони, дренажи и канали, се ограничава от изкоп до 
оказаната дълбочина и широчина равна на външния диаметър на тръбата, на водостока или на 
съединителя. 
При изкопи за плочести водостоци, мостове, контрафорси, колони, подпорни стени, петите на 
колоните, преградните стени и всички сходни конструктивни елементи, изкопните работи са 
в границите на изкопа, получен от вертикалните равнини, успоредни на и съвпадащи с 
чистите линии на фундаментите, основите или стъпките на конструкциите. 
Изкоп на горния слой почва 
Изкопа на хумосния почвен слой, последващ почистването на площадката до очакваните 
дълбочини, показани на чертежите . 
Изкоп на подходящ материал 
Материал, получен от изкоп и пренадлежащ към групите А-1, А-2 и А-3 е подходящ материал 
за изграждане на насипното тяло на автомобилни пътища. 
При изкоп на материали от групите А-4, А-5, А-6 и А-7, трябва за всеки отделен случай да се 
прецени дали материала да бъде извозен на депо, или чрез подходяща корекция, да бъде 
вложен в някоя от зоните на насипа. 
Изкоп на неподходящ материал 
Материалите неотговарящи на изискванията за годност при употребата им в постоянните 
земни работи са: 
- почви от групата А-8 на груповата спецификация; 
- материали в замръзнало състояние; 
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- глини с граница на протичане не по-малко от 45%, или с индекс на пластичност не по-
малко от 27 %; 

- несвързани почви с водно съдържание, превишаващо с повече от 10% оптималното водно 
съдържание; 

- свързани почви с водно съдържание, превишаващо с повече от 5% оптималното водно 
съдържание; 

- материали, склонни към самозапалване (с изключение на негорими каменни въглища, 
съгласно БДС 5795 или еквивалент); 

- материали с опасни физични и химични качества, изискващи специални мерки за 
изкопаване, обработка, складиране, транспортиране и депониране. 

Неподходящ материал в изкоп 
Изкопаният неподходящ материал трябва да бъде извозен и заменен с подходящ материал, 
уплътнен в съответствие с изискванията на спецификацията.. 
Технология на изкопните работи 
Изпълнителят трябва да използва за извършване на изкопните работи такава механизация и 
такива методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на 
изкопаване. Той е отговорен за поддържането на качествата на подходящите материали така, 
че когато те бъдат вложени в насипа и уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с 
изискванията на тази спецификация. 
Преди започване на изкопните работи Изпълнителят трябва да освободи зоната за работа от 
всички свободно течащи води. 
Съществуващите напоителни канали трябва или да се спрат със съгласието на 
заинтересованите власти или да се вкарат в отвеждащи тръби, или да се изолират по друг 
начин. 
При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване 
на изкоп по всяко време. 
Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да 
гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта. 
Изпълнителят трябва да осигури, монтира, поддържа и експлоатира такива помпи и 
оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под това на основите на постоянните 
работи за определен срок. 
Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да 
продължи докато на това място има достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща 
механизация. 
Излишният Подходящ материал, и всичкият Неподходящ материал трябва да бъде складиран 
на депа, осигурени от Изпълнителя. 
При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на Подходящ с Неподходящ 
материал. 
Изпълнителят трябва да изпълнява изкопните работи по начин, който да гарантира целостта 
на откосите. При срутване на откоси, всички получени щети в хора, машини и оборудване са 
за негова сметка. 
Изкопите за основи, канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на 
изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да бъдат свалени при 
напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, когато в проекта е предвидено 
те да останат на място. 
Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити само за необходимия 
минимален период. 
Изкопът може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури най- малко 
0,3 m дебелина на пласта, оставен над котата на земното легло на настилката, като защита 
срещу атмосферни влияния. 
Изпълнените изкопи трябва да отговарят на напречните профили, дадени в Проекта. 
Когато бъде достигнато конструктивното ниво на изкопа, трябва да бъде оформено и 
подготвено земното легло на пътната настилка. 
Подготовката на земното легло, при материали от групите А-1, А-2 и А-3, се състои в 
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уплътняване на пласта, върху който ще лежи пътната настилка на дълбочина не по-малка от 
0,3 m до плътност не по-малка от 95 % от максималната суха плътност. 
Ако неподходящите материали се отстранят на определена дълбочина, те ще се заменят от 
материали от групите А-1, А-2 и А-3 на такава дълбочина, която да гарантира добро 
разпределение на товарите от движението. 
Замяната на материала е задължителна при почви от група А-8 (торф или торфени 
наноси). 
Разходите направени вследствие на различията между проектните и действителните 
материали, водещи до необходимост от стабилизиране на земната основа, ще бъдат заплатени 
на Изпънителя. 
Изкопи за съоръжения 
Изкопа за съоръжения се състои от всички изкопи, посочени в напречните профили, които 
необходими за изграждането на мостове, кутиобразни, правоъгълни, тръбни, устообразни и 
плочести водостоци, устои, стълбове, подпорни стени и прагове. 
Изкопи за основи на съоръжения 
Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, 
посочени в чертежите. Може да се изиска допълнително прекопаване, за да се премахнат 
джобове от мека почва или роплива скала. Получените празнини трябва да бъдат запълнени с 
бетон с клас по якост на на iиск В10 или друг материал.. След полагането на постния бетон не 
трябва да се извършва подравняване на страничните повърхности на изкопа в продължение на 
двадесет и четири часа. 
Иизкопът да се изпълни под или над указаната в проекта кота на фундиране в зависимост от 
това къде е достигнат носимоспособния почвен пласт. 
Всяко допълнително изкопаване до или по-ниско от дъното на основите, включително това, 
получено при изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с 
бетон с клас по якост на натиск В10 или друг материал.. 
Отводняване на изкопи за основи 
Всички изкопи трябва да бъдат добре отводнени по всяко време, като изпомпването на вода и 
укрепването на страничните стени с плътна дървена шпундова ограда, (или със стоманени 
огради, стоманен шпунт, кесони) или друго специално оборудване трябва да бъдат включени 
в цените за изкопа и не трябва да се заплащат, като отделна цена. 
В случай, че изкопа се е напълнил с вода вследствие на некачествено изпълнено отводняване 
на повърхностните и атмосферни води или поради забавяне на изпълнението, отстраняването 
на водата е за сметка на И'.пълнителя. 
При изпълнение на изкопите не се допуска: 
- увеличаване на широчините или дължините на различните видове изкопи, както и 

промяната на откосите им; 
- извършването на земни работ и чрез подкопаване и съответното оставяне на козирки над 

забоя и надлъжни пукнатини в горните ръбове на изкопите; 
- прекопаванията на изкопите в земни почви. 
Конструктивни отклонения 
Не се допуска приемането на изкопни работи, когато при проверка на трасировъчните 
елементи на съоръженията се констатират отклонения по-големи от дадените в таблицата. 
№ по 
ред 

Вид на отклоненията Единица мярка Гранични 
отклонения 

 Отклонение от про летната ос или от ръба в основата на 
изкопа 

cm ±5 

 Отклонение от проектния надлъжен наклон по дъното на 
изкопа на канали, траншеи дренажи и др. 

% ±0,05 

 Отклонение в размерите на напречното сечение на 
изкопите за канали, траншеи, дренажи и др. 

cm ±5 

 Отклонение от проекта за вертикална планировка:   
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 а) по отношение нивата на планираните 
площи 

cm ±0,1 

 б) по отношениео на наклона на % ±0,05 
 водоотвеждащи окопи   
 в) по отношение дебелината на хумосния пласт % ±10 
Основни пластове от зърнести минерални материали необработени със свързващи вещества 
Общи изисквания към минералните материалите 
Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със свързващи вещества трябва 
да бъдат: трошен камък с непрекъсната зърнометрия и речна или кариерна баластра. 
Материалът трябва да бъде чист и свободен от органични примеси, глина, свързани частици и други 
неподходящи материали. 
Фракцията с размери с размери на зърната над 12,5 mm трябва да съдържа не по- малко от 40 % частици с 
ръбести, неправилни и натрошени повърхности. 
Общи технически изисквания към материалите за основни пластове, необработени със свързващи 
вещества: 

Наименование на показателя Нормативе н 
документ, 

съгласно който 
трябва да се 

Стойност 

Мразоустойчивост след 5 цикъла 
третиране с натриев сулфат, стойност на 
допустимата загуба по маса на материала 

AASHTO Т 104 
или еквивалент 

не по- голяма от 12 

Съпротивление на износване в апарат 
“Лос Анжелос”или еквивалентен, 
допустима загуба по маса на 

материала 

AASHTO Т 96 или 
еквивалент 

не по- голяма от 40 

Граница на протичане AASHTO Т 89 или 
еквивалент 

не по- голяма от 25 

Показател на пластичност AASHTO Т 90 или 
еквивалент 

не по- голям от 6 

Пясъчен еквивалент AASHTO Т 176 
или еквивалент 

не по-малка от 30 

Съдържание на пръчковидни и 
плочковидни зърна 

BS 812 или 
еквивалент 

не по- голямо от 18 

Калифорнийски показател за 
носимоспособност CBR след 4-дневно 
киснене на почвени проби, уплътнени до 
плътност, равна на 98 % от максималната 
суха плътност, съгласно AASHTO Т 180 

или еквивалент (CBR min) 

AASHTO Т 193 
или еквивалент 

не по- малък от 80 

Специфични изисквания към трошения камък, използван за изпълнение на основни пластове, 
необработени със свързващи вещества 
Трошеният камък, използван за изпълнение на основни пластове, необработени със 
свързващи вещества трябва да бъде с непрекъсната зърнометрия и да притежава висока 
плътност и добра носимоспособност. 
Избор на източник на материал 
Изпълнителят трябва да изследва и да избере източник на материал, който да използва за 
направа на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени със 
свързващи вещества. 
Трябва да се извърши опитно смесване и изпитване на получената смес по показатели за да се 
провери дали материала за пътната основа от избрания източник отговаря на тази 
спецификация. 
Оптимизацията на състава( зърнометрията) на сместа трябва да стане чрез изпитване на проби 
от смеси с различен максимален размер на зърната. От получените проектни смеси, трябва да 
се изпълнят опитни участъци. 
Разходите, свързани с избора на източника на материал са за сметка на Изпълнителя. 
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Изпълнение на опитен участък 
Преди да започне изграждането на основните пластове от зърнести минерални материали, 
необработени със свързващи вещества, Изпълнителят трябва да изпълни опитен участък с 
избраната смес. 
Всеки опитен участък трябва да бъде изпълнен като се използват същите материали, 
пропорции и начин на смесване, разстилане, уплътняваща техника и технологии на 
изпълнение, както посочените в Проекта. 
Целта на тези опитни участъци е да се определи проектната дебелина на пластовете в 
неуплътнено състояние, полевото съдържание на влага при уплътняването, отношението 
между броя на преминаванията на уплътняващата техника и достигнатата плътност на 
избраната смес от зърнести минерални материали за изпълнение на основни пластове, 
необработени със свързващи вещества. 
Складиране и съхранение на материалите 
Процедурите при складиране не трябва да влошават качеството на складирания материал , 
както и да допускат внасяне на чужди материали в депото или купчината. 
Материалът трябва да се складира върху твърда, чиста повърхност, като купчините трябва да 
са не по-високи от 5 ш. 
Оборудване 
За изграждане на основни пластове от зърнести минерални материали, необработени със 
свързващи вещества трябва да се използва подходящо оборудване: автосамосвали, 
асфалтополагач, автогрейдер, вибрационен самоходен валяк, тежък статичен валяк 
Изграждане на основните пластове от зърнести минерални материали, необработени 
със свързващи вещества 
Ограничения при изграждането 
Основните пластове, необработени със свързващи вещества трябва да се изграждат само 
тогава, когато атмосферните условия не увреждат качеството на завършените пластове. 
Всички участъци, които са увредени от неблагоприятни атмосферни влияния през която и да 
е фаза на строителството трябва да бъдат напълно разрохкани, наново профилирани, 
оформени и уплътнени в съответствие с изискванията на тази спецификация, без каквото и да 
е допълнително заплащане от Инвеститора. 
Последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с 
полагаща машина 
При изпълнение на основни пластове на автомагистрали и пътища I клас се използва 
полагаща машина( асфалтополагач). 
Проектната смес с оптимално водно съдържание се доставя на обекта с автосамосвали и се 
изсипва в приемния кош на полагащата машина. 
Полагаща машина е снабдена с водеща корда, регулираща дебелината и наклона на 
изпълнявания пласт. 
Положения пласт трябва да се уплътнява с уплътнителна техника, съгласно схемата, получена 
от опитния участък. Уплътняването трябва да се извършва при оптимално водно съдържание, 
до достигане на проектна плътност, която трябва де е не по-малко от 98 % от максималната 
суха плътност, определена в лабораторни условия. 
При необходимост за овлажняване на материала трябва да се използва само приетото 
оборудване. 
Овлажняване не трябва да се извършва, докато материалът не се уплътни достатъчно от 
уплътнителната техника, така че да се избегне отмиване и отделяне на финните частици от 
повърхността. 
Последователност на технологичните операции при изпълнение на основни пластове с 
автогрейдер. 
Материалът за подосновен пласт се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху 
предварително уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката равномерно по 
цялата широчина с помощта на автогрейдер. Уплътняването се извършва със статични или 
със статични и вибрационни валяци при оптимално водно съдържание, до достигане на 
проектната плътност, която трябва да е не по-малко от 98 % от максималната суха 
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плътност, определена в лабораторни условия.. 
Допустими дебелини на уплътнения пласт в зависимост от размера на зърната и вида на 
уплътнителните машини 
Допустими дебелини на изпълнените пластове от зърнести минерални материали, 
необработени със свързващо вещество в зависимост от размера на зърната и вида на 
уплътнителните машини: 
Вид уплътнителни 

машини 
Размер на зърната, mm дебелина на уплътнения пласт, cm 

Статични валяци не по-голям от 60 не по-голям от 75 от 8 до 15 от 10 до 15 

Статични и 
вибрационни валяци 

не по-голям от 60 не по-голям 75 от 15 до 30 от 20 до 30 

Предпазване и поддържане на изпълнени пластове 
Изпълнителят трябва да предпазва и поддържа изпълнения пласт за своя сметка, докато се 
положи следващия. Поддържането трябва да включва незабавни ремонти на повреда или 
дефекти, които могат да се получат на пласта, и това трябва да се извършва толкова често, 
колкото е необходимо, с оглед запазването му в добро състояние. Ремонтите трябва да се 
правят по начин, който да осигури възстановяването на повърхността. В случаите, когато 
полагането на следващия пласт не се предвижда веднага след изпълнението на основния 
пласт, той трябва да бъде подходящо обработен с битумна емулсия, в количество до 1,5 kg/m2. 
Не трябва да се допуска движение по необработен пласт. 
Допустими отклонения 
Пластове, които не отговарят на посочените допустими отклонения трябва да бъдат поправен. 
При повърхностен ремонт на части от даден участък трябва да се осигури подходяща връзка 
между стария и новоположения материал. 
Готов за приемане участък( контролиран участък) е този, в който материала е положен и 
уплътнен в рамките на един ден и при изграждането на който са употребени постоянни 
материали. Когато работния процес изисква продължително време, участъкът за приемане 
трябва да бъде изпълнен максимум за два дни. 
Отклонения на нивата на повърхността 
Допустими отклонения за нивата на повърхността на пласта: 
за 90 % от всички измервания за ниво( Н 90) ±15 mm 
за максимални измерени стойности( Н max ) +20 mm 
Приеманият участък трябва да отговаря на изискванията, дадени за нива на повърхността, 
като не по-малко от 90 % от измерените нива на цялата повърхност да са в рамките на 
допустимо отклонение Н90 преди да са направени някакви корекции. 
Отделни точки, където котата на повърхността се отклонява с повече от допустимо 
отклонение Н шах трябва да бъдат ремонтирани, за да влязат в рамките на допустимо 
отклонение Н90. 
Нивата на повърхността на приемания участък трябва да бъдат замервани в не по - малко от 
20 точки. 
Широчина на пластовете 
Средната широчина на пластовете трябва да бъде не по-голяма от тази, показана на чертежите 
и никъде външният им ръб не трябва да бъде повече от 50 mm навътре от линиите, показани 
на чертежите. 
Броят на измерванията за приемания участък трябва да бъде не по- малък от 5. 
Отклонения на дебелината на пластовете 
Допустими отклонения за дебелина: 
за 90 % от всички измервания(D90) 21 mm 
за максимално измерената дебелина( D max ) 27 mm 
за средно измерената дебелина( D средно ) 5 mm 
Счита се, че пластът отговаря на определените изисквания за дебелина, ако преди да са 
направени корекции на дебелината, не по-малко от 90 % от всички направени измервания са 
не по -големи от определената дебелина минус допустимото отклонение D90 и средната 
дебелина на пласта за контролното сечение е не по - малка от определената дебелина на 
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пласта минус допустимо отклонение D средно. 
Отделни точки, където действителната дебелина е по- малка от определената дебелина минус 
D max трябва да бъдат ремонтирани, за да попаднат в границите на D90. 
Броят на изпитванията за контролно сечение,трябва да бъде не по -малък от 5. 
Отклонения на напречното сечение на пластовете 
Когато се извършва замерване с 3 м лата, перпендикулярно на оста, максималният просвет 
между повърхността на пласта и основата на латата трябва да бъде не повече от 10 mm. 
Във всеки напречен профил разликата между котите, измерени на терена и котите, посочени в 
проектане трябва да бъде не повече от 20 mm. 
Броят на замерванията за контролното сечение, трябва да бъде не по-малък от 5. 
Когато се изпълняват два или три пласта, изискванията за наклон, дебелина, напречно 
сечение и равност се прилагат за горния пласт, като долния пласт( долните пластове) се 
изпълняват с достатъчна точност, за да може изпълнението на цялата конструкция да бъде в 
границите на допустимите отклонения. 
Степен на уплътняване 
Средната суха плътност на място на уплътнен пласт трябва да бъде не по-малко от 98 % от 
максималната суха плътност, определена съгласно AASHTO Т 180 или еквивалент, като 
единичните стойности трябва да са не по-малки от 96 %. Средната стойност се определя от не 
по-малко от 5 измервания, извършени в произволни местоположения на контролното сечение. 
Сухата плътност на място трябва да бъде измерена съгласно БДС 15130 или еквивалент. 
Контрол на изпълнението 
Задължение на Изпълнителя е да извършва контрол на качеството на материалите, 
уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност. 
Свойствата на материалите трябва да се проверяват преди използването им за изпълнение на 
строителните работи. 
Минималната честота на изпитванията: 
Асфалтови работи 
Вземане на проби и изпитване 
Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат след асфалтополагащата машина, преди 
уплътняването. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, 
както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба. 
Ограничения от атмосферни условия 
Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на 
околната среда по-ниска от 5 С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи 
условия. 
Геодезически измервания и подготовка на повърхността за асфалтиране 
Участъкът, който ще бъде асфалтиран трябва да има напречен и надлъжен профил, и наклони 
съгласно проекта и преди началото на асфалтовите работи, повърхността да бъде в 
съответствие с изискванията на спецификацията . 
Всички отвори или конструкции на пътя за вода, дренажи и други уточнени отводнителни 
средства, трябва да бъдат изградени и тяхното положение и ниво определено, преди началото 
на полагането. 
Първи и втори битумен разлив за връзка се използват съгласно спецификацията. 
Повърхността на бордюрите, вертикалните ръбове на изпълнени пластове и всички елементи, 
които имат контакт с асфалтовите смеси, трябва да бъдат покрити равномерно с битумна 
емулсия, за да се осигури плътно съединена, водонепропусклива фуга. 
Всички капаци на съществуващи ревизионни отвори, шахти и други трябва да бъдат 
нагласени на необходимото ниво и със съответния наклон преди началото на полагането. 
Транспортиране на асфалтовите смеси 
При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде в температурните 
граници ± 14 С̂ от температурата на работната рецепта. 
Полагане 
Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато 
атмосферните условия са подходящи, и в съответствие със спецификацията. Ако 
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положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена. 
Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на 
надлъжните фуги. Само една надлъжна фуга е разрешена.. 
Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради 
недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 min. 
(независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със 
спецификацията. Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените 
нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и 
изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов 
пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с 
изискванията на спецификацията. 
Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на 
повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, 
уплътняване и охлаждане на първия пласт. Напречните фуги между отделните пластове 
трябва да бъдат разместени поне на 2 т. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне 
на 200 mm. 
Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с 
изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина. 
Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината на 
пласта и нейната хомогенност. 
Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина 9 m или с 
предварително опъната и нивелирана стоманена корда. 
Уплътняване 
Поне три валяка ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: 
един самоходен пневматичен и два бандажни валяка ( валяк със стоманен бандаж и 
вибрационен стоманено-бандажнен валяк). Допълнителни валяци могат да се използват от 
Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на 
асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците 
трябва да бъде непрекъсната и ефективна. 
Преди започване работа на обекта, Изпълнителят трябва да изпълни пробни участъци за 
всеки асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на оптимални резултати при 
уплътняване, които след това ще бъдат използвани като минимум изисквания за 
уплътняването. Пробните участъци трябва да включват всички необходими дейности, 
включително и изпитванията съгласно спецификацията за асфалтовите пластове или даден 
вид оборудване или вид работа, предложени от Изпълнителя, но не фигуриращи в разделите 
на тази спецификация. Изпълнението на асфалтовите пластове не може да започне преди 
писменото одобрение за процедурата по уплътняването. Пробни участъци няма да бъдат 
измервани и заплащани отделно и трябва да се считат като задължение на Изпълнителя по 
този раздел от спецификацията. Ако опитите са насочени за част от постоянните работи в 
такъв случай положения материал, необходим за пробните участъци от постоянните работи, 
ще бъде измерен и заплатен в съответствие със спецификацията. 
Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако 
има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло. 
За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те трябва да 
бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. 
След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне 
надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. 
При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по- ниската 
страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от 
широчината на бандажа на валяка. 
Валяците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в 
непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да 
надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци. 



                                       

106 

Линията на движение на валяците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. 
Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат 
незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди 
материала да бъде отново уплътнен. 
Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и 
изстинал асфалтов пласт. 
Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния 
ред: 
а) Напречни фуги 
б) Надлъжни фуги 
в) Външни ръбове 
г) Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна 
д) Второ основно валиране 
е) Окончателно валиране 
Когато се полага в ешалон, една ивица с широчина от 50 до 100 mm от ръба, до който полага 
втората асфалтополагаща машина, трябва да бъде оставен неуплътнен. Крайните ръбове 
трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание трябва да се 
обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци. 
а) Напречни фуги 
Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се 
осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани с лата, за да се 
гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в права линия и с 
вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, трябва да се 
възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди полагането 
на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената 
асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде здраво притисната към вертикалния ръб с 
бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно 
на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 mm от новоположената смес при 
напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази линия, премествайки се 
постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа 
на валяка. 
б) Надлъжни фуги 
Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на напречните 
фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по проектната линия и наклон и да има вертикален 
ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде плътно притиснат към ръба на 
изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес трябва да 
бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. Уплътняването трябва да се извършва с 
бандажен валяк. 
Бандажът на валяка трябва да минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не 
повече от 150 mm от прясно положената смес. След това валяците трябва да работят за 
уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга. 
Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването на добре 
оформена фуга. 
Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и други 
средства през деня, ръба на лентата трябва да бъде изрязан вертикално, почистен и намазан с 
битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента. 
Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните линии на настилката. 
в) Външни ръбове 
Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или веднага след 
валирането на надлъжните фуги. 
Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на 
ръбовете. 
Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, трябва да бъде 
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леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на 
бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта. 
г) Първоначално уплътняване 
Първоначалното уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните фуги и 
ръбовете. Валяците трябва да работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата 
машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване 
на сместа. Не трябва да се допуска температурата на сместа да падне 
под 100С преди приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране 
се извършва с бандажен валяк, той трябва да работи с двигателното колело към полагащата 
машина. Пневматични валяци също могат да бъдат използвани. 
д) Второ (основно) уплътняване 
Пневматични валяци или бандажни валяци, трябва да бъдат използвани за основното 
уплътняване. Основното уплътняване трябва да следва първоначалното, колкото е възможно 
по-скоро и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата 
плътност. Валяците трябва да работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде 
напълно уплътнена. Промяната посоката на движение на валяците върху още горещата смес е 
забранено. 
е)Окончателно уплътняване 
Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с бандажен или пневматичен валяк в 
зависимост от одобрената схема на пробния участък. 
Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно 
топъл за премахване на следите от валяка. 
Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка последователност. 
На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде 
извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата 
плътност. 
След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, 
плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите 
толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да бъдат 
коригирани , включително премахване и замяна за сметка на Изпълнителя. 
Изпълнение на опитни участъци 
Преди Изпълнителят да започне изпълнението на който и да е асфалтов пласт, той трябва да 
подготви подробен план за изпълнение на опитен участък. Всеки опитен участък трябва да 
бъде изпълнен със същите материали, оборудване и строителни операции, които ще бъдат 
използвани на работния участък. С изпълнението на пробния участък се доказва, че 
оборудването и строителните методи, които Изпълнителят предлага, ще му позволят да 
изпълни асфалтовите пластове в съответствие с определените изисквания. 
На Изпълнителя ще бъде позволено да започне изпълнението на обекта, когато опитния 
участък е изпълнен добре и всички контролни данни отговарят на определените изисквания. 
Програмата за изпълнение на опитния участък за всеки вид асфалтов пласт трябва да включва 
задължително следното: 
Подробно описание на строителните работи и оборудването, програма за изпитване; 
Опитите за установяване на подходяща схема за уплътняване за всяка дебелина на асфалтовия 
пласт. Тази процедура ще бъде използвана като минимално изискване за уплътняване при 
постоянните работи, освен ако друго не нареди или се съгласи Инженерът; 
Опитите за определяне на оптималното количество разлив за връзка (първи или втори разлив) 
и времето, след което ще се положи асфалтовия пласт, включват анализ на постигнатото 
сцепление, осигуряващо достатъчно и равномерно свързване между пластовете. 
Изпълнителят трябва да приготви план за изпълнение за всеки опитен участък, който 
включва: дата и време, местоположение, схема, вид на асфалтовия пласт; подготовка на 
повърхността, количество на разлива за връзка, карта на оператора и време, след което ще се 
положи асфалтовия пласт; температура на смесване и полагане на асфалтовата смес, степен на 
охлаждане и места за контрол на температурата; скорост на полагане, устройство за 
предварително уплътняване/заглаждане/ и вид/ъгъл на изравнителните странични плочи; 
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описание на очакваното оборудване за валиране и описание на начините за записване и 
контрол на броя на минаванията и на действително използваното оборудване за валиране; 
начини за изпълнение на фугите, надвишение на втората полагана лента, контрол на 
надвишението; вземане на асфалтови ядки и програма за изпитване на сместа и завършения 
пласт; програма за инструктиране на всички, ангажирани в опитния участък. 
План за дейностите по опитните участъци трябва бъде представен не по-малко от 7 работни 
дни преди планираните опити. Изпълнителят трябва да оцени обработката на фугите и 
отделно да документира, че изпълнените фуги отговарят на изискванията за уплътнение чрез 
вземане на асфалтови ядки на разстояние 50 мм от фугите и външните ръбове. 
Опитните участъци трябва да включват непрекъснато измерване на температурите на 
асфалтовите смеси за определяне степента на изстиване и наличното време за уплътнение. 
Изпълнителят трябва да подготви повърхността на опитния участък и също, ако се изисква, да 
премахне опитния участък след завършване и да възстанови неговата повърхност. 
Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове 
Общо 
Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с 
изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт. 
Завършеният пласт трябва да отговаря на конструктивните допуски дадени по-долу. 
Участък, който не отговаря на изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно 
изискванията. Контролиран участък е участък изпълнен без прекъсване, с една и съща 
технология и за който са използвани едни и същи материали. Когато производството е 
непрекъснато, контролиран участък означава еднодневно производство. 
Вземане на проби 
Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по 
време на работата и преди крайното приемане на обекта. 
Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат със сонда . Проби от асфалтовата смес 
трябва да бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на 2 000 M2 положена настилка. 
Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки,се предприема 
вземането на допълнителни сондажни ядки за сметка на Изпълнителя, за да се определи 
площта от настилката с допуснати отклонения. 
Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес 
Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва 
да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, 
масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания 
материал. 
За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното 
средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След 
напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на 
разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за напръскване 
на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите трябва да се 
покриват с брезент или друг подходящ материал. 
За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде 
плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране 
на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът трябва да бъде отстранен 
до привеждането му в изправност. 
За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес Изпълнителят трябва 
да осигури подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване и 
възможности. 
Оборудване за полагане на асфалтовата смес 
Асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от 
камионите. 
Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде от одобрен тип, самоходно, с 
електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в 
съответствие с наклона и напречния профил. 
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Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с бункери и разпределителни 
шнекове за разпределяне на еднородната смес пред елекроннорегулирани греди. 
Асфалтополагащите машини трябва да се подберат така, че да позволяват минимална 
широчина на полагането 2 ш, въпреки че за полагане на ивица с широчина по-малка от 3 m се 
изисква предварително одобрение. Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с 
такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини, 
съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините 
трябва да бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства. Работната скорост 
на асфалтополагащите машини трябва да се регулира от 3 до 6 m/min. 
Асфалтополагачът трябва да бъде оборудван с механични устройства: корекционен плъзгач, 
плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други 
приспособления за поддържане на точната линия без използване на постоянни странични 
греди. Целият комплект от приспособления трябва да се подбере и да работи по такъв начин, 
че да полага асфалтовата смес в необходимата уплътнена дебелина. 
Ако по време на строителството се установи, че асфалтополагащото оборудване оставя следи 
по положения пласт, грапави участъци или неравности, които не се коригират от 
последващите операции, използването на оборудването трябва да бъде прекратено и 
заменено от Изпълнителя. 
Валяци 
За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт се използват статични 
валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации и 
пневматични валяци. Ако няма друго уточнение, валяците трябва да бъдат оборудвани с 
реверсивно или двойно управление, което позволява движение както напред, така и назад, с 
лице на оператора винаги по посока на движението. 
Валяци със стоманени бандажи 
Валяците със стоманени бандажи трябва да бъдат двуосни тандем валяци или триосни тандем 
валяци. Тези валяци трябва да се движат на самоход, да бъдат съоръжени с 4-цилиндрови 
двигатели и в работно състояние да създават контактно налягане в задните колела от 45 до 65 
kg/cm2 на широчината на валяка. Всеки двуосов валяк трябва да има минимално тегло 10 000 
kg; всеки триосов валяк трябва да има минимално тегло 13 000 kg. Вибрационните 
стоманено-бандажни валяци трябва да имат два бандажа с минимално тегло 7 000 kg. 
Честотата на вибрациите трябва да бъде между 2 000 и 3 000 цикъла за минута с 
индивидуално регулиране за всеки барабан от тандема. Валяците трябва да бъдат снабдени с 
реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на 
колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по 
колелата така, че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите 
не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на 
асфалтовите пластове. Триосовите валяци трябва да има централна ос, която да работи като 
неподвижна или като подвижна. Триосовите тандем валяци трябва да са с такава 
конструкция, че при блокиране всички работни повърхности да остават в една равнина, и 
колелата на валяка са закрепени с достатъчно корави връзки, така че ако предното или 
средното остане без опора, другите две колела не трябва да имат разлика спрямо хоризонтали 
а равнина по-голяма от 6 mm. 
Всички стоманено-бандажни валяци трябва да бъдат в добро техническо състояние. 
Валяци с пневматични гуми 
Валяците с пневматични гуми трябва да се движат на самоход. Гумите им да бъдат с еднакъв 
размер и диаметър и да упражняват налягане в контактната площ със средна стойност от 2,8 
до 8,4 Kg/cm2 чрез регулиране с баласт и/или чрез подходящо напомпване на гумите. Те 
трябва да бъдат така разпределени, че при едно преминаване да се осъществява равномерно 
покриване на широчината на валиране от стъпката на гумите. 
Валякът трябва да бъде така конструиран, че налягането в контактната площ да бъде еднакво 
за всички колела. Налягането, оказвано от различните гуми не трябва да се различава с 
повече от 0,35 Kg/cm 
Валяците с пневматични гуми трябва да бъдат в добро състояние и с достатъчно 
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пространство за поставяне на баласта, необходим за осигуряване на равномерно натоварване 
на гумите. 
Автогудронатор 
Автогудронаторът трябва да се движи на самоход, да бъде с пневматични гуми и с 
топлоизолиран резервоар. Не се разрешава използването на автогудронатори работещи по 
гравитачен способ. Автогудронаторът трябва да бъде с пневматични гуми с такава широчина 
и брой, че натоварването от тях върху пътната повърхност да не бъде повече от 100 Kg/cm за 
широчината на гумата. 
Пръскащата греда с дюзи трябва да има минимална дължина 2,4 ш и да бъде от 
циркулационен тип. Удълженията на пръскащата греда също трябва да бъдат от 
циркулационен тип. Гредата трябва позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква 
височина над обработваната повърхност по време на работа. Дюзите на пръскащата греда 
трябва да са така проектирани, че да разпръскват материала за разлив равномерно и без 
прекъсвания върху обработваната повърхност. Разпределителните клапи трябва да се 
регулират чрез ръкохватка така, че всяка от тях или всички едновременно да бъдат бързо 
отваряни или затваряни при един цикъл на работа. Автогудронаторът трябва да бъде 
оборудван с маркуч и дюза за ръчно пръскане, също под налягане, които се използват за 
недостъпни за гудронатора площи. Гудронаторът и резервоарите трябва да се поддържат 
добре така, че да няма течове от която и да е част на оборудването. 
Гудронаторът трябва да бъде 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 трябва да бъде 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 Kg/m2. Към него трябва да има подходящо загряващо 
устройство и термометри, които да осигуряват необходимите работни температури за 
битумния материал. 
Преди започване на работа, гудронаторът трябва да бъде проверен и калибриран по такъв 
начин, че количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока да не 
се различават с повече от 10 % от определеното необходимо количество съгласно 
спецификацията. 
Първи битумен разлив за връзка 
Разреден битум 
Разреденият битум трябва да бъде средно изпаряващ се .Количеството битумен материал, 
което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2. 
Ограничения, определени от атмосферните условия 
Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда е по-
ниска от 5° С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични 
условия. 
Температура на полагане 
Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 60°С до 
85°С. 
Необходимо оборудване 
Оборудването, използвано от Изпълнителя трябва да включва гудронатор, работещ под 
налягане, а също така, механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде 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 трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и 
на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. Когато е необходимо, за по-
добра подготовка на повърхността, също така трябва да бъдат предвиждани автогрейдери, 
валяци и автоцистерни и др. 
Подготовка на повърхността 
Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен материал, прах 
и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от 



                                       

111 

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. 
Нанасяне на разредения битум 
Непосредствено след извършената подготовка на повърхността, битумния материал трябва да 
се нанесе от гудронатор, работещ под налягане и 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, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по 
време на нанасянето на битумния разлив. 
Първият разлив обикновено 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. Би трябвало да се отбележи, че застъпване не се разрешава при напречните 
връзки, където с помощта на дебела хартия се предпазва от повторно пръскане края на 
изпълнената вече лента. Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху 
хартията. След нанасяне на битумния разлив, хартията трябва да се отстрани и изхвърли от 
Изпълнителя. Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на 
обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. 
В случай на излишно количество битумен материал, то същия трябва да бъде премахнат от 
повърхността. 
Поддържане 
След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и изсъхне, не се 
разрешава движение. Ако се налага да се допусне движение преди необходимото за изсъхване 
време, но не по-рано от 24 h след нанасянето на битумния материал, то трябва да се положи 
покриващ материал (пясък), и движението на превозните средства да бъде разрешено по така 
обработените ленти. 
Покриващият материал се разпръсква от камион, движейки се назад, така че гумите му да не 
се движат върху непокрита (неопесъчена) повърхност. Когато се полага покриващ материал 
(пясък) върху обработена с битум лента и съседната на нея не е обработена с битум, то трябва 
да се остави ивица с широчина поне 20 cm по дължина на прилежащия край на обработената с 
битум лента, непокрита с пясък, което ще позволи застъпването на битумния материал на 
двете ленти. 
Изпълнителят трябва да поддържа обработената с битум повърхност в добро и чисто 
състояние и преди полагането на следващият пласт от настилката да бъдат коригирани 
всякакви неравности по повърхността и отстранен излишният покриващ материал, прах или 
други замърсявания. 
Втори битумен разлив 
Битумна емулсия 
Битумната емулсия трябва да бъде бавно-разпадаща се, катионна или анионна.. Одобрената 
емулсия трябва да бъде разредена с приблизително равно количество вода и напълно 
хомогенизирана. Разредената емулсия трябва да бъде положена в количество от 0,25 до 0,70 
kg/m2. 
Ограничения, определени от атмосферните условия 
Вторият битумен разлив не трябва да се нанася когато температурата на 
атмосферната среда е по-ниска от 5^С, или когато вали, има мъгла, сняг или други 
неподходящи метеорологични условия. 
Температура на полагане 
Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия трябва бъде от 
Ю^С до 60 С̂. 
Необходимо оборудване 
Оборудването, използвано от Изпълнителя включва гудронатор, работещ под налягане , 
механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и 
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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 трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и 
на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. В допълнение Изпълнителят 
трябва да достави и използва ефективно и одобрено оборудване за разреждане на битумната 
емулсия с вода. 
Подготовка на повърхността 
Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива трябва да бъде 
почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта, 
замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна, 
налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал 
трябва да бъдат коригирани. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с втория 
битумен разлив. 
Нанасяне на битумната емулсия 
Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна емулсия 
трябва да се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане и 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, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на 
нанасянето на битумния разлив. 
След полагането, повърхността трябва да бъде оставена да изсъхне до момента, в който ще 
бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт. Втория битумен разлив трябва да 
бъде положен толкова време преди полагането на следващия асфалтов пласт, колкото е 
необходимо да се получи добро слепване. Изпълнителят трябва да предпазва втория битумен 
разлив от повреди, докато следващият пласт се полага. 
Отводняване 
Поддържане на изградените отводнителни устройства 
Трябва да се премахнат всички растения, растителни остатъци, наноси и утайки в рамките на 
профилите на отводнителните устройства, тръбопроводи и шахти, без да се засяга тяхната 
цялост и неизменяемост. Независимо от методите за извършване на почистването, не трябва 
да се допуска отлагане на почистен вече материал на друго отводнително съоръжение. 
Задължение на Изпълнителя е да поддържа постоянно чисти, без утайки и запушвания всички 
тръби, филтърен материал и дренажни системи до завършването на всички строителни работи 
на обекта. 
Свързване към съществуващи тръбопроводи, шахти и канали 
Където и както е показано на чертежите от проекта, трябва да се удължат, свържат или 
съединят новите отводнителни съоръжения със съществуващите такива. Изискванията по 
отношение на материалите и изпълнението на връзките са същите както за направа на нови 
отводнителни съоръжения. 
Запечатването на ненужни отводнителни съоръжения трябва да се извърши с бетон, цименто-
пясъчен разтвор или друг подходящ насипен материал, одобрен от Инженера 
Бетонови, кофражни и армировъчни работи 
Полагане на бетона 
Подготвителните работи за оформяне на основата за бетона трябва да бъдат извършвани 
съгласно Проекта и Спецификацията за Изкопи за съоръжения. 
Бетонът трябва да се полага така, че да се избегне разслояване на материалите и изместване 
на армировката и кофража.. Откритите легла и канали трябва да бъдат с метална обшивка. 
Тръби от алуминиеви сплави няма да се използват. 
Всички канали, легла и тръби трябва ла са чисти и без втвърден бетон и друг подобен 
материал, вреден за бетонната смес. 
При полагане бетонът не трябва да пада oт височина по-голяма от 1.5 м. В такива случаи за 
подаване на бетон ще се използват тръби. 
Подаващите бетон тръби трябва да са запълнени с бетон и долните им краища да са положени 
под повърхността на прясно положения бетон. 
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Подаване на бетон с помпи 
Бетонната помпа, вкл. приемния и разтоварващия бункер и тръбите трябва да са чисти и без 
втвърден бетон и друг подобен материал вреден за бетонната смес. 
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. След приключване 
на подаването останалата бетонна смес в тръбите трябва да бъде отстранена по такъв начин, 
че да не предизвика разслояване на състава й, ако се използва в Работите или замърсяване на 
положения бетон. 
Уплътняване 
Бетонът трябва да бъде напълно уплътнен по време и след полагане и преди началото на 
свързване на цимента. Уплътняването трябва да се извършва чрез механично уплътняващо 
устройство в съответствие с насоките дадени по-долу. 
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. Дълбочинните 
вибратори трябва бавно да се вкарват и изваждат от бетона. Вибрирането на бетона трябва да 
продължи до тогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Вибрирането 
трябва да се извършва толкова дълго и с такава интензивност, че да се получи уплътняване на 
бетона без причиняване на разслояване на сместа. 
Вибрирането не трябва да се прилага в една точка, тъй като може да предизвика изтичане на 
циментов разтвор. 
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. 
Ръчното уплътняване е разрешено само за малки количества бетон. Не се допуска да се 
подлага на вибриране бетон, на който е изминал период от 4 до 24 часа от уплътняването му. 
Полагане на бетон на пластове 
Бетонът се полага на пластове не по-големи от 30 cm за армиран бетон и 50 cm за неармиран 
бетон, като скоростта на час е регламентирана от проекта за кофража. Всеки пласт трябва да 
бъде положен и вибриран преди изсипването на следващия, така че да се избегне увреждане 
на несвързания бетон и разделяне на повърхността на бетона на отделни части. Всеки пласт 
трябва да бъде вибриран така, че да се избегне образуването на празнини между него и 
предишния пласт. 
Последователността на бетониране, както и дебелината на пластовете се определят в 
одобрения технологичен проект. 
Фуги 
Работните фуги са границата (контактната повърхност) между части бетон, положени по 
различно време, поради графика на бетонните работи или дължащи се на прекъсване поради 
технологични причини. 
Мястото на работните фуги и технологичните операции, съпровождащи тяхното оставяне, 
трябва да бъдат уточнени в програмата за бетонни работи, която ще бъде приготвена от 
Изпълнителя.. Те трябва да съответстват на изискванията на Проекта. 
Когато полагането на бетон се прекъсне, повърхността на работната фуга трябва да бъде 
подготвена по начина, по който се изисква ( наклон, изпъкналост или вдлъбнатина, свързване 
на армировка и т.н.) без мехурчета и слабо свързани зърна от добавъчния материал, съгласно 
програмата за извършване на бетонните работи. В конструктивни елементи, подложени на 
огъване, работната фуга се оформя с кофраж, поставен перпендикулярно на оста им. В 
елементи подложени на натиск (колони, стени и др.) работните фуги се оформят с 
хоризонтална повърхност. Когато е близко до видими бетонни повърхности, работната фуга 
трябва да бъде кофрирана с 5 cm метална лента, така че ъгълът между фугата и бетонната 
повърхност да бъде 90 С, и ръбът да бъде прав, без чупки. Когато се полага нов бетон върху 
втвърден, кофражът трябва да бъде доукрепен. Работната фуга трябва да бъде почистена от 
отпадъци, останки от инертен материал, циментово мляко и да бъде измита. Новият бетон 
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трябва да бъде излят върху влажна, но не мокра работна фуга. Първите порции от новия бетон 
трябва да имат по-голямо цименто-пясъчно съдържание и да бъдат вибрирани много 
внимателно, за да се постигне добра връзка между двата пласта. 
Изпълнителят е отговорен и трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури 
качество на бетонните работи, и на произведените бетонни конструкции и елементи, като 
отчита вредното влияние на ниски (не по-високи от +5 0С) и високи (не по-ниски от +35 0С) 
температури на въздуха през деня и нощта, както и такива от студ, сняг и лед. 
Мерките, които трябва да бъдат взети за предпазване на бетона от вредното влияние на 
ниските и високи температури, трябва да са специфицирани в програмата за изпълнение на 
бетонните работи. 
Грижи за бетона 
Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от време след това, той 
трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните условия (включително от 
дъжд, рязка промяна на температурата, заледяване, съсъхване и т.н.). Методите на 
предпазване и продължителността му трябва да са такива, че бетонът да има задоволителна 
дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е подложен на минимални деформации и да 
не получи нежелано напукване, вследствие на съсъхване. 
Бетонни повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение на водата, съсъхване и 
напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, пясък или друг материал, който ще ги 
запази влажни. Покриването трябва да се извърши веднага, след като бетонът се е втвърдил 
достатъчно, за да не се повреди повърхността. Видът на покритието зависи от 
обстоятелствата. Ако тези покривания не са нужни, бетонната повърхност може да се 
поддържа влажна чрез пръскане и поливане с вода. 
Употребата на влагозадържащи покрития трябва да съответстват на изискванията на БДС 
14707 или еквивалент. 
Ако бетонът изисква грижи по време на втвърдяването, Изпълнителят трябва да достави 
необходимите помпи, тръби и пръскачки, така че откритата бетонна повърхност и дървеният 
кофраж да са постоянно и изцяло напръскани с вода. 
През целия период на отлежаване на бетона трябва да бъдат полагани грижи от  
Изпълнителя,  докато се постигне кубовата якост на натиск на бетона,  според БДС 9673 
или еквивалент. 
Разтвори и замазка 
Правилата за взимане на проби и методите на изпитване трябва да отговарят  на БДС  
5771 или еквивалент. 
ТРЪБНИ РАБОТИ 
Общи изисквания 
Тестове при производителя 
Всички тръбни материали, фитинги, уплътнителни пръстени, краанове, хидранти и др. за 
тръбопроводната мрежа, обхваната в тези спецификации, трябва да бъдат тествани в 
съответствие с прилаганите стандарти. 
Данни за материалите 
Данните за материалите трябва да включват: 
1) Каталожни данни, съдържащи спецификации, илюстрации, таблица с части, 
определяща използваните материали в различни компоненти и аксесоари. Илюстрациите 
трябва да са достатъчно детайлни за да служат за ръководство за монтаж и демонтаж. 
2) Пълните чертежи за монтаж на фитинги и пр. трябва да са с ясно отбелязани размери. 
Тази информация трябва да е достатъчно детайлна за да служи за ръководство за монтаж и 
демонтаж и за поръчка на части. 
3) Сертификати за тестване на материала. 
4) Списък с резервни части и специални инструменти за фитинги и пр. 
5) Таблица за тръбите, включваща следната информация за всички тръби и фитинги:  - 
сервиз, размер на тръбата, работно налягане, дебелина на стената. 
6) Процедури на производителя за транспортиране, разтоварване, складиране и 
инсталация на тръби, фитинги и други тръбни аксесоари. 
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Сертификати за тестване при производителя 
Преди всякаква доставка на материали за проекта на работната площадка трябва да се 
предоставят сертификати за одобрение от Консултанта/Строителния надзор. 
Свидетелство за тестовите резултати 
Производителят трябва да предостави на Изпълнителя копия от текущите автентични тестови 
резултати (в съответствие със стандартите на производителя. 
Материали 
Водопроводна мрежа 
Полиетиленови тръби за водопроводна мрежа 
В проекта е предвидено водопроводната мрежа – главни клонове и второстепенната мрежа да 
се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност /РЕ 100 RC тръби /, с диаметри ф 160, 
110 мм. , 90 мм. , Ф63 мм. и ф32 мм 
Полиетиленови тръби висока плътност PE100RC имат следните по-важни предимства на 
материала: 
- липса на вътрешна корозия и отлагания - гарантира добри санитарно-хигиенни 
показатели на провежданите водни количества; 
- устойчивост на корозия и електрохимични реакции във всички почвени типове - отпада 
необходимостта от изолация на тръбите и изграждане на система за катодна защита; 
- отлична издръжливост на удар, вибрации и срязване - това ги прави незаменими при 
тежко натоварени улици и шосета, при свлачищни и земетръсни райони; 
- ниско тегло на материала - PE-HD : стомана =1:3- позволява бърз монтаж и при трудно 
достъпни райони; 
> отлични хидравлични качества - позволява намаляване на диаметъра при запазване на 
провежданото водно количество; 
- екологична чистота на материала - никакво въздействие върху водата и никакви 
рискове за здравето на хората. 
- Дълъг експлоатационен срок. 
Характеристики, на които трябва да отговарят полиетиленовите тръби (PE100RC) 
1. Предназначение съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, 
изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи: за напорни водопроводни системи. 
2. Суровина използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от 
независима инстанция, предварително оцветена (син, жълт или черен цвят). 
3. Технология на производство: екструзионен метод. 
4. Материал: PEI 00RC, устойчив на образуване на пукнатини 
5. Цвят: черен цвят с две сини линии 
6. Профил на тръбите: еднослойна компактна тръба от PEI00RC. 
7. Полагане: в изкоп и безтраншейно, алтернативни методи на полагане. 
8. Начин на свързване: всички приложими начини 
9. Кратко време за инсталиране 
10. Полагане на малки дълбочини до 35см 
11. Натоварване от трафик до 60 тона 
12. Условия на полагане: без специални изисквания за материала около тръбата и 
необходимост от пясъчна подложка. 
13. Номинален диаметър DN: DN/OD 32, DN/OD 63,, DN/OD 90, DN/OD 110, DN/OD 125. 
DN/OD 140 и DN/OD 160 
14. Номинално налягане и Standard Dimension Ratio: PN10 (SDR 17) и PN16 (SDR 11). 
15. Доставка c тапи в краищата срещу замърсяване 
16. Софтуер за хидравлични изчисления с продукта 
17. Стандарт: БДС EN 12201. Други международно приети стандарти могат да бъдат 
използвани само ако: 
- са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български 
стандарти и разпоредби или; 
- за съответният случай не съществуват приложими български стандарти и разпоредби. 
18. Производство: съгласно ISO 9001 
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19. Полиетиленовите тръби от материал PE100RC трябва да притежават сертификат за 
тестване на тръбата и те да отговарят на изискванията на БДС EN 12201-1, както и на 
директива PW 405 или аналогична. 
Спирателни кранове - за сградни водопроводни отклонения ф 63 мм. 
Спирателните кранове да бъдат предназначени за питейна вода. 
Да имат разрешено работно налягане 16 атм. и да бъдат тествани на максимален натиск от 25 
атм. 
Да бъдат изработени от сферографитен чугун с вътрешна и външна епоксидна защита 250 
микрона 
Производителят да притежава GSK сертификат за качество. 
Елементите на спирателния кран да бъдат изработени от: 
Тяло и капак: Сферографитен чугун GS 400-15 UIN EN 1563 
Работен цилиндър: неръждаема стомана AISI 304 или сферографитен чугун GS 400- 15UNIN 
1563 
Уплътнение: неръждаема стомана AISI 304 покрит с ryMaNBR Вретено: неръждаема стомана 
AISI 304 
Връзки: конусовидна външна ( мъжка ) резба UNI 7/1 и цилиндрова вътрешна ( женска) резба 
UNI ISO 228/1 
Уплътнение между работния цилиндър и тялото, както и между тялото и капака с 2 
О-пръстени изработени от NBR, в съответствие с KTW 
Сливане на тялото и капака с винт от неръждаема стомана AISI 304 според UNI 5931 
Тротоарният кран да се достави с UG- охранителна гарнитура и гърне 
Електрозаваряеми водовземни скоби и фитинги ( РЕ 100 ) за сградни водопроводни 
отклонения. 
Водовземните скоби за РЕ тръби да бъдат предназначени за питейна вода. 
РЕ 100 SDR 11 (ISOS5) 
- 10 bar газ/16 bar вода 
- 4 mm пин конектори 
- Индикатори за заварката 
Коляно 90°с интегрирани фиксатори към тръбата 
- РЕ 100 SDR 11 (ISOS5) 
- 10 bar газ/16 bar вода 
- 4 mm пин конектори 
- Индикатори за заварката 
Редуктор с интегрирани фиксатори към тръбата 
- РЕ 100 SDR 11 (ISOS5) 
- 10 bur газ/16 bar вода 
- 4 nun пин конектори 
- Индикатори за заварката 
Преходна муфа PE/месинг (Ms 58) външна резба 
- РЕ 100 SDR 11 (ISOS5) 
- 10 bar газ/16 bar вода 
- Интегрирани фиксатори към тръбата (до d63) 
- 4 mm пин конектори 
- Индикатори за заварката 
- Съставена от кит от муфа + преход 
Спирателни кранове с гумен клин 
Да бъдат изработени според стандард EN 1074 (1-2); ISO 7259 Дължина според стандард EN 
558 serie F14 serie FI5 ; ISO 5752 Хидравличен тест според EN 12266 ; ISO 5208 Фланците 
според EN1092-2 IS07005-2 
Спирателните кранове да бъдат изработени от: 
Тяло и капак: Сферографитен чугун GS 400-15 
Шибър ( затварач ): Сферографитен чугун покрит с EPDM гума, с плъзгачи от полиамид с 
правоъгълна форма за намаляване на триенето 
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- вретено: стомана с 13% хром изработено чрез студено валцоване 
- уплътнители на вретеното 2 “0”-пръстена: Nitrile 
- уплътнител на върха на вретеното : Chloroprene 
- уплътнител между тялото и капака от : EPDM 
- вътрешна и външна епоксидна защита 250 микрони 
- Производителят трябва да притежава GSK сертификат за качество 
Да бъдат предназначени за водоснабдителни системи. 
Връзката между тялото и капака на вентила да е направено без болт и клин. 
Да има възможност за подмяна на уплътнителните пръстени докато вентила е под налягане в 
работно положение. 
Възможност за подмяна на затварача (Gate-EPDM) и работния механизъм без да се 
размоптира тялото от водопроводната мрежа. 
Спирателните кранове да са комплектовани с телескопичен шиш с охранителна гарнит ура и 
гърне. 
Адаптер фланец (ФЛАНШОВ АДАПТЕР) за тръби от различни материали- PEHD, PVC, 
стомана, чугун и азбест циментови тръби 

Адаптер фланец с широк спектър на толерантност, за еластична връзка на различни 
видове тръби, изработени от сферографитен чугун, с гума за уплътнение от EPDM материал- 
антибактериална гума по W-270 регламент и сертификат за качество. Антикорозионна защита 
EPOXY мин. 250микрони, 
Производителя да притежава сертификат GSK. 
Работно налягане от 16 бара и допустимата ъглова дефлекция от 6 ° 
Противопожарни кранове ( иадземени ) 
Да бъдат предназначени за водоснабдителни системи. 
Да имат разрешено работно налягане 16 атм. и да бъдат тествани на максимален натиск от 25 
атм. 
Да бъдат изработени от сферографитен чугун с вътрешна и външна епоксидна защита 250 
микрона 
Да притежават три извода за водочерпене от тях. 
Производителят да притежава GSK сертификат за качество Противопожарния кран да бъде 
окомплектован с пета за ПК 
Сградни водопроводни отклонения. 
Разпределението на водата към сградите ще става чрез сградни водопроводни отклонения 
които ще се изпълнят от полиетиленови тръби (PE-RQ). Диаметъра на тръбите се избира да е 
ф63/10 или ф32/10атм. Съществуващите сградни водопровдни отклонения са изпълнени от 
поцинковани тръби ф ½  и ф 3/4 , като точното им местонахождение почти не е известно. 
Полагане на тръби и изпитване 
Полагане на тръби 
а) условия за използване на тръби от PE-RC 
Тръбите и фасонните части, от които ще се изгражда водопроводът, трябва да са придружени с: 
Свидетелство от Комитет по стандартизация и метрология; Разрешително писмо от 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството; Сертификат за качество от 
фирмата - производител; Инструкция за монтаж и експлоатация. 
б) транспортиране, товарене, разтоварване и складиране 
Тръбите се произвеждат и доставят на пръти по 12 м. Транспортирането на тръбите трябва да 
става със специално оборудван за целта транспорт. Дължината на транспортното средство 
трябва да съответства на тръбите и да е оборудвано с подходяща плоска платформа и скара, 
върху която се поставят тръбите. 
При товаро-разтоварни работи, когато се използва кран, тръбите трябва да се повдигат в 
централната зона с осигурен баланс. При ръчно извършване на тези операции не трябва да се 
допуска удряне, хвърляне и пускане на тръбите на терена. При натоварването и разтоварването 
трябва да се избягват надраскване на тръбите или прегазването им от транспортни средства. 
Не трябва да се поставят върху остри и твърди предмети, като височината на подредените тръби 
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на пръти трябва да бъде до 1 м. Задължително е тръбите, складирани на открито, да се 
предпазват от слънчеви лъчи. 
в) съединение 
Свързването между тръбите и между тръбите и фасонните части ще се извършва чрез челна 
молекулярна или полидифузионна заварка. На местата на преминаване от PE-HD към стоманена 
(асбестоциментова и чугунена) тръба се изпълнява фланцова връзка, като на полиетиленовия 
водопровод се монтира предфланшова връзка със свободен фланец. Челната заварка се 
изпълнява посредством термоелемент на специална заваръчна машина. Полидифузионната 
заварка се осъществява чрез заваръчен апарат. Монтажниците задължително да притежават 
квалификация и сертификат за заварки. 
г) полагане на тръбите 
Тръбите се полагат на средна дълбочина 1-60-1.80 м.Тази дълбочина е достатъчна, като се има 
предвид трасето на водопровода. 
Изкопът е с ширина минимум 0,7 м., която позволява добра подготовка на дъното и извършване 
на монтажните работи. 
Предвидените тръби да бъдат от РЕ100, като се предвижда пясъчна подложка/0,10см/ и засипка 
от пясък/20см над треме тръба/. Засипва се тръбата с изкопни маси. като се оставят видими 
само заварките за контрол по време на хидравличната проба. 
д) монтиране на тръбопровода 
Монтирането на тръбопровода се извършва извън изкопа и се поставя върху готовото дъно с 
подходяща техника. 
Преди да се свържат отделните елементи, тръбите и фитингите трябва да бъдат проверени за 
евентуални дефекти. Краищата на вече свързаните участъци, които по някаква причина трябва 
да останат временно изолирани, трябва да се затворят херметично, за да се предотврати 
попадането на замърсявани и чужди тела в тях. С цел лесно намиране и за охрана се предвижда 
на 40 см под терена по цялата му дължина на водопровода да се положи детекторна лента с 
медни проводници/чл.285 от Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителни системи/. На около 0,40-0,50м над теме тръба да се положи предупредителна 
сигнална лента с надпис „ внимание водопровод „ за обозначаване и предпазване на 
водопроводните тръби. 
На всички чупки по трасето на водопровода да се изпълнят бетонови опорни блокове, като при 
монтажа се внимава тръбната връзка да остава свободна. 
Всички отклонения от проекта се съгласуват с проектанта ! 
При монтажа на водопроводната мрежа, да се спазва минималният наклон да бъде 
0,002 по посока на течението. 
е) изпитания 
Изпитанието се отнася за тръбите и фитингите, като се изключват арматурите. Хидравличната 
проба се извършва на участъци с подходяща дължина - до 500 м. След запълване на участъка с 
вода/ за ПБН/ и пълното му обезвъздушаване започва повишаване на налягането посредством 
помпа до достигане на работното налягане. То следва да се поддържа, докато се проверят 
всички съединения и се отстранят евентуални течове, които не изискват изпускане на целия 
участък от водопровода. 
предварителна едночасова проба - извършва се на участък с дължина до 500 м. Налягането се 
повишава до стойността за изпитание 1.5 пъти номиналното и системата се изолира от 
помпата за период от 1 час. В случай на спадане на налягането се измерва количествата вода, 
необходима за възстановяване на налягането за изпитване. Това количество вода не трябва да 
превишава стойността, изчислена по посочена формулата: 
Не се допуска отстраняване на временно монтираните опори и укрепвания в краищата на 
изпитвания участък, преди окончателно спадане на налягането след изпитването. 
Новите водопроводи се промиват и дезинфекцират преди въвеждането им в експлоатация. 
Изпитване на водопровода. 
Работната хидравлична проба на полиетиленовите тръби ще е за сметка на изпълнителя и ще 
се извършва на участъци с подходяща дължина, съгласно ПИПСМР, стандартите СЕК и 
Нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводи след осигуряване на 
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тръбопровода в изкопа срещу хоризонтално или вертикално изместване на тръбите. 
Съединенията да се оставят открити, за да бъдат контролирани но време на хидравличната 
проба. Запълването с вода да започва от точка с най-ниско налягане, където да се инсталира 
манометър. За да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията, вентилите и 
обезвъздушителите трябва да се оставят напълно отворени. 
Изпитването на водопровода трябва да установи спад на налягането на участъци, определени 
от мястото на съответните съединения, дъги, тройници, отклонения и намалители, като се 
изключва арматурата: шибъри, дънни пробки за източване, обезвъздупштели и др. 
Съгласно проектното решение е необходимо стойността на изпитвателното налягане да 
възлиза на минимум 15 атмосфери. Предварителното изпитване ще се извърши с поддържане 
на максималното работно налягане. Пробното налягане трябва да се поддържа минимум 30 
минути. По време на това изпитване трябва да се направи оглед за явни течове. Изпитването 
за спад на налягането ще се извърши само при незадоволителни първоначални резултати от 
предварителното изпитване. В този случай следва да се има предвид Приложение № 7 от 
Наредба № 2 /22.03.2005 г. на МРРБ. Основното хидравлично изпитване за водоплътност ще 
се извърши след засипване на изкопа и завършване на всички CMP, изискващи се за 
съответния изпитван участък. Това изпитване ще се проведе по „метода на загуба на 
налягане". Тук продължителността на изпитване е минимум 1 час, като налягането се 
повишава постепенно до достигане на пробното. 
Промивка и дезинфекция 
Преди пускането на водопровода в експлоатация се извършва промивка - хидропневматично. 
до пълното избистряме на промивната вода. За промивка да се използва технически чиста 
вода. 
Схемата за промиване трябва да позволява повторното използване на водата чрез временни 
утайници, разположени в краищата на подаващия и обратния тръбопровод. 
При отрицателни резултати се извършва дезинфекция на тръбопровода, вторична промивка с 
питейна вода. взема се проба от водата и се съставя акт за резултатите от анализа. Изборът на 
пробите на водата, а също и дезинфекцията на тръбопровода, се извършват с участието на 
представители на РЗИ. Крайната промивка да се извърши с питейна вода, докато резултатите 
от вземаните проби от промивната вода достигнат тези, отговарящи на изискванията на 
Наредба № 9/ 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 
Дезинфекцията на водопроводите ще се осъществи чрез вкарване в тръбите на разтвор от 
хлор-газ или хлорно съединение. Дозировката и времето за дезинфекциране следва да се 
съгласува с местните санитарни власти. Работи се с дози от 20 до 40 г активен хлор на 1 куб. 
м и времепрестой не по-малък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ на 
дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 м. След дезинфекцията участъкът отново 
се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и 
бактериологичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат. 
За извършената промивка и дезинфекция се съставя акт. 
Временна организация и безопасност на движението (ВОБД). 
ВОБД ще е съобразена с етапите на строителство на водопровода и засегнатите участъци от 
СМР. 
Организацията на движението по време на строителство и необходимата сигнализация е 
показана в приложените схеми в част „Пътна" на Техническия проект, като за всеки 
конкретен случай се прилага съответната схема.ВОБД ще се реализира по схеми съгласно 
Наредба №3 „За временната организация и безопасност на движението при извършване на 
строителни и монтажни работи по пътищата и улиците". 
Пътните знаци следва да бъдат втори типоразмер по БДС 1517 и втори клас фолио с 
едрозърнеста структура на отразяващия слой съгласно чл. 7 и чл. 8 от Наредба № 
18/23.07.2001 г. „За сигнализиране на пътищата с пътни знаци" и Наредба №3/16.08.2010 г. 
Временните знаци се поставят на преносими стойки, устойчиви срещу преобръщане от вятър. 
Те се поставят преди започване на строителните работи и се отстраняват веднага след тяхното 
окончателно завършване. Пътните знаци за въвеждане на ВОБД отговарят на минималните 
светлотехнически изисквания съгласно Приложение №5 на Наредба №3/16.08.2010 г. за 
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ВОБД. 
Нощем надлъжното ограждане да се сигнализира с постоянни или мигащи светлини. 
За всеки строителен участък. по който се работи, изпълнителят да осигури подходящ достъп 
до всяко УПИ, който да не пречи на технологията на изпълнение. 
Лицата, които извършват СМР в обхвата на пътя или улицата, трябва да носят отличителен 
знак (С12) „Облекло и ярък цвят и светлоотразителни ленти". 
Пътните знаци на постоянната сигнализация, които не съответстват на временната, трябва да 
се отстранят или да се покрият с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят. 
При изпълнение на строителството да бъде спазван Плана за безопасност и здраве на 
Техническия проект. 
ІІІ. МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
1. ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 
След отчитане спецификите на обекта, характеристиките и местоположението на терена, е 
предвидено поетапно и паралелно изпълнение на СМР по отделните части на проекта и 
внедряване на иновативни методи и техника на работа. Ще се работи на отделни работни 
участъци и условно разделени подобекти, което да позволи паралелното започване и 
изпълнение на друг вид СМР в готовите за това работни участъци. 
Общи положения 
Строителните и монтажни работи следва да бъдат извършени в съответствие с изработените и 
утвърдени инвестиционни проекти. 
Изисквания към техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат 
вложени в строежите. Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на 
които следва да отговарят. 
При изпълнението на СМР ще се актуват и изплащат действително извършените количества по 
единични цени, както са дадени в тръжното предложение. Възложителят, проектантът и 
строителният надзор /или техни упълномощени представители/ ще имат осигурен постоянен 
достъп до работната площадка. Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и 
приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи 
на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на 
строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на участниците в 
строителния процес със съставянето на съответните актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 
от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ, бр. 
72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.). 
Преди започване на изкопите се идентифицират и обозначават с табели подземните 
комуникации в района на строителната площадка, като се контролират от техническия 
ръководител. При изкопните работи излишните земни маси се извозват на място, съгласувано с 
Възложителя. При обратното засипване земните маси са без складиране и с директно влагане. 
Строителните материали се складират на местата, посочени в строително- ситуационния план. 
Материали, опасни или застрашаващи здравето на работещите, се обезопасяват съгласно плана 
по безопасност и здраве. За разтворите задължително се ползват инвентарни форми против 
разпиляване. 
Тежката строителна механизация напуска обекта с почистени гуми, а по преценка на Общината 
на обекта се монтира мивка за измиването им. Работата ще се извършва по време на нормалните 
работни часове. В случаите, когато временно работата трябва да се извършва в извънредни 
часове, изпълнението и надзора трябва отделно да се съгласува с Възложителя; Почистването 
на строителната площадка ще се организира периодично. Строителните машини и транспортни 
средства ще се поддържат изправни с цел да не се замърсява района на обекта. 
Информация и задължения, отнасящи се до организацията на обекта 
Работата ще се извършва по време на нормалните работни часове. В случаите, когато временно 
работата трябва да се извършва в извънредни часове, изпълнението трябва отделно да се 
съгласува с Консултанта/Строителния надзор; 
Изпълнението на обезопасителни мероприятия, временни пътища и подходи, предпазни и 
отбивни диги, възстановяване на комуникационни канали, временна пътна сигнализация, 
предпазни огради и временни строителни дейности ще са за сметка на изпълнителя. 
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Изпълнителя е длъжен след изграждане на обекта да извърши точно геодезично заснемане на 
извършените СМР за негова сметка. 
Средства за оказване на първа помощ; Изпълнителят ще предостави за лицата под негов 
контрол на обекта нужните лични предпазни средства и облекло; Изпълнителят ще организира 
Обекта и методите си на работа по такъв начин, че всички те да са безопасни; Осветление на 
работните места и Обекта и Противопожарно оборудване. 
Обслужване на транспортния поток 
Затварянето на пътища и улици за моторни превозни средства, когато това се налага, ще бъде 
ограничено до минимум за един и същи район. Затварянето на пътя ще се координира със 
съответните органи, като таксите (където е приложимо) ще бъдат заплащани от Изпълнителя. 
Изпълнителят ще направи всички опити, за да обезпечи непрекъснат поток на движението. 
Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, необходими 
за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация, включително 
пълен комплект от изпълнените прединвестиционни проучвания, идейни и работни проекти по 
съответните части на инвестиционния обект. 
Обектът ще се изпълни в съответствие с действащото българско законодателство за 
строителство и въвеждане на строежите в експлоатация. 
Изисквания към материалите. Описание на материалите. Документи за съответствие 
Одобряване на източници на материали или нестандартни материали 
При влагане на местни материали в обекта предварително да се предостави на строителния 
надзор за одобрение сертификат за годността на материала от съответния източник /кариера/, 
издаден от оправомощена лаборатория. При влагане на нестандартни материали в обекта те 
трябва да бъдат изпитани в лицензирани лаборатории и да притежават сертификат за 
приложимост от съответния държавен контролиращ орган /ДКО/. 
За гарантиране качеството на влаганите материали ще се извършва постоянен контрол в 
следния обхват: 
Входящ контрол: Извършване на входящ контрол на всички строителни материали, 
използвани при строителството. 
Технологичен контрол. Контрол върху съответствието на влагането в обекта на строителните 
материали и изделия с проектните и технологични изисквания, както и спазването на 
действащите нормативни и технологични изисквания за строителство и качество на 
изпълнението. 
Приемателен контрол: Надлежно съставяне на протоколи за установяване на качеството на 
изпълнените строителни работи и потвърждаване на данни от лабораторните изпитания. 
- Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи 
Изпълнителят е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания 
на инсталации, уредби и елементи по време на строителството. Да съдейства на представителя 
на Възложителя при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на 
пробни тела и мостри. При съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.0.2003г. на 
МРРБ Изпълнителят трябва да дава незабавно копие от тях на Представителя на Възложителя. 
Да се прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР и СРР. 
- Контролни замервания при приемане на площадката от Изпълнителя 
„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД преди започване на работите и при приемане на работни 
проект ще извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и 
размери. 
Ако в срок до 10 (десет) календарни дни от подписването на Протокол 2 не уведоми писмено 
Възложителя за констатирани несъответствия, ще се приеме, че такива не съществуват. 
- Съвместимост на стандарти и нормативни практики, използвани в проекта 

За качеството на предложените от Изпълнителя, вносни съоръжения и материали, 
произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти, ще бъде 
отговорен само Изпълнителя. 
Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, документация 
и други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и оборудването за този 
проект. Сертификационния процес (по отношение на Българските Стандарти и 
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Правилниците за Приложение), трябва да се започне навреме, за да се получи исканата 
сертификация преди доставката на каквито и да са стоки, материали или съоръжения. 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ РЕСУРС НА ОБЕКТА 
Подробна организационна схема на персонала, показваща организационната структура 
за управление на обекта. 
„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД трябва да предприеме всички мерки за осигуряване на 
персонала си оборудването, което ще му позволи да изпълнява дефинираните му задължения 
по най-ефективен начин. 
За по- добра организация на работата на екипа на проекта ще има определен ръководител на 
строежа, който ще осъществява координацията с управителя на дружеството, както и с 
ръководителите на екипите на другите участници в процеса. Този ръководител ще определя 
задачите на експертите в екипа, ще координира и съгласува дейностите, които се извършват 
по време на изпълнение на проекта и ще контролира отчитането на работата на експертите. 
При тази организационна структура ще се осигури по- добра информираност между членовете 
на екипа, добра организация на работата и стиковани действия през различните етапи на 
проекта. 
Екипът на проекта ще се събира на ежеседмични срещи в централния офис за отчитане 
напредъка на проекта и докладване за проблемите и мерките за преодоляването им. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД счита, че комуникацията вътре в екипа на изпълнителя, 
както и комуникацията с Възложителя, Консултанта и др. взаимодействащи си страни е от 
съществено значение за организацията на работата и осъществяване на безпроблемното 
изпълнение на договора. Поради тази причина се обръща сериозно внимание на 
комуникационните връзки. 
Въпреки съществуването на подчиненост и необходимост от официална схема на 
комуникация, ще се насърчават експертите както за постоянен контакт с Ръководителя на 
проекта, така и помежду си. Това улеснява екипната работа и решаването в работен порядък 
на повечето въпроси. 
Ключовите длъжности за организационната структура на настоящия проект са: 
Ръководен персонал, отговорен за изпълнение на поръчката 
За изпълнението на проекта ""ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще мобилизира ръководни и 
ключови експерти, които ще отговарят на изискванията на възложителя, имат необходимото 
образование, професионален опит и квалификация. 
Технически ръководител на обекта: Инж. Иван Борисов Георгиев: който отговаря на 
изискването на чл. 163 а, ал. 4 от ЗУТ; има опит в областта на строителство на инвестиционни 
и инфраструктурни обекти (договори) за изграждане и/или реконструкция на В и К мрежи 
минимум 5 години; 
Ключови специалисти 
строителен инженер- Димитър Ангелов Щерев: с диплома от завършено висше образование 
с квалификация строителен инженер, със специалност ВиК, ХТС, ХМС, ПГС/ССС или 
еквивалентно; с минимален стаж 3 години в изпълнението на строителни обекти по част 
„ВиК" или „Хидротехническо строителство“  
Координатор по безопасност и здраве:- Инж. Мария Георгиева Пенова: притежава 
удостоверение за завършен курс за длъжностно лице по безопасност и здраве; с минимален 
стаж 1 година на длъжност „Координатор по безопасност и здраве"; 
Инженер - геодезия- Инж. Атанас Иванов Иванов: с диплома от завършено висше 
образование, степен „Магистър“ със специалност „Геодезия” или еквивалентна; с най-малко 3 
години стаж по специалността; 
Допълнителни експерти 
Отговорник по качеството в строителството: има диплома за завършено висше 
образование с квалификация; притежава удостоверение за преминато обучение за контрол 
върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствие на 
строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно; има 
доказан опит като специалист по контрол на качеството мин. 1 год; 
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"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД е предложил в списък - декларация на проектантския 
екип и инженерно - техническия персонал и други водещи специалисти, така че ще бъдат 
подсигурени с техническо ръководство всички проектни дейности съгласно представеното 
техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на 
поръчката. 
Екип технически изпълнители 
Съгласно Документацията за обществената поръчка Изпълнителският екип за работа при 
изпълнение на водопроводните участъци с полиетиленови тръби трябва да се състои от 
специализирани строителни работници с доказан опит по специалността - мин. 1 година, 
както следва: 
- 2-ма монтажника за полиетиленови тръби; 
- 2-ма шофьори; 
- 4-ма машинисти (багеристи,валякчии,асвалтополагащи машини) 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ " ЕООД е предложил в справката - декларация от Документите за 
подбор справка за наличната работна ръка по специалности. При необходимост при 
спечелване на обекта ще се наемат още работници. 
За изпълнението на СМР ще бъдат мобилизирани 2 екипа от 2 до 3 бригади, както 
следва: 
Екип 1 
Бригада I - Обща - 7 човека 
Бригада ВиК I - 6 човека 
Бригада пътна - 6 човека Екип 2 
Бригада ІІ - Обща - 7 човека Бригада ВиК II - 6 човека Бригада пътна - 6 човека 
Предвидено е едновременна работа на 2 строителни площадки при средно списъчен състав 19 
човека на площадка. 
При необходимост "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД има на разположение и ще използва и 
допълнителни експерти извън посочените. 
Разпределение на отговорностите на експертите 
По отношение организацията работите на временното и същинското строителство от 
съществено значение е изборът на екип от професионалисти, с необходимия опит при 
подобни проекти. 
В случай че "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД бъде определен за Изпълнител на договора, 
ще мобилизира експертите, участващи при изпълнението на проекта веднага след 
уведомлението. 
Отговорности и правомощия на ключовите експерти на " ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" 
ЕООД 
Технически ръководител на обекта 
Осъществява комуникация и връзка с Ръководството на фирмата 
Осъществява комуникация и връзка с Възложителя 
Координира екипа на проектантите и техническия ръководител на обекта 
Координира ресурсите /ръководни екипи, работна ръка и техника/ между отделните 
проекти 
Поддържа контакти с общината, с експлоатационните дружества 
Поддържа контакти с доставчиците 
Осигурява допълнително ресурс, ако е необходимо 
Ръководи цялостната работа по време на строителството във всички етапи на изпълнение на 
Договора 
Носи отговорност за цялостното изпълнение на Договора Оказва логистична подкрепа на 
екипа. Осъществява комуникация и връзка с Възложителя 
Отговаря за докладването, съгласно изискванията на Договора. Управлява и координира 
дейностите на екипите от експерти и документация. Носи отговорност за качеството на 
проектите и на изпълнението на СМР 
Строителен инженер ВиК 
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Отговаря за организацията на СМР съгласно линейния график Организира работната сила и 
механизацията. Съгласува дейностите с Ръководителя на обекта, с проектанта, с надзора 
Организира присъствието на авторски надзор. Комуникира с надзора и организира 
присъствието му. Отговаря за доставките на материалите съгласно графика. Разпределя 
работата на работните бригади. 
Следи за качественото и по проект изпълнение на водопроводните работи. Отговаря за 
отчитането на работите. 
Отговорник по качеството в строителството 
Изисква, регистрира и събира всички необходими документи по време на проектирането и 
строителството, доказващи качеството на използваните материали и извършените строително-
монтажни работи 
Следи за съответствието на продуктите със съществените изисквания, изисква декларации за 
съответствие и сертификати за съответствие по приложимите наредби, въвеждащи директиви 
от нов подход, представяне на заключение от Нотифициран орган за оценка на съответствие 
съгласно Директива 2008/57/ЕО за техническите спецификации за оперативна съвместимост 
(ТСОС); 
Следи по време на строителството за извършените лабораторни изпитвания и изпитвания на 
място, за регистриране и съхраняване на протоколи от изпитвания и др. документация 
свързана с доказване качеството на вложените материали и извършените СМР. Подготвя 
необходимите протоколи и актове по време на строителството съгласно ЗУТ 
Координатор по безопасност и здраве Следи и съблюдава изпълнението на Наредба №2 за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. по време на 
изпълнение на СМР. Провежда необходимите инструктажи начални, ежедневни и периодични 
Техническа обезпеченост на екипа 
Офис, оборудване и обзавеждане 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще осигури за своите експерти адекватни условия за 
работа. 
Обектовият офис и централният офис ще са подходящо обзаведени и оборудвани с 
необходимия брой работни места и офис техника, със зали за заседания и всичко необходимо. 
Преди започване на строителството в района на сградата ще бъде установен и обектовия 
офис, както и установяване на инструментариум за управление и контрол, подробно 
разписани в Техническата оферта. Ще бъдат осигурени на обектовия офис работни места, 
обзаведени с бюра и столове, шкафове за документи и с подходящо отопление и вентилация, 
тоалетна и кухненски бокс, зала за срещи, работно облекло и индивидуални предпазни 
средства за поне 4 души. Разходите за поддръжка на офиса, почистване, ток, вода, телефонна 
и интернет връзка ще са изцяло за сметка на изпълнителя. 
Ще се осигури достатъчно административен и помощен персонал, за да се гарантира, че 
експертите ще бъдат изцяло съсредоточени върху заложените им задължения 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД носи отговорност и декларира, че ще превежда навреме 
необходимите средства, свързани с изпълнението на Договора и осигурява своевременно 
изплащане на възнагражденията на персонала. 
Технически средства 
За периода на изпълнение на Договора "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД се ангажира да 
поддържа в офисите си всички необходими технически средства като компютри, принтери, 
факс-апарат, мобилни телефони и други за подсигуряване на ефективната работа на екипа. 
Фирмата разполага със служебни автомобили, част от които ще бъдат ползвани за нуждите 
на обекта. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще осигури за своя сметка транспортиране на персонал, 
документация, материали, оборудване, обзавеждане и др. необходимо за изпълнението на 
задълженията му по договора. 
Координация, взаимодействие с Възложителя, надзора и други страни 
Модел на взаимоотношения с Възложителя на поръчката. Ще бъде създадена деловодна 
система, която ще регистрира всяка входяща и изходяща поща. Цялата кореспонденция ще 
се класифицира по подходящ начин. Кореспонденцията може да бъде във вид на писма, 
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факсове, електронни съобщения. Ние бихме искали да подчертаем, че държим както на 
формалната, така и на неформалната комуникация с оглед своевременно и оперативно 
решаване на евентуални проблеми. 
За бързо решаване на евентуални възникнали въпроси "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 
разчита по скоро на оперативното им решаване в работен порядък, отколкото на разменяне 
на кореспонденция. При изпълнението на проекта ще се разчита на постоянен контакт с 
Възложителя, с бенефициента и с Община Смолян. 
Изразява се готовност да се приемат предложения от страна на Възложителя за подобряване 
на комуникацията с оглед успешното завършване на проекта. Предлага се начините на 
комуникация да бъдат договорени още на първата работна среща с екипа на Възложителя. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще работи в тясно сътрудничество с представителите на 
Възложителя, с Община Смолян, ще съгласува действията си с Общината и ще ги консултира 
по въпроси от обхвата на своята компетентност и във връзка с изпълнението на проекта и 
реализацията на бъдещото инвестиционно намерение. 
СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД разполага с достатъчно собствена механизация за 
изпълнението на обекта. Фирмата е коректен партньор с редица местни фирми, с които си 
сътрудничи при изпълнение на подобни обекти. При необходимост ще се наеме 
допълнителна техника, необходима в процеса на работа. 
Ще бъде мобилизирана следната механизация за изпълнение на обекта: 
Валяк BOMAG; Багер - еднокошов с хидрочук; Багер - еднокошов е хидрочук; МАН 8,150 
Самосвал Мерцедес 809Д Самосвал; Трамбовка – вибрационна ВТ65/;4 Водна помпа; Ел. 
Агрегат; Машина за челно заваряване; Машина за челно заваряване; Ел. агрегат; 
Пневматичен къртач; Фугорезачка Цедима; Фугорезачка Вакер; Компресор; Перфоратор; 
Перфоратор на батерии; Перфоратор; Къртач комбиниран; Винтовер с муфа; Винтовер с 
муфа; Винтовер на батерии; Иглен вибратор за бетон; Вибратор; Вибромастар за бетон; 
Пистолет за завиване на болтове; Газов пистолет за пирони; Виброшлайф; Ъглошлайф; 
Реципрочен трион; Пробивен трион (зеге); Плоскостен вибратор; Иглен вибратор; Пердашки; 
Вибро мастар; Виброплоча; Къртач за бетон; Станция за нива; Нивелир лазерен; 
Пневматичен чук 
КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 
По време на изпълнение на СМР "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще използва 
следните основни материали, изделия и системи които съответстват на изискванията на 
възложителя, посочени в техническата спецификация и количествената сметка: 
Продукт/материал по количествена 

сметка 
Предложение на участника с 

описание 

Производите
л/ 
Доставчик 

Приложени 
сертификати 

и/или 
декларации за 
съответствие 
и/или др. 

Тръби за водоснабдяване от полиетилен висока 

плътност с d= 16-250mm за ренасяне,разпределение и 

съхранение на вода за човешки нужди 

Тръби за водоснабдяване от полиетилен 

висока плътност с d= 16- 250mm за 

пренасяне,разпределен ие и съхранение на 

вода за човешки нужди 

„ХИМИПЛАСТ” АД 

България 

БДС EN 12201-
2:2011 

 
Компресионни фасонни части и водовземни скоби 

РРН DN 20 PN16 

Компресион ни фасонни части и 

водовземни скоби РРН DN20PN16 
„СЕРЕХ” 

Испания 

БДС EN 
712:2003/180 
3501:1976/ 

БДС EN 
713:2003/is0 
3503:1976/ 
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Шибърни кранове с гумиран клин  

Със задвижване от ръкохватка, редуктор,ел. или 

пневм. задвижка с потопяем шпиндел,от 

сферографитен чугун,с епоксидно покритие, 

сприсъединяване на (Ьланни DN 40 по DN 800 с ном. 

Налягане PN 10 до 

PN25 

Шибърни кранове с гумиран клин Със 

задвижване от ръкохватка, редуктор,ел. или 

пневм. задвижка с потопяем шпиндел,от 

сферографитен чугун,с епоксидно 

покритие, сприсъединяване на фланци DN 

40 до DN 800 с ном. Налягане PN 

10 по PN25 

„ВАТО-БГ” ООД 

България-гр. Казанлък 

 
89/106/ЕС - (CPD) 
97/23/ЕС - (PED) 
БДС EN 1074-
2:2004/А1:2006 EN 
1171 БДС EN 681- 
1+А1+А2+АС+АЗ:
2006 EN 
19:2002.ISO 
7259:19С* 
EN 558-1/14,ISO 
5752/14 EN 10226-
1,ISO 228-1 

Тротоарни спирателни кранове шибърни кранове с с 

ном. Налягане PN 10 ло PN16. DN15 по DN65 с 

оезбово поисъепиняване 

или с поисъепиняване чюез Mvdm към тоъби 

PE/PVC/PPR 

Тротоарни спирателни кранове шибърни 

кланове с с ном. Налягане PN 10 по 

PN16. DN15 ло DN65 с 

оезбово 

поисъединяване или с 

поисъепиняване члез МУСЬИ към тоъби 

PE/PVC/PPR 

„ВАТО-БГ” ООД 

България-гр. Казанлък 

89/106/EC - (CPD) 
97/23/EC - (PED) 
БДС EN 1074-
2:2004/Al:2006 EN 
1171 БДС EN 681- 
1 + 
A1+A2+AC+A3:20
06 EN 558-1/14,ISO 
5752/14 EN 10226-
1,ISO 228-1 

Пожарен хидрант надземен Пожарен хидрант надземен Чугунена арматура 

България” АД България 

БДС EN 
14384:2005 

-Пясък фракция 0/4 мм -Пясък фракция 0/4 мм „Холсим Кариерни 

материали Пловдив” АД 

България 

EN 
12620:2002+A1:200
8 EN 
12620:2002+A1/HA 

Асфалтобетон АС 12,5 изн. 50/70 /плътна смес за 

горен пласт 24 кг/м2/1см. мазут/ 

Асфалтобетон АС 12,5 изн. 50/70 /плътна 
смес за горен пласт 24 кг/м2/1см. мазут/ 

„Родопа трейс‘ЕООД 

България 

 

Асфалтобетон АС 20 бин. 50/70/асфалтобетон-

непл.смес за дол.пласт 24 кг/м2/1см мазут/ 

Асфалтобетон АС 20 бин.50/70 / 
асфалтобетон- непл.смес за дол.пласт 24 
кг/м2/1см мазут/ 

„Родопа трейс‘ЕООД 

България 

 

Всички основни строителни продукти/материали и оборудване са придружени с декларации за 
съответствие или със сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на 
влаганите материали и/или оборудване и изисканите стандарти. 
3. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 
МЕТОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА 
Методите, които "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще използва, за да гарантира 
качественото и навременното изпълнение на проекта включват спазване на Мерки по 
управление на качеството - Вътрешен контрол при изпълнение на поръчката; Нормативно 
законодателство; Спазване на мерките за Опазване на околната среда и Спазване на мерките 
за Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 
МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 
Вътрешен контрол при изпълнение на поръчката 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД има внедрена Система за управление на качеството по 
ISO (9001:2008) с предмет на сертификация, отговарящ на предмета на обществената 
поръчка. 
Системата за контрол на качеството на доставките е част от цялостната система за 
управление и контрол на качеството. 
Системата за управление на качеството е разработена така, че: 
- Определените процеси да осигуряват удовлетворяване на потребностите и 
очакванията на клиентите; 
- В резултат от взаимодействието на процесите, да се произвеждат продукти и 
извършват дейности съответстващи на нормативните и законови изисквания; 
- Своевременно да се откриват пропуски и несъответствия и да се предприемат 
коригиращи и превантивни мерки. 
- Да се прилагат своевременно мерки за постигане на планираните цели и за 
подобряване процесите на системата; 
Процесите на системата за управление на качеството се наблюдават, измерват и анализират 
на подходящи етапи от протичането им, в резултат на което при установяване на отклонение 
от изискванията своевременно се предприемат коригиращи и превантивни действия. Чрез 
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тези действия се осигурява непрекъснато подобряване на системата по качество и контрол на 
качеството на доставките. 
 Методи за контрол за спазване на срока 
Ще се спазват стриктно заложените в линейния график срокове за доставката на материалите 
съгласно проектното решение. 
Всяко забавяне, произтичащо от разглеждане на одобрение за замяна ще бъде единствено  
отговорност на изпълнителя, като ще се организират дейностите така, че да се компенсира 
загубеното време. 
Приемането на каквото и да е предложение за замяна по никакъв начин не освобождава 
изпълнителя от които и да е условия в Договорните Документи. 
Изпълнителя разполага с достатъчно квалифициран персонал, който да следи за 
своевременното изготвяне на заявките, за доставка на необходимите материали и подходящо 
оборудване, машини и строителна механизация с достатъчен капацитет за извършване на 
предвидените работи. 
Възприетите процедури за тестване и методология ще се предадат за одобрение от 
Строителния надзор, преди започването на всеки тест. 
Изпълнителя носи пълната отговорност за правилното функциониране на Работите по време 
на тестването им. 
Методи за контрол за гарантиране на качеството на доставките 
Ако качеството на материала не отговаря на изискванията за влагане в строителството, 
началник склада ще го изолира на отделен стелаж с надпис и се завежда в „Дневник за 
регистриране на рекламации по качеството на предаден продукт”, като се предприемат 
действия за уреждане на рекламацията с доставчика или производителя. 
Отговорникът по качеството е длъжен да отправи писмена рекламация на доставчика по 
установения ред. 
За бетоновите разтвори, влагани в процеса на строителството задължително се изисква 
декларация за съответствие и сертификат за качество, в които се описва класа бетон и 
рецептурния състав. Всички количества доставени на обекта бетонови разтвори се вписват от 
техническия ръководител в „Дневник за бетоните” по реда на тяхната доставка. 
Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи в процеса на изпълнението им 
се контролира от техническия ръководител и отговорника по качеството на обекта за 
съответствие с изискванията на проекта и спецификациите, посочени в съответните 
действащи нормативни документи в строителството. 
Качеството на скритите строително-монтажни работи (изкопи и обратни насипи, полагане на 
тръби, фитинги и водопроводни арматури,подземни комуникации и др.) ще се отчитат като 
се състави Акт за скрити работи. 
Отчитането на количеството изпълнени СМР се извършва като се водят съответни записи 
„Актове” в съответствие с действащите процедури „Планиране и подготовка на 
строителството” и „Строителство”. 
Изпълнителя ще е отговорен за качеството на предложените от него материали, произведени 
в съответствие с различни национални и международни стандарти. 
Пробите, които ще се извършват, за да контролират качеството на Работите, съответно 
честота на извършването им по типове ще бъде съгласувана със Строителния надзор. Ще се 
вземе под внимание факта, че честотата на пробите, специфицирани в съответните клаузи са 
предназначени само за общо ръководство. Строителният надзор може да променя честотата 
на провеждане на пробите, ако счита, че това е необходимо за правилния контрол на 
качеството на Работите. 
За готови материали или стоки ще се изискват Тестови Сертификати от доставчиците и ще се 
представят на Строителния надзор копия от всеки такъв. Такива сертификати ще 
удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в съответствие с 
изискванията на Договора и ще упоменават резултатите от извършените проби. 
Изпълнителят ще предоставя на Строителният надзор съответните сертификати за 
идентифициране на материалите и стоките, доставени на площадката. 
Наша отговорност остава извършването на необходимите разяснения, документация и 
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други действия, свързани със сертификацията на стоките, материалите и оборудването. 
Сертификационния процес по отношение на Българските Стандарти, ще се започне навреме, 
за да се получи исканата сертификация преди доставката на каквито и да било стоки, 
материали или съоръжения. 
Измерванията в процеса на строителството ще се извършват с годни и минали през 
метрологична проверка средства за измерване, маркирани по съответния начин, съобразно 
изискванията на нормативните документи и придружени с протоколи от проверките, 
заверени копия, които се съхраняват на обекта. 
За ритмичността на доставките на материали и изделия, техния произход и качество на 
обекта ще се грижат експерти по контрола на качество. Всички доставки ще бъдат на 
първокачествени материали и изделия, притежаващи изискващите се съгласно действащото 
законодателство Сертификати. Съгласно въведената система за контрол на качеството EN 
ISO 9001 и съответните процедури от нея за закупуване на материали и оценяване на 
доставчици и всички изискуеми документи за продукта като Декларации за съответствие, 
сертификати за качество, протоколи за лабораторни изпитвания и др. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД работи само с одобрени доставчици. 
Екипът от специалисти, които ще използваме и които ще съхраняват, използват и извършват 
необходимите изпитания на материалите и оборудването, за извършване строително-
монтажни работи по предмета на Договора, са изпълнили през изминалите 5 години голям 
брой изключително отговорни обекти с обществено обслужващо предназначение, като така 
имат натрупан необходимите опит, умения и знания. 
Контрол при производителя 
За всички предложени материали ще бъдат предоставени на Възложителя необходимите му 
документи за одобрението им съгласно изискването на техническата спецификация. 
Преди да се започне да се работи с някой доставчик, след документалното одобрение на 
предлаганата от него услуга, ще извърши посещение на място за запознаване с 
производствени бази. Това се прави от специалисти логистика. С цел подобряване на 
качеството и оптимизиране на комуникацията с тези производители такова посещение ще 
бъде организирано и за Ръководителя на проекта. Практиката показва, че личният контакт и 
запознаването на производителите накратко с мащабите на проекта ги прави съпричастни и 
ангажирани и това допринася за по-нататъшната съвместна работа. 
За всички материали, произвеждани извън територията на България ще извършваме такива 
посещения още преди започване на търговски отношения и периодично ще правим такива за 
запознаване с новата продукция. Тези продукти са качествени, добре известни в строителния 
бранш и всички, които работят в него са запознати с тях и са описани детайлно в 
техническите спецификации. 
За всички материали ще бъдат изискани и предоставени на Възложителя, инструкции на 
производителите за съхранение и складиране, като ще се съобразим с тези инструкции и ще 
осигурим необходимите условия в складовата си база. Тази база ще бъде предложена за 
одобрение на Възложителя. 
Контрол в складовата база на Изпълнителя 
При пристигане на материали в складовата база ще се извършва следния контрол: 
- Проверка за спазване изискванията на производителя за транспортиране и пакетиране 
- Проверка на количеството 
- Проверка за документално съответствие и наличие на придружаващи документи 
(декларации за съответствие, протоколи от изпитвания, сертификати) 
- Проверка за външни наранявания, драскотини или пукнатини 
- Проверка за овалност (за тръби) 
- Проверка на покритието и съответствието му със спецификациите 

Контролът се осъществява от експерт по качеството, технически ръководител и 
складов работник. За проверките се съставя протокол. 
Ще бъде осигурен постоянен достъп на Възложителя до складовите площи за периодични 
проверки. 
Материалите, които пристигат директно на обекта ще бъдат проверявани от технически 
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ръководител. 
Бетоновите смеси ще бъдат проверявани документално, за наличие на доставно-складова 
бележка и декларация за съответствие, съответствие на поръчаната марка с доставката, час на 
тръгване на бетоновоза от бетоновия възел. Ще бъде измервана температурата на бетона с 
термометър при полагане. 
Контрол при изпълняване на конструкции 
Ниво (коти) на изкоп - проверява се с нивелир. Съставя се Акт за приемане на земната основа 
и действителните коти на извършените изкопни работи - Приложение №6. Подписва се от 
представител на Строителния надзор. Всички материали, влагани при изпълнение на 
строително-монтажните работи ще отговарят по вид, тип и качество на изискванията на 
Проекта и Техническите спецификации и ще бъдат в съответствие с действащата Наредба за 
съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. 
На Възложителя и Строителния надзор ще бъдат предоставени следните документи за 
материалите преди влагането им в строежа: 
Заверено копие от валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, издаден от 
оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
строителните продукти /НСИСОССП/; 
Декларация за съответствие, издадена въз основа на сертификата за съответствие или ЕО 
Декларация за съответствие, в случай, че продуктите отговарят на хармонизирани 
европейски стандарти; 
При получаване на материалите от производителя, експерти по контрола на качеството ги 
проверяват: Чрез визуален преглед; Други тестове, които са необходими, за да се удостовери, 
че същите не са дефектни или неизползваеми за целите, за които са предназначени; 
В случай на установен дефект на подлежащи на връщане материали, своевременно се 
доставят нови такива, отговарящи на техническите и нормативни изисквания. 
Всички резултати от проведени тестове на производителя ще бъдат на разположение на 
Възложителя при поискване от негова страна. 
Всички материали, които ще се влагат, ще бъдат нови и няма да показват никакви 
отклонения от нормите, сплеснати места, повърхностни .дефекти, мехурчета или шупли. 
Изпитване на водопровод 
Изпитването на водопровода ще се извършва съгласно "Правилник за извършване и 
приемане на строителните и монтажните работи", не по-рано от 24 часа след направа на 
връзките. Преди изпитването насипът трябва да е 50см. Пробното налягане е: 
Рпр.=Рраб.+5а1;ш=9 а1т 
Изпитването се извършва по следният начин: Налягането постепенно се повишава до 
изпитателното и се подържа такова /чрез помпане/ в продължение на 10мин. Ако видими 
дефекти не се проявят-водопроводът е издържал изпитването на якост. Помпането се 
прекратява и в следващите 30 мин. налягането не бива да спадне повече от 0,1 аХт - 
изпитване на водоплътност. Не се допуска изпитване при температура под 0°С. За 
извършеното изпитване се съставя протокол. 
Водопроводът да се дезинфекцира с хлорен разтвор с концентрация на активен хлор 
50мг/литър. Разтворът трябва да престои във водопровода 24часа. След дезинфекцията 
водопроводът се промива с чиста вода и се вземат проби за бактериологичен анализ на 
водата. 
За извършената дезинфекция се съставя протокол. 
Дезинфекционен разтвор се получава от: -хлорна вар и вода в отношение 250 гр.хл.вар/1 M3 
вода; -домакинска белина 5%-1л. белина/1мЗ вода. 
Изпълнителят се задължава преди започване на изкопните работи да съгласува, на обекта, с 
представители на ВиК, НЕК, Далекосъобщения, за местата на пресичане на бъдещият изкоп 
със съществуващи подземни проводи и да спазва инструкциите на съответните 
експлоатационни предприятия. 
Методи за контрол и изпитване за спазване срока и гарантиране качеството на 
доставките 
Всички изпълнявани дейности по договора се осъществяват при спазване на регламентите 
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на разработената и внедрена Интегрирана система за управление на качеството, околната 
среда и здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на EN ISO 
9001:2008 & EN ISO 14001:2004 & BS OHSAS 18001:2007. 
Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и 
безопасността при работа е разработена така, че: да се осигурява удовлетворяване на 
изискванията и очакванията на клиентите за продуктите, както при изпълнение на 
проектиране, така и при строително-монтажни работи /СМР/, спазвайки приложимите 
нормативни и други изисквания, регламентирани от подписания договор с Възложителя; 
осъществяване на активно и ангажирано управление, осигуряващо предпазване и 
ограничаване на потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда и 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с действащото 
законодателство, своевременно откликвайки на настъпващи промени; своевременно да се 
откриват пропуски и несъответствия и да се предприемат коригиращи и превантивни мерки; 
да се прилагат своевременно мерки за постигане на планираните цели и за непрекъснато 
подобряване ефикасността на интегрираната система. 
При изпълнение на строителни дейности в ежедневната работа се прилага набор от 
утвърдени документи, като наръчник, процедури и работни инструкции, регламентиращи 
провеждането на контрола на качеството на проектирането, на влаганите в строителството 
материали, на продукти и оборудване, качеството на изпълнение на строително-монтажните 
работи, както и мерките за опазване на околната среда и осигуряването на здравословни и 
безопасни условия на труд на персонала. 
В "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД планирано се провеждат вътрешни одити, от чиито 
резултати се проверява ефективността на интегрираната системата за управление на 
качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, като по този начин се 
осигурява нейното поддържане, усъвършенстване и актуализиране, съобразно променящите 
се външни и вътрешни условия. 
Ежегодно се провеждат контролни одити от организациите, които са сертифицирали 
фирмата, за проверка нивото на съответствие на действащата Интегрираната система за 
управление със изискванията на стандартите. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД имат разработена дългосрочна Политика на 
Интегрираната система за управление на качеството, околната среда и здравето и 
безопасността при работа за периода 2009-2012 г., чрез която висшето ръководство се 
ангажира да постигне максимално високо ниво на удовлетвореност на клиентите си от 
високото, инфраструктурно, транспортно, енергийно, хидротехническо, комуникационно 
строителство и благоустрояване, както и от изпълняваните други специфични дейности. На 
базата на програмата ежегодно се разработват и реализират конкретни цели в областта на 
контрола на качеството, опазването на околната среда и осигуряване здравето и 
безопасността при работа на персонала. 
НОРМАТИВНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 
Изпълнителя поема ангажимента качествено и в срок да бъдат извършени дейностите 
посочени в предоставената тръжна документация на обществената поръчка, при спазването 
действащото законодателство на Република България, подзаконовите нормативни актове по 
неговото прилагане, нормативната база, както и приложимата такава на Европейския съюз, 
където е необходимо и както следва: 
о Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото 
прилагане; 
о Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото 
прилагане; 
о Европейското законодателство и други,  
о БДС - Български държавен стандарт, или еквивалентен: 
о Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;  
о Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 
о Наредба от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;  



                                       

131 

о ПБЗУТ План за безопасни и здравословни условия на труд;  
о БХТППО Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана;  
о Кодекс на труда; 
о Закон за здравословни и безопасни условия на труд: 
о Наредба № 2 от 22 март 2004 година за минимални изисквания ча здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи;  
о Наредба № 3 от 2001година на МТСП и M3; 
о Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15 до 18 години;  
о Наредба № 5 за оценка на риска; 
о Наредба № 15 за въвеждане на физиологичен режим на труда и почивка;  
о Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 
работните места и при използване на работното оборудване; 
о Наредба № 3 за инструктаж на работниците и служителите по безопасност и хигиена на 
труда; 
о Правилник за товаро - разтоварни работи; 
о Правилник за безопасност на труда при строително монтажните работи;  
о Наредба № 8 за проучване на авариите в строителството; 
о Инструкция № 1 за обема и съдържанието на част: “Безопасност, хигиена на труда и 
пожарна безопасност”; 
о Наредба № 31 за повдигателните съоръжения; 
о Наредба № 3 от ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителните работи: 
о Наредба № 2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;  
о Наредба № 16 физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести;  
о Наредба № 14 за службите по трудова медицина;  
о Правилник за устройството на електрическите уредби; 
о Наредба № 1з-2377/15.09.2011— за правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обекти; 
о Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временна организация на движението при извършване на 
строителство и ремонт по пътища и улиците 
о Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти 
о Правилник за приемане на земни работи и земни съоръжения 
о Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване. 
Правилник за извършване и приемане 
о Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, 
о Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в 
населени места, (обн. ДВ бр.72/13.08.1999 г); 
о Наредба № 2/22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на 
водоснабдителните системи (обн. ДВ,бр.34/19.04.2005 г.); 
о Норми за противопожарна и аварийна безопасност (обн. ДВ. бр. 107/07.12.2004 г.), 
както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към 
дейностите по тази обществена поръчка, в това число Постановление №19 на МС от 
07.02.2014г. за одобряване на средства от резерва по чл.1, ал.2, раздел II, т.4.1.2 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2014г. 
При изпълнение на възложените работи "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще спазва 
всички български технически нормативни документи, БДС, Европейските директиви и 
регламенти и други писмени технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
ОПАЗВАНЕ ПА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД притежава внедрена система в областта на 
строителството - ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда . 
При изпълнение на строителните дейности изпълнителят трябва да вземе съответните мерки 
за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда: 
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-  За зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените 
автобази; 
- При евентуално генериране на опасни отпадъци се сключва договор с фирма, която има 
лиценз за тяхното третиране; 
- за ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението е 
необходимо да се предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото 
състояние на механизацията и транспорта; 
- в завършващия етап на строителството да бъдат оценени необходимите количества реагенти 
за неутрализиране на остатъчните количества хлор в отработената вода при промиване и 
саниране на водопроводите и съоръженията, с оглед изпълнение на изискванията на 
екологичното законодателство към качеството на тези води и недопускане замърсяване на 
околната среда (почви и открити водни течения) с хлорни агент и: 
- вода за питейни нужди на строителната площадка се осигурява с водоноски или бутилирана; 
- против утечки на масла се извършва ежесменен контрол на техническото състояние на 
машините; 
- за битово-фекалните води се използват съществуващи или химически тоалетни: 
- за НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ замърсяване на почвите се извършва контрол на 
строителната механизация и транспортните коли. Транспортните средства се измиват на 
определените за тази цел места; 
- транспортните коли се покриват; 
- организацията на строителство да изключва активиране на срутища;  
- в случай на необходимост - извършването на взривните работи става по специален проект, 
без разлет, за запазване на прилежащата растителност; 
- унищожаването на дървесна растителност и храсти да бъде във възможните минимални 
размери, след съгласуване с компетентния орган; 
- съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за откриване 
на археологически находки се информира АИМ, строителството временно се спира и се взема 
съответното решение за тяхното съхранение; 
-  използваните машини и агрегати се поддържат в добро техническо състояние; 
-  ауспусите на транспортните и строителни машини се снабдяват с шумозаглушители; 
- да не се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини.  
- Съгласно българското законодателство използването на инертни материали, бетонови смеси 
и асфалтови продукти става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за 
извличането и производството им. 
- Техническо възстановяване на терена. 
- В регулационните граници на с. Белев дол, водопровода минава в габарита на уличното 
платно, като след изпълнение на полагането му, уличното платно се възстановява в 
първоначалния му вид. 
Организацията на работата на строителната площадка ще е неизменно свързана с мерките за 
опазване на околната среда. При изпълнението на обекта ще се спазят всички изисквания на 
нормативната база за опазване на околната среда. 
Почистване 
Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на Площадките всички отломки и 
отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор 
или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент. 
Изпълнителят трябва щателно да почиства от изтичането на бетон, кофражни петна, и др. 
Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на - Изпълнителя и трябва да 
се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в 
имотите на съседните собственици. Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие 
със закона на депо посочено от общината. 
Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени 
места (улици и пр.) от гумите на автомобилите, напускащи площадките. 
Окончателно почистване 
След завършване и тестване (ако е необходимо) на строителните и монтажни работи, 
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Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, 
а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна 
механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при 
извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто 
състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките на 
седем (7) дни от възстановяването на настилките. 
Право на възложителя да почиства 
В случай че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, 
временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква в 
настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези 
отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените 
във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от 
Изпълнителя по този Договор 
Опазването на околната среда ще включва предвиждане на мерки за съхраняване на 
плодородната почва, вземане на мерки срещу наводняване, замърсяване, ерозия и други 
процеси, влошаващи състоянието на околната среда вследствие на строителната, дейност. 
Мероприятията, които трябва да се спазват по време на строителството, са: 
- Измиване гумите на колите, излизащи от обекта през периода ла извършване на 
изкопните работи; 
- Извозване на строителните отпадъци; 
-       Възстановяване на прилежащите към обекта територии след завършването на  обекта: 
- Възстановяване на тротоарите след завършването на обекта; 
- Измиването, зареждането и техническото обслужване на строителната техника да се 
извършва на оборудвани за целта площадки извън строителната площадка; 
-       Да не се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите: 
- Изкопите, водоотводните канали и други подобни съоръжения трябва да се изпълнят 
по такъв начин, че да не се допуска ерозия на почвата, подмиване на откоси и образуване на 
оврази; 
- Преди предаването на обекта околното пространство да се почисти основно от 
строителни, изолационни и други материали, използвани по време на строителството. 
При изграждането на обекта няма да се извършват дейности, свързани с отделянето на вредни 
вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията в района. 
По време на цялостното изграждане на обекта ще бъдат предприети всички мерки за защита и 
опазване на околната среда, както на строителната площадка, така и извьн нея, при пълно 
спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда и на действащите 
инструкции и нормативи. 
Основното задължение ще е да бъдат опазени собствеността и имуществото на физически и 
юридически лица, намиращи се на строителната площадка, от замърсяване, шум и други 
вредни въздействия, произтичащи от изпълнението на строително - монтажните работи и 
съпътстващите ги производствени и транспортни дейности. 
Мерките за опазване на околната среда ще са ориентирани към правилно осигуряване на 
замърсяващите потоци, вследствие строителните, електромонтажните и други работи. 
Идентифициране на аспектите на околната среда: 
- Емисии във въздуха - с въздействие замърсяване на въздуха; 
- Заустване във води - замърсяване на водите; 
- Замърсяване на почви - генериране, изхвърляне, рециклиране, компостиране и т. н. на 
отпадъци; 
- Използване на суровини и природни ресурси - вода, нефт и др.; 
- Използване на енергия; 
- Отделена енергия - топлина и локални емисии - шум, вибрации, лъчения, миризма, 
прах и др.; 
- Отпадъци и странични продукти; 
- Промяна на физически характеристики - размер, форма, цвят; 
- Промяна на ландшафта, на флората и фауната на даден район. 
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Дадените по-долу мероприятия целят екологосъобразно управление на отпадъците, 
генерирани по време на строителството на отделните обекти, опазване на чистотата на 
околната среда, на почвите, въздуха, водите и растителността в съседство на строителните 
площадки и опазване на пътищата и крайпътните пространства от замърсяване. 
Дейностите ще бъдат организирани според международния стандарт ISO 14001:2004. което 
ще позволи постоянно да се контролира и непрекъснато да се намаляват вредните въздействия 
от дейността върху околната среда. 
Начини за депониране/изхвърляне на отпадъци 
В процеса на генериране на отпадъци, въздействието върху околната среда не е единственото 
условие, което трябва да се вземе под внимание. По време на дейностите ще бъде отделено 
внимание и на възможността за рециклиране на материалите, на адаптирането на 
технологиите, на стабилността и други. 
Събиране, съхраняване и обезвреждане по подходящ начин на всички генерирани при 
строителните работи отпадъци; 
Части от елементи на материали от полиетилен и метал - ще се предвиди разделно събиране 
на отпадъците и извозване в събирателен пункт за отпадъци; 
Няма да се очаква генериране на опасни отпадъци по време на СМР; 
Извозване на битовите отпадъци до регламентирано депо; 
Подходящ режим на извозване на различните видове отпадъци; 
Битовите отпадъчни води ще са включени в градската канализация; 
На строителната площадка няма да се предвиждат помощни производства, замърсяващи 
околната среда и създаващи недопустими нива на шума, лъчения и полета: 
След приключване на определените видове работи Изпълнителят ще разчисти и премахне от 
обекта всички строителни съоръжения, както и сгради и съоръжения от временното 
строителство, така че състоянието на площадката да задоволява Инвеститора; 
Преди предаването на обекта околното пространство ще се почисти основно от строителни, 
изолационни и други материали, използвани по време на строителството: 
Ще се предвидят мероприятия по събиране и отстраняване на всички строителни и битови 
отпадъци, образувани в процеса на строителството. 
Твърдите отпадъци са строителни отпадъци битови отпадъци, излишни земни маси в 
резултат на изкопно-насипните работи. Към тях се отнася и хумусния пласт, който се 
оползотворява съгласно Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени и подобряване 
на слабопродуктивни земи. 
Събирането, транспортирането и депонирането на генерираните по време на строителството 
твърди отпадъци, ще се извършва при спазването на изискванията на Закона за управление на 
отпадъците. В изпълнение на тези изисквания ще бъдат предприети мерки, преди започване 
на СМР да се получи разрешение за транспортиране и депониране на строителни отпадъци и 
излишни земни маси, в т.ч и на отстранения хумусен пласт до инсталация или съоръжение, 
посочени в Разрешението от Кмета на общината и определяне на транспортните маршрути, 
по които това ще се осъществява. 
Не се очаква да се генерират течни отпадъци на строителната площадка. Ако такива се 
образуват обаче, те ще бъдат съхранявани в отделни контейнери и предадени на 
специализирана фирма, занимаваща се с такъв вид отпадъци. 
Опасните отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците, 
като опаковки от бои, лепила и др. ще се събират разделно, в специално обозначени съдове. 
Те ще се предават за последващо третиране въз основа на договор на фирми, които имат 
Разрешение по чл. 37 от ЗУО или Комплексно разрешително по Глава 7 раздел II от ЗООС за 
извършване на дейности със съответния отпадък. 
Опаковките от доставката на материали, оборудване и съоръжения ще се събират разделно и 
предават за рециклиране на фирми с Разрешение по чл. 12 от ЗУО. 
Качество на атмосферния въздух 
Работата със строителна механизация и транспорт предполагат на всеки строителен участък 
замърсявания от прах и отработени газове. Мерките за 
НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ са: 
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Ограничаване на емисиите от прах и вредни вещества изпускани във въздуха по време на 
строителните работи и процеси; 
При изпълнение на определените работи няма да се нарушат недопустимо регламентирани 
показатели за санитарно-хигиенното състояние на атмосферния въздух по време на 
изпълнението на работите, защото не се налага употребата на застрашаващи и замърсяващи 
строителни технологии; 
Използване на гориво, отговарящо на изискванията на Наредба №17 от 1999год. за 
съдържанието на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества; 
Извършване на редовен годишен технически преглед на транспортните средства; 
Ограждане на строителната площадка, за ограничаване разпространението на шум, миризми, 
прах и др.; 
Почистване или измиване при необходимост на ходовата част на автомобилите, напускащи 
обекта, за да не се допусне замърсяване на уличната мрежа и запрашаване на атмосферния 
въздух; 
Предписване на мерки за чистота на строителната площадка - оросяване при сухо и 
ветровито време, покриване на транспортните средства и др. за ограничаване на праховите 
емисии при товарене, разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси, строителни 
отпадъци и материали с цел опазване качеството на атмосферния въздух; 
През сухите периоди, може да предвиди поливане на тежко натоварените пътища, най-малко 
три пъти на ден, а останалите пътища в границата на строителната площадка трябва да се 
поливат поне един път на ден. Честотата на поливане ще бъде обоснована и одобрена от 
Надзора. 
Води 
Ще се ограничава до минимум изпускането на отпадъчни води, формирани по време на 
изграждането на отделните обекти, в повърхностни водоизточници и прилежащите терени; 
По време на изпълнение на работите по настоящият проект няма да се окаже негативно 
въздействие върху състоянието на водите, геоложката основа, релефа, почвите и фауната в 
района и около площадката на обекта; 
Третиране на битовите отпадъчни води в съответствие с нормативните изисквания и 
указанията на компетентните органи; 
Ще се използват химически тоалетни, с което ще се осигурят добри условия на труд на 
работниците и опазване на околната среда: 
При необходимост ще се обособят места за временно съхраняване на насипни материали и 
строителни отпадъци и ще се вземат мерки за НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ 
разпиляването им и недопускане замърсяването на повърхностни и подземни води и околни 
терени; 
За НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ на разлив на масла и други нефтопродукти, ще се 
извършва текущ контрол за поддържане в техническа изправност на автотранспорта и 
механизацията; 
Да не се допуска запушването на дъждовни приемници и преливници или отводнителни 
канавки и канали със земни маси или други отпадъци. 
Земи и почви 
За всеки обект ще се посочат местата за депониране на почвата от хумусните хоризонти и на 
земните маси от почвата на застрояваните площи, начините за съхранението и 
оползотворяването на хумусната почва: 
Избягване на преуплътняване на горните вегетативни пластове; 
Рекултивация на засегнатите при строителство площи след приключване на строителните 
работи, като се използва част от изкопаната пръст за обратен насип и оформяне на 
нарушенията от строителството. 
Ландшафт и растителност 
Подходяща подготовка на почвите при приключване на строителната дейност; 
Рекултивация и озеленяване на нарушени терени; 
Опазване на растителността от унищожаване при строителната дейност, в зоната на дейност 
и в съседство; 
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Природосъобразно оформяне на пространствата около новостроящите се обекти, при 
оптимално опазване на съществуващата растителност от увреждане и унищожаване. 
Фоново шумово ниво 
Фоновото шумово въздействие няма да се измени в района при изпълнение на предвидените 
видове работи и ще бъде в рамките на лимитираните нормативни стойности. 
Вредни излъчвания - не се очакват. 
За свеждане до минимум на вредните въздействия върху околната среда в периода на 
изпълнение на определените работи се предвижда: 
Непрекъснат контрол на технологичния режим на изпълняваните видове работи; 
Поддържане в изправност на работните и резервните агрегати, машини, уреди за контрол и 
инсталации; 
Организация на временното паркиране на автомобили, временното селище на Инвеститора и 
Изпълнителя и другите временни обекти на строителството, в съответствие с изискванията на 
охраната на околната среда; 
Временните шахти, изкопи за канали и др., ще се изпълнят така, че да не се допуска ерозия 
на почвата, отмиване на откосите и образуване на оврази; 
Стриктен контрол на работата на автотранспорта и строителните машини в периода на 
изпълнение на довършителните работи, с цел снижение на изхвърляните в атмосферата 
замърсяващи вещества и изгорели газове: 
Няма да се допуска изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата, почвата и водите; 
Площадките с контейнери за боклук ще бъдат отдалечени на повече от 20 м от временното 
селише и оградени, като ще се осигури достъп за специализираните коли за извозване; 
Запознаване на изпълнителския персонал с маршрутите, по които ще се движи транспортната 
техника при извозване на строителните отпадъци, излишните земни маси и отстранения 
хумусен слой; 
Определяне местата за временно складиране на строителни и битови отпадъци, материали, 
опаковки и др.; 
По време на изпълнение на СМР ще се извършат следните дейности: 
В Регионалния Инспекторат на Околната среда ще се представи План за действие в аварийни 
ситуации и мерки за тяхното отстраняване, предварително координиран с Държавната 
агенция за Гражданска защита към Министерски съвет; 
Ограждане на строителната площадка за недопускане на замърсяване и разрушаване на 
естествените терени в близост до строителните работи; 
Разполагане на контейнери за битови и строителни отпадъци и организиране на разделното 
събиране на оползотворимите отпадъци и опаковки; 
Своевременно натоварване и извозване на отстранения хумусен пласт до депо за хумус или 
до място за неговото оползотворяване съгласно разрешението на Кмета на общината; 
Своевременно натоварване и извозване на строителните отпадъци и излишната земна маса; 
Предаване за разделно събиране на отпадъци за повторна употреба; 
Осигуряване през целия период на строителството на работа с изправна техника; 
Почистване на ходовата част на автомобилите, в т.ч измиване на гумите на определените за 
това места, преди напускане на строителната площадка; 
Оросяване, ако е необходимо, на площадката или отпадъците; 
Покриване на транспортните средства при транспортиране на отпадъци или земни маси; 
Поставяне на временни ограждения при необходимост, за предпазване от разпиляване на 
складирани материали и/или земни маси; 
Максимално опазване на прилежащите към трасето имоти и на съществуващата дървесна и 
храстова растителност в района на обекта; 
В края на всеки работен ден ще се почистват всички улици и пътища от изсипана земна маса, 
чакъл, пясък, или друг вид замърсител, с които волно или неволно е замърсена територията. 
Почистването трябва да включва измиване с вода, механично четкане и използване на ръчен 
труд, при необходимост, за постигане необходимата чистота, която да е сравнима със 
съседните улици, незасегнати от строителните работи; 
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Съгласно българското законодателство, използването на инертни материали, бетонови смеси 
и асфалтови продукти, става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за 
извличането и производството им; 
Важно условие за успешно изпълнение на проекта ще е осъществяване на координирани 
действия с местните държавни и общински власти, и компетентните органи по опазване на 
околната среда и общественото здраве. 
ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗООПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
Организационен план 
Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за 
провеждането на строителния производствен процес по площадката от деня на съставянето 
на протокол обр. 2 до деня на съставянето на констативен акт обр. 15. Тази пълна представа е 
необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите 
мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) с цел защита на живота, 
здравето и работоспособността на работещите. Всяка промяна в графика за изпълнение на 
видовете работи (по дати, обеми или технологии), ще предизвиква промяна в 
организационните решения и обратно. Изпълнението на основните строително-монтажни 
работи ще стане съгласно приетите и действащи норми и технологии, без да се предвижда 
специална технология на работа с машините извън нормативите. Изпълнителите в лицето на 
техническият ръководител на обекта и неговите помощници ще бъдат отговорни при 
евентуална злополука, ако не са съвместили правилно професиите. 
Възложителят или упълномощено от него лице не се освобождава от отговорност по 
отношение на осигуряването на ЗБУТ, вменени му с Наредба 2 за здравословни и безопасни 
условия на труд при изпълнение на СМР. 
Ограничителни условия по ПБЗ 
Местоположението на обекта и строителната площадка определя приетата организация за 
изпълнение, а от там и плана за ЗБУТ. Предвидените организационни схеми трябва стриктно 
да се спазват или да се актуализират своевременно, което е задължение по чл.11,т.З от 
Наредба №2. Всяка промяна трябва да се отразява писмено в протокол или в Заповедната 
книга. 
Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат назначаването на 
Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/ за етапа на изпълнение /чл. 11 ,Наредба №2/. 
Името и личните данни трябва да се впишат в договора на възложителя с Координатора. 
Всяка смяна на КБЗ се отразява предварително писмено. Назначеният координатор/КБЗ/ 
изпълнява изрично всички функции, предвидени в Наредба№2 на ЗБУТ. Тези функции се 
конкретизират с договор и дльжностна характеристика. 
Преди започване на строителството да се поставят всички временни пътни знаци указателни 
табели и знаци за безопасност на труда дадени в ПБЗ. 
С оглед характера на строителния обект „ РАЗШИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 
ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ПАВЕЛСКО"  и предстоящите за 
изпълнение дейности и операции се налага осигуряването на лични предпазни средства и 
специално работно облекло. Допуснатите до работа на площадката на обекта строителни 
машини трябва да притежават паспорти и съответните инструкции по БХТПБ. 
Етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ 
Възможни опасности за работниците на строителния обект съществуват от откриването на 
строителната площадка до завършването на строежа. 
Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР в съответствие с 
оценките на риска, ще произхождат от: 
- неспазване на одобрената Временна организация на движението (недостатъчна 
маркировка за режима на движението); 
- неспазване на необходимите мерки за осигуряване на работните места от преминаващи 
превозни средства; 
- неправилно организиране на строителната п лощадка некомпетентно и еправилно 
използване на строителните машини; 
- несъблюдаване на минималните отстояния от линиите ВН, НН, подземни кабели и др. 
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От неспазване на изискванията по ЗБУТ на различните фази на изпълнение на СМР води до 
следното степенуване на опасностите: 
а) удари от падащи предмети - всички фази; 
б) падане от височина - всички фази; 
в) затрупване от земни маси - всички фази; 
г) неправилно стъпване и удряне - всички фази; 
д) поражение от електрически ток - всички фази; 
е) злополука около строителни машини- всички фази; 
ж) пресилване - всички фази; 
з) други, неизброени опасности. 
В следващите точки са записани конкретни организационни и технологични мероприятия, 
които трябва да се предприемат от строителя контролират от КБЗ, без да се счита, че те са 
напълно достатъчни. 
В следващите точки са описани основните конкретни организационни и технологични 
мероприятия, които трябва да се предприемат от строителя и контролират от КБЗ, без да се 
счита, че те са напълно достатъчни. 
Инструкция за безопасна работа 
За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценка за риска 
Координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. 
Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката. 
Инструктажи трябва да се провеждат при постъпване на всеки работник. Ежедневно да се 
правят инструктажи при започване на нов вид работа с подписи на работниците. На обекта 
трябва да има специално назначено лице, което отговаря за инструкциите и да провежда 
обучение. 
Инструкциите трябва да съдържат конкретни точки за всеки вид работа и да се актуализират 
при всяка промяна и трябва да са отразени датите ,на които са проведени променяни и 
утвърдени. Те трябва да съдържат правата, отговорностите и задълженията на лицата ,които 
ръководят трудовите процеси. Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве е 
указано в чл. 19/1 /от Наредба №2. 
Преди започване на СМР, главния изпълнител е длъжен да съгласува технологията на работа 
с органите по безопасност на труда. 
Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно - хигиенни изисквания и да 
е в съответствие със Строителния ситуационен план. 
Задължение на техническия ръководител е да не допуска външни хора на обекта, 
неинструктирани и необучени работници. Всеки преминат обучение и инструктаж работник е 
длъжен сам да се грижи за личната си безопасност, да ползва задължително личните 
предпазни средства, работно облекло и противоотрови. Всички работници и служители са 
длъжни да се запознаят и да спазват наредбата за противопожарна защита. 
Техническото ръководство е длъжно да организира ограждането и обезопасяването на 
изкопи, канали и други опасни места със съответни ограждения. Където е необходимо да се 
направят пешеходни мостчета с парапети. Площадката да се почиства редовно от кал, сняг и 
лед. Ако е необходимо да се посипва с пясък и сгур. 
Складирането на материалите да става само на указаните за това места, чрез подреждане 
укрепване срещу срутване, съгласно нормативите за складиране на всеки материал. 
Разтоварването на обемисти и тежки товари да става под ръководството на техническия 
ръководител или специално обучено лице. Лесно запалимите материали да се складират в 
специални складове, в съответствие с нормите за противопожарна защита. 
Информационни табела 
Информационната табела е изискване по ЗУТ (чл. 157) и по Наредба №2 (чл. 13). Ще се 
постави една информационна табела. Табелата ще бъде монтирана при входа на строителната 
площадка и ще съдържа данните по чл. 13 от Наредба № 2 : 
- Дата на откриване на строителната площадка; 
- Номер и дата на разрешението за строеж; 
- Точен адрес на строителната площадка; 
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- Възложител: 
- Вид на строежа; 
- Строител; 
- Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране: 
- Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа; 
- Планирана дата за започване на работа на строителната площадка; 
- Планирана продължителност на работа на строителната площадка; 
- Планиран максимален брой работещи на строителната площадка; 
- Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на 
строителната площадка; 
- Данни за вече избрани подизпълнители. 
Строителен ситуационен план 
Строителният ситуационен план е извадка от общия ситуационен план към проекта, в 
съответствие с изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти. Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, 
изискван по т. 2 от чл. 10 на Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при 
извършване на СМР. За елементи на Строителния ситуационен план се считат всички схеми 
към настоящия ПБЗ, изброени в организационния план (т. 1). 
Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР 
Комплексния план-график ще бъде съобразен с техническите възможности на строителите и 
залегналите в договора им с Възложителя срокове. Ще бъде изготвен след сключване на 
договор за изпълнение на СМР със конкретен изпълнител. При изработването му ще се спазва 
следния работен режим: 5 работни дни в седмицата 8 часов работен ден, едносменен режим на 
работа, Координаторът по БЗ актуализира ПБЗ след всяко налагащо се изменение на 
сроковете и броя на работниците ( след договаряне с изпълнителите), в съответствие с чл.11, 
т.З от Наредба №2. 
Ликвидиране на пожари и /или аварии 
Не се предвижда доставка на леснозапалими и/или взривоопасни материали по време на 
строителството и изпитанията. Ако предпише със заповед или с допълнителен проект влагане 
или взривоопасни материали, ще трябва да се предпишат и съответните мероприятия 
съобразно чл.11. т.З от Наредба №2/2004г. Не се предвижда склад за пожароопасни и 
леснозапалими материали на площадката. Специализираните групи на подизпълнителите, 
които ще работят с кислород, пропан и др., да бъдат писмено предупредени, че след 
приключване на работното време не трябва да оставят на строежа пожароопасни материали 
под никакъв предлог. Същите групи да бъдат писмено предупредени да носят заедно с 
опасните материали и предупредителни табели и да ги поставят на необходимите места. 
КБЗ ще бъде отговорен да изисква и постоянно ще проверява за: Състоянието и 
местоположението на табелите по чл.65, т.2 от Наредба №2; Наличието и обявяването на 
вътрешни инструкции по чл.66(2),т. 1; Провеждане на предварителен и периодичен 
инструктаж на работниците и служителите съгласно Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. за 
условията и реда на провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и 
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 
Наличието и обявяването на пожаротехническа комисия по чл.66(2) с постоянни и 
подменяеми членове, съобразно изпълнението на графика; Наличието на заповед по чл.67(3) 
от Наредба №2/2004г. Да се забрани тютюнопушенето по време на изпълнение на работните 
операции; Местата за тютюнопушене, определени със заповед, съгласувана с органите на 
ПАБ; Състоянието и съоръжеността на противопожарното табло. 
Изпълнителят на обекта, при подготовката и организирането на строителната площадка, ще 
бъде задължен: а) да осигури необходимите пътища, позволяващи достъп за 
противопожарни автомобили до всички съоръжения; б) да оборудва основните първични 
средства за пожарогасене (водопроводи, кофпомпи и др); в) да осигури телефонна и друга 
връзка с местната противопожарна служба. 
При пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от Наредба №2/2004г., като за целта 
се поставят необходимите указателни табели. Техническият ръководител, съвместно с 
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Координаторът по БЗ ще утвърди списък на сигналите за опасност, които ще се подават на 
обекта. 
Табели 
По площадката се поставят табели за: единен телефон за спешни и аварийни обаждания 
(ТвЛ. 112); предупреждения пред местата за складиране на газови бутилки, стенни панели с 
пенополиуретан, битумни материали и др 
При настъпване на авария се предприемат последователно следните мероприятия: 
Ако има пострадали им се оказва помощ; 
Прекратява се всякакъв достъп до мястото на аварията; 
Съобщава се на техническия ръководител. 
При аварийна ситуация строителят (техническият ръководител) ще отмени аварийното 
положение само след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност 
за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети 
всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при 
възстановяване на работа. 
Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, 
включително за местата със специфични рискове 
Мерките и изискванията за БЗ са описани в т.1.4 от съдържанието на този план и ще бъдат 
конкретизирани на обекта. Трудовата дейност задължително ще се организира и осъществи 
съгласно нормите и предписанията в глава седма от Наредба №7/1999г.. така че да 
предотврати и ограничи всяко неблагоприятно въздействие, произтичащо от характера и 
организацията на работа, използваната технология, работното оборудване, работното място и 
трудовия процес, и да осигурява оптимални условия на труд, висока работоспособност, 
ефективности удовлетвореност. При осъществяване на дейността за осигуряване на ЗБУТ 
изпълнителят (работодателят) да спазва задълженията си съгласно ЗЗБУТ, да направи оценка 
на съществуващия риск за здравето и безопасността и да планира подходящи мерки за 
НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ на риска в съответствие с направената оценка. 
Местата със специфични рискове за този обект са: 
- работа по и около изкопи; 
- работа на височина - стълби, скелета, покривни конструкции и др.;  
- мястото за влизане и излизане в строежа; 
- при работа в непосредствена близост до строителните и транспортни машини през целия 
процес на строителството; 
Списъкът и охраната на работещите при описаните по-горе ситуации може да бъде 
разширяван в хода на строителството по преценка на техническия ръководител и 
Координатора по БЗ. 
Основните, задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия са: 
- Всяко движещо се по площадката лице да е с предпазна каска; 
- Всички работници да са с предпазни (работни облекла) и ръкавици; 
- Не се допускат на работа неинструктирани за конкретния вид работа; 
- Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток да са заземени 

по съответно установения нормативен ред; 
- Всеки подизпълнител да се грижи за ЗБУТ на своя състав, без да пречи или да създава 

проблеми на останалите; 
- Всяко действие, което би създало проблем по ЗБУТ да се съгласува с координатора по 

ЗБУТ; 
За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска да 
се осигуряват инструкции, изискваща чл. 16, точка 1, буква в и по чл. 19 от Наредба № 2. 
Инструктаж на трайно на достъпни и видни места. 
Всички подходи, пътеки, отвори и подобни да се обезопасяват с необходимите парапети, 
прегради, капаци и др. При всяка опасност се поставя предупредителен или указателен знак, 
съответстващ на изискванията на НАРЕДБА № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за 
минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа. 
Всеки работник и служител да е преминал през инструктаж и обучение по техника на 
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безопасност и е длъжен да познава нормите и да се грижи за собствената си безопасност. 
Ползването на лични предпазни средства, работно облекло и противоотрови е задължително. 
Машини и инсталации, подлежащи на контрол 
На контрол ще подлежат временните електропроводи по площадката и всички транспортни и 
строителни машини, които участват в строителството на обекта в съответствие с общите и 
специфични изисквания на Наредба №7/1999г., глава шеста „Използване на работното 
оборудване", (раздел II - Самоходно и несамоходно работно оборудване). 
По организационния план (т. 2 от съдържанието на този ПБЗ) инсталациите, машините и 
съоръженията, които подлежат на контрол са: 
- Автокранове за разтоварване, складиране и монтаж, бетоновози и бетонпомпи; 
- Заваръчни aгрегати; 
- Оксижени; 
- Монтажни инвентарни скелета; 
- Багери, товарачни машини, самосвали, валяци, i юроплочи; 
- Автовишка. 
Строителните машини, които ще работят на строителната площадка, задължително: 
- отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените 
СМР; 
- са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и ще са 
безопасни при ползване; 
- се управляват от правоспособни водачи. 
Преди началото на строителството техническият ръководител ще предоставя на Координатора 
по безопасност и здраве списък на машините, които ще работят на обекта и лицата, които са 
правоспособни да ги управляват. 
Работата на строителните и транспортните машини в процеса на изпълнение на СМР 
задължително ще отговаря на изискванията в глава Втора от Наредба №2/2004г. за 
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
Отговорни длъжностни лица 
Този списък ще бъде представен и утвърден от Възложителя или упълномощено от него лице, 
при откриване на строителната площадка и включва: 
Координатор по Безопасни условия на труд; 
Технически ръководител; 
Задължения на Техническият ръководител/ КБЗ/: 
Изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ; 
Пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и 
контролира тяхното прилагане; 
Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти; 
Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи; 
Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на 
изискванията за ЗБУТ; 
Незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната 
площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря; 
Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, 
знания и опит: 
Контролира: 
а) Планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения чрез 
предприемане на подходящи предпазни меpки, методи и процедури; 
б) Монтажа и демонтажа на стоманени или бетони рамки и техните компоненти, кофражи, 
готови строителни елементи или временни опори и подпори; 
в) Правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, 
изделията и оборудването. 
Осигурява: 
а) Прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или 
съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето 
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или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при 
отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него 
лица с необходимата квалификация; 
б) Ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря; 
в) Координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от 
няколко бригади. 
Определя: 
а) Работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и 
механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма достатъчна 
видимост, техническият ръководител определя към него сигналист; 
б) Местата на захващане на предпазните колани на работещите и на люлките, платформите и 
висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира окачващите им 
приспособления преди започване на работа; 
в) Лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, 
поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни 
устройства и др.); 
г) Лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването 
и ремонта на санитарно-битовите помещения; 
Изпълнява в срок предписанията на контролните органи 
Участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки. 
Временна организация на безопасност на движението по транспортни и евакуационни пътища 
на строителната площадка и подходите към нея 
Достъпът до обекта ще се осъществява от съществуваща улица. Временни пътища не се 
предвиждат. По цялата строителната площадка на новопроектираните сгради, потокът на 
моторни превозни средства ще бъде най-вече от тези, които ще бъдат ангажирани в 
строителния процес. Изпълнението на строителните работи ще става през светлата част от 
денонощието. При нужда от запазване на временната организация на движението и през 
нощта, да се поставят светлинни източници, видими от разстояние не по-малко от 300 м. 
Надлъжните ограждения се сигнализират със светлинни източници, поставени на разстояние 
не по-голямо от 18м. Временната сигнализация се поставя непосредствено преди започване на 
работите, на които е проектирана и се премахва веднага след приключването им. За 
поставянето, поддържането и отстраняването на сигнализацията от ВОД отговарят лицата, 
които извършват строителните работи на обекта. 
Места за съсредоточени работа 
По време на изпълнение на всеки от етапите обособени в т.1.2 по-горе се налага да работят 
повече от един строител, поради специфичния характер на строителните работи, предвидени в 
комплексния линеен график. Местата не са означени в схеми, защото са мобилни и броят на 
работниците зависи от използваната механизация, обема на СМР и дължината на 
технологичният участък. 
Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове 
Местата със специфични рискове са изброени в т.5 и са означени на схема 1. В хода на 
строителството обозначаването на местата се извършва по преценка на техническия 
ръководител и КБЗ ежедневно в съответствие с предписаните в т.5 мерки и изисквания. В 
опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР се забранява. 
Схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета 
Не се предвижда монтаж на скелета. 
Схеми на места а за складиране на строителни продукти и оборудване, временни депа за 
отпадъци 
Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка (на склад в 
района на временния лагер), след като са подготвени за съхранението им. В технологичните 
процес се използват само вещества и материали с установени параметри на пожарна и 
аварийна безопасност. Складиране и съхранение на материали и оборудване, изискванията 
към товаро-разтоварната площадка и извършването на товароподемните опера ще отговарят 
на npai лата и нормите, дадени в Приложение : „Извършване товаро- разтоварни работи 
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при СМР" от обхвата на чл.2,№2/2004г. Отпадъците ще се събират в контейнер и ще се 
извозват периодично с контейнеровоз. В района на строителната площадка няма да се допуска 
изхвърляне на строителни отпадъци и замърсяване на прилежащия околен терен. При 
извършване на земни работи ще се предприемат необходимите мерки, за дa не замърсява 
пътната настилка в района на строителния обект. 
КБЗ и техническият ръководител на обекта ще упражнява периодичен контрол за спазване на 
горните и изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 
Схеми за разположение на санитарно-битови помещения 
Временното строителство, необходимо за осигуряване на ЗБУТ и свързано с помощна и 
производствено-обслужващи дейности. 
- Временна тоалетна; 
- Временни битови сгради - фургон; 
- Склад за материали; 
- Противопожарно табло и табела по ПАБ; 
- Ограда; 
- Генератор за ел. енергия; 
- Място за отпадъци: 
- Информационна табела по чл.13 от Наредба М2/2004г.; 
- Предупредителни знаци; 
- Осветителнии тела за временно изкуствено осветление; 
- Аптечка и място за спешна медицинска помощ. 
За санитарно-битови нужди на работниците и ръководния персонал ще се използва подвижно 
санитарно-битово помещение, което ще отговаря на изискванията, дадени в чл.32(1) от 
Наредба №Г 2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на СМР и ще се разположи на място, където в минимална степен има опасност от 
пропадане на почвата и експлозия на химични, физични и биологични агенти. Площадката да 
се почиства редовно от сняг, лед и кал, а в случай на необходимост да се посипва с пясък или 
cгyр. Складирането на строителни материали да става само на указаните за това складови 
площи обозначени с табели, чрез съответното подреждане и укрепване срещу срутване, 
съгласно предписанията за всеки материал. Между отделните фигури да се оставят чисти 
проходи минимална широчина 1,5м. Разтоварването на обемисти и тежки товари да става под 
ръководството на техническия ръководител или на специално обучено лице. 
Захранване с електрически ток, вода, отопление, канализация и други 
Вода за битови и питейни нужди ще се доставя с водоноска. Електроенергия за 
производствени и битови нужди до завършване на обекта ще се доставя от генератори. 
Изготвените схеми трябва да бъдат съгласувани с КБЗ и изпълнени съгласно изискванията на 
Наредба №2/2004г. Временната тоалетна ще е химическа. 
Осветление на строителната площадка и работните места 
Специфичността нa строителните работи изисква изпълнението светлата част на 
денонощието. Не се предвижда работа в тьмната част на деня. Изкуственото осветление ще 
се използва за битови нужди. 
БХТПБ по Ел.част 
Осветлението на обекта се реализира по два начина - през деня - естествено, вечер и сутрин - 
изкуствено. Захранването става от табло мерене към под табла, а от последните се захранват 
ел.съоръженията. 
Командването на осветлението става с ключове, бутони и датчици. 
Инсталацията е изпълнена с кабел СВТ. 
Оценка за възможните опасности за персонала 
В режим на експлоатация на обекта възниква опасност от докосване на тоководещи части, 
при образуване на силни дъги в следствие на грешни манипулации или при пробиване на 
изолацията и къси съединения. Също така в случай на продължително натоварване, при 
повреда на изолацията, тежко късо съединение и нередовност в работата на защитните 
съоръжения, могат да се получат по-продължителни дъги. При това може да се запали 
изолацията на проводниците. 
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Мерки за НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ на възможни опасности за 
персонала 
За осигуряване на безопасност и хигиена на труда, както и противопожарна охрана в 
експлоатация на сградата са взети следните мерки: 
-конструкцията на сградата е масивна с монолитно изпълнение 
-заземяване - на заземяване подлежат всички трифазни ел. табла, стълбовете и металната 
ограда. На за заземителната клема се присъединяват - нулевата шина на таблото, корпуса на 
таблото, повторния заземител. Всички консуматори се заземяват посредством третото/пето 
жило /жълтозелено/ на захранващия кабел. 
-зануляване-всички метални части, които не са под напрежение, предпазните клеми на 
контактите и други консуматори, корпусите на осветителните тела и ел. таблата трябва да 
бъдат занулени 
-инсталацията е три/пет проводна с отделен защитен и неутрален проводник 
- начинът на изпълнение на ел.осветителната, двигателната и на слаботоковите 
инсталации е съобразен изискванията на НУЕУЕЛ, ПТБ, Наредба 1з-1971г. от 29.10.2009г, 
Наредба№1 от 27.05.201 )г и Наредба №4 от 22.12.2010г . 
Табло мерене е метално с врата и ключ с херметически уплътнения. ГРТ да се изпълни от 
лицензирана фирма. 
Противопожарна защита 
Спазени са изискванията на Наредба 1з-1971г. от 29.10.2009г. За обект който е с площ по- 
малка от 150 m2 се предвижда един пожарогасител клас ABC - 6 кг, за гасене на горими 
твърди, течни и газообразни вещества и материали. Независимо от всички предвидени 
технически обезопасителни средства, експлоатационния персонал следва да бъде подготвен, 
като за целта инвеститора при предаване на обекта го снабди с необходимите инструкции и 
ел. схеми. 
Преди започване на работа в изкопи с дълбочина, по-голяма от 1,5м техническия 
ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или укрепването. 
Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не трябва да 
е по-малко от 1 м. 
При извършване на изкопни работи с багер с права лопата: предварително се отстраняват 
едри камъни, буци, пънове и образувалите се козирки от горния ръб на откоса с оглед 
НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ на падането им в забоя; височината на откоса се 
определя така, че в процеса на работа да не се образуват козирки от почвата. 
Не се допуска завъртане на стрелата на багера преди да е завършено напълването на коша и 
отделянето му от забоя. 
При непрекъсване на работа кошът на багера се спуска на земята, като багера се застопорява, 
а при движение по пътища стрелата се поставя по надлъжната на машината и кошът се 
спуска на разстояние 1 м от земята. 
При ръчни изкопи вертикално разстояние между междинните площадки за изхвърляне на 
изкопната земна маса не трябва да е по - голямо от 1,5м, а широчината им да не е по-малка от 
1,0 м. Площадките се обезопасяват откъм изкопа най-малко с бордови дъски. 
Прехвърлянето на изкопната земна маса от площадката на площадка по височина се 
извършва непрекъснато, без престояване и натрупване. 
Не се допуска разполагане на работни площадки върху елементи от укрепването на откосите, 
стъпване и ходене по елементите, както и поставяне на продукти и съоръжения върху тях. 
При спускане или издигане на строителни елементи продукти и др. във или от изкопа, както 
и при копаене с багер с грайферен кош в дълбочина на укрепен изкоп се следи за запазване 
на целостта и устойчивостта на укрепването. 
Изкопните работи се преустановяват при: откриване на неизвестни подземни мрежи или 
съоръжения до получаване на разрешение от собственика им; поява на условия, различни от 
предвидените до изпълнение на съответните предписания на проектанта; откриване на 
взривоопасни материали до получаване на разрешение от съответните органи. 
Извършването на изкопни работи или други видове СМР в изкопи след временното им 
спиране или замразяване се възобновява по нареждане на техническия ръководител след 
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проверка за устойчивост на откосите или укрепването им и отстраняване на констатираните 
неизправности и опасности. 
Разполагането на земна маса строителни продукти, съоръжения и др. както и движението на 
строителни машини се допуска извън зоната на естественото срутване на откосите на 
изкопите на разстояние не по-малко от 1,0м от горния им ръб. В случай на укрепените 
изкопи тези дейност могат да се извършват и в зоната на естественото срутване на откосите 
на изкопите, когато при оразмеряване на укрепването им са взети съответните натоварвания. 
Не се допускат: извършването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове 
СМР в обсега на действие на строителна машина ( багер, булдозер, скрепер валяк и др. 
)изпълняваща земна работи; повдигането и преместването на обемисти предмети като скални 
късове, дървета, дънери части от основи на стени на сгради или съоръжения, строителни 
елементи и др. с работните органи на земекопни строителни машини. 
При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят ( преместват) на 
разстояние от 2 м от края на зоната на естественото срутване на откосите, като работният 
орган на машината се оставя опрян върху терена. 
При движение или стациониране на строителни машини близо до горния ръб на земните 
откоси стъпката на ходовото колело или опората трябва да са извън зоната на естественото 
срутване на откоса, като се спазва минимално допустимо разстояние до долния ръб на откоса 
до ходовите колела или опорите. 
При повишена влажност на почвите посочените в таблицата разстояния не могат да бъдат 
спазени, откосите се укрепват като се отчита конкретното натоварване. 
Не се допуска извършването на изкопни работи при наличие на почвени води, създаващи 
опасност от наводняване или срутване на откосите или укрепването, както и в преовлажнени, 
пясъчливи, лъсовидни почви без укрепване. 
При извършване на изкопни работи в земни пластове, където има опасност от бързо 
проникване на вода, техническия ръководител предвижда необходимите мерки ( вкл. 
аварийни площадки) за незабавно евакуиране на работещите в случай на внезапно 
наводняване и осигурява непрекъснато аварийно изпомпване на водата. Аварийните помпи 
се съоръжават и с резервен агрегат за захранване с електрически ток. Работите се 
възобновяват след отводнявано и допълнително укрепване на изкопите. 

Извършването на СМР в изкопи, подложени на навлажняване след изпълнението им, 
се допуска след като се вземат мерки срещу обрушване на откосите ( временно прекратяване 
на работата, намаляване на наклона на откоса и др.) 
Не се допуска отстраняване на дефекти, регулировки смазване, слизане и качване от и на 
замекопно-транспортните машини по време на движение, както и използване на товарни 
земекопни машини при глинести почви в дъждовно време. 
При извършване на земни работи с булдозери работния нож се спуска на терена при 
прекъсване на работата и се подпира върху здрави и стабилни опори при извършване на 
ремонтни работи под него. 
При работа с товарачки земекопни машини не се допуска: машините да работят в дьждовно 
време върху глинести почви с напречен наклон; да се стои под вдигнат кош; да се прави 
завой със забит в почвата нож; движение по терен с напречен наклон, по-голям от 10 градуса 
при изкачване, и по - голям от 25 градуса при спусканe. 
При изпълнението на изкопните работи техническия ръководител и бригадирът са длъжни да 
следят за устойчивостта на откосите и при поява на пукнатини, успоредни на ръба на изкопа, 
на надвиснали камъни или козирки или опасност от свличания или обрушвания да 
разпореждат на работещите незабавно излизане от участъците. Техническия ръководител 
може да разпореди намаляване на наклона на откосите в съответните участъци ли 
укрепването им само след съгласуване с проектанта. 
Извършване на насипни работи и вертикална планировка 
Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини трябва да 
осигурява безопасно движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса на 
насипа, предотвратяващо свличането на откоса. 
При уплътняване на земни маси в близост до съществуващи сгради и съоръжения се 
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взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях. 
Обратни насипи се изпълняват по нареждане на техническия ръководител, след като бетонът 
на подземните съоръжения е набрал 70 % от крайната якост, или по указание на проектната. 
Уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до подземните 
съоръжения (фундамент, подпориа стена и др.) с постепенно отдалечаване от тях. 
При прослойно уплътняване на обратни насипи демонтажът на укрепването се извършва 
отдолу нагоре в процеса на насипването. 
При изпълнение на обратни насипи: на фундаменти на различни нива уплътняването започва 
от най-дълбоките места; едностранно на подпорни стени, фундаменти и др. се вземат мерки за 
осигуряване на устойчивостта на конструкцията; с ширина, по малка от 0,7 м, не се допуска 
механизирано трамбоване и слизане на работещите в траншея; в тези случаи се използват 
други методи и средства за обратно насипване. 
Не се допуска: 
- оставянето на прикачни валяци по наклонени терени, без да са застопорени; 
- изнасянето на работния орган на булодозери или товарачни машини навътре от ръба на 
откоса при напречното им движение по време на извършване на обратни насипи; 
- работа с електротрамбовки при дъжд или грамотевици; 
- достъп на лица  в радиус 10,0 м при работа с булдозери. 
Извършването на товаро-разтоварни работи и складиране 
Общи изисквания  
Продуктите изделията и оборудването се доставят на строителната площадка, след като тя е 
подготвена за съхранението им. 
Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер състав или 
други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се разработват в 
инструкция по безопасност и здраве. 
Не се допуска разтоварване и складиране на материали на временни и постоянни пътища на 
строителна площадка или на железопътни линии, както и на разстояния, по- малко 2,5 м до 
най-близкия край на пътното платно или железопътна релса. 
Товаро - разтоварните работи и временно приобектно складиране и съхранение на продукти, 
изделия оборудване и др. се, извършва така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, 
преобръщане или падане. 
Строителните продукти оборудването и др. се транспортират и складират на строителната 
площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация. 
Взривните материали и средства за взривяване се транспортират, товарят, разтоварват, 
приемат, съхраняват, използват и отчитат при спазване изискванията на съответните 
нормативни документи. 
Бутилки пропан-бутан, кислород и други подобни под налягане се съхраняват отделно в 
проветряеми помещения в количества за сменна работа. 
Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на работните места в 
херметически затворени съдове в количества, необходими само за една смяна ( в 
необходимите само за една смяна количества). 
Битумни разтвори, органични, разтворители и съдове от тях се съхраняват в пожаробезопасни 
помещения с ефикасна вентилационна инсталация и взривибезопасно осветление. 
Изискванията към  товаро-разтоварна площадка 
Широчината на пътищата и проводите в товаро - разтоварната площадка се проектира и 
изпълнява съобразно предвидения достъп на превозните средства в зависимост от габаритите 
и тонажа им.  
Товаро - разтоварната площадка трябва да има наклон 1 до 3 градуса както и дренажи и 
канавки за бързо оттичане на водите. 
Ямите и откритите шахти на товаро- разтоварната площадка се покриват със здрави и 
безопасни мостове. 
Проходите за преминаване на хора между разтоварените и подредените товари на складовите 
площи, площадките, стените на складовете и други сгради са с широчина не по - малко от 10 
м. 
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Извършване на товароподемни операции. 
 При извършване на товароподемни операции с повдигателна уредба на тухли, керамични, 
газобетонни блокове и други подобни продукти те трябва да са пакетирани в контейнери, 
палети, или пакети, а товарозахващащите ги устройства да осигуряват четири или тристарнно 
ограждане на товара по цялата му височина, като не позволяват произволното му 
самоотваряне или изпадане на части. При тристарнно ограждащите устройства откритата 
страна на товара трябва да е по ъгъл по-голям от 150 в посока към насрещната оградена 
страна. Товарозахващащите устройства, използвани при повдигането на продукти в палети 
без палетно дъно, трябва да имат четиристранно ограждане и предпазно устройство на дъното 
на пакета срещу разпиляване. Празни палети или контейнери се спускат от етажните работни 
площадки чрез товарозахващащи устройства, използвани при повдигането. Не се допуска 
хвърлянето на празни палети или контейнери от височина, както и при разтоварването им от 
превозното средство. 
При товароподемни операции на различни видове варови разтвори, мазилки и др. се използват 
съдове, непозволяващи преобръщане или разсипване на материала. 
Повдигането на тежки голямогабаритни елементи при товаренето и разтоварването им на и от 
вагони и автомобили се извършва след като работещите напуснат превозното средство и след 
подаден сигнал от отговорника на прикачвачите. 
Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце и стоенето на 
работещите под товара или в непосредствена близост до него. Складираните метали се 
укрепват сигурно срещу разпадне на фигурите. Между всеки хоризонтален ред дългораменни 
елементи се поставят дървени подложки. 
Товари се повдигат само когато подемните въжета ( веригите) са във вертикално положение. 
Захватните въжета ( вериги) се освобождават от куката на крана след като товарът бъде 
поставен устойчиво на съответното място. 
Складиране 
Продуктите се складират на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално положение 
върху здрава основа в зависимост от техните размери и от начина на транспортиране и 
монтиране. 
Продуктите се складират върху работни платформи на предвидените за това места, които се 
означават с табели за допустимите количества или маса. 
Изкачването или слизането на хора по складирани фигури с височина над 1.5м се извършва по 
обезопасени стълби или по друг безопасен начин. 
Разстоянието от подредени на фигури продукти или оборудване до ръба на изкоп или траншея 
се определя чрез изчисляване на устойчивостта на почвата, но не по-малко от 1м до ръба на 
естествения откос или укрепването на изкопа. 
При стеснени условия се допускат продуктите да се складират на фигури с височина над 2.5м 
когато това е предвидено в плана за безопасност и здраве. 
Не се допускат: устройване на обектни складове за строителни продукти и на производствени 
бази, както и извършване на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и 
други продуктопроводи; поставяне и складиране на кофражни платна и елементи, на 
армировка и др. на стълбищни площадки, стълбища балкони наклонени плоскости, на места 
за преминаване и на проходи, както и в непосредствена близост до непокрити отвори и до 
външни контури на сгради и съоръжения; вертикално и хоризонтално транспортиране и 
монтиране на сглобяеми елементи при неблагоприятни климатични условия и скорост на 
вятъра, по-голяма от 10м/с/; Сглобяемите елементи се складират: по видове и по начин, 
съобразен с реда на монтирането им или в положение, близко до това на монтирането им в 
сградата 
При подреждане на продуктите на фигури подложките за подпиран ето им трябва: да са с 
достатъчна якост на смачкване и да не са заснежени или заскрежени; да се разполагат в една 
вертикална равнина като при подреждане на панели, блокове и др. дебелината им да е с 20мм 
по - голяма от височината на монтажните скоби. 
СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ И УСТРОЙСТВА 
Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, 
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трябва да: отговарят на изискванията на инвестиционният проект за извършване на 
предвидените СМР; са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо 
обслужване и да са безопасни за използване. 
Товаренето, транспортирането, разтоварването монтажът и демонтажът на строителните 
машини се извършва под ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за 
безопасност. 
Опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с инструкциите за 
експлоатация. 
Продуктите, машините съоръженията и другите елементи, които посредством движението си 
могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се 
разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват 
и преобръщат. 
Едновременната работа на една площадка на две или повече самоходни машини и/или на 
машини, теглени от влекачи, се извършва съгласно плана за безопасност и здраве. 
Машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с наклон не по-
голям от предвидения в инструкцията за експлоатация. 
Строителните машини и транспортни средства се допускат до работата в близост до 
електропроводи, когато разстоянието между мислените вертикални повърхности, образувани 
от най близката част на машината или товара и най външната линия на електропровода, е с 
достатъчно голямо разстояние. 
При превозване на извън габаритни товари преминаването под електропроводите без 
изключване на напрежението им се извършва при спазване на нормативите. При започване на 
работа в близост до електропроводите корпусите на строителните машини, с изключение на 
машините на гъсеничен ход се заземяват посредством преносими заземения. 
На определените за преминаване на строителните машини места от строителната площадка, 
намираща се по електропроводите се поставя табели, които показват напрежението и най-
малката височина на проводниците, като габаритната височина се маркира с висяща дъска 
Строително - монтажните пистолети се използват само по предназначение от обучени и 
инструктирани лица. 
Строителят, чиято собственост са строително - монтажните пистолети: 
- със заповед определя отговорник за наличността, раздаването и отчетността на 

пистолетите и зарядите за тях; 
- определя списъка на лицата, които ще използват строително - монтажни пистолети; 
- осигурява съхраняването на строително - монтажните пистолети и воденето на приходно - 

разходна книга; 
- осигурява тримесечни проверки за наличността, съхраняването и използването на 

строително-монтажните пистолети и зарядите за тях. 
Мотиви относно предложената последователност на изпълнението на отделните етапи и 
видове СМР и предложените организация и подход па изпълнение на поръчката. 
Мотивите, които "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е имал при изготвяне на Техническото 
си предложение относно предложената последователност на изпълнението на отделните етапи 
и видове СМР и предложените организация и подход на изпълнение на поръчката са 
следните: 
Съпътстващи дейности 
За точното и качествено изпълнение на дейностите по изпълнение на подобна обществена 
поръчка от съществено значение са съпътстващите дейности. Те включват: 
- добра мобилизация и подготвителни дейности 
- подробно познаване на терена и работните проекти 
- добро управление на проекта 
- изготвяне на документация по време на строителството съгласно ЗУТ 
Тези дейности са организирани като отделни етапи и са подробно описани по-горе. 
Строително-монтажни дейности 
При изпълнение на отделните СМР се спазват всички нормативни изисквания на нашето и 
европейското законодателство и технологичните процеси, описани в правилниците за 
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различните видове строителство, в частност за водопроводни мрежи и съоръжения. Използван 
е и натрупания дългогодишен опит на фирмата при изпълнение на обекти в сектора 
водоснабдяване и канализация. 
Технологично при изпълнение на водопроводите по двата клона видовете СМР се изпълняват 
в следната последователност: 
- трасиране на водопровода 
- изкопни работи 
- монтаж на тръбопроводи, фитинги, арматури 
- насипни работи 
- възстановяване на терена 
- сградни отклонения 
След свързването на отделните участъци и свързване с HP се извършват проби и изпитвания 
ПОДРОБЕН ЛИНЕЕН ГРАФИК 
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
Технологично-строителната програма за изпълнение на СМР на обекта, която 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД е показал в настоящото техническо предложение 
съответства на графика за изпълнение на СМР, посочен по-долу и в приложението. В нея са 
описани: 
- последователността на изпълнение на СМР на строителната площадка; 
- технологичните етапи на изпълнение на строителните дейности; 
- организацията на човешките ресурси 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД представя своя График за изпълнение на отделните 
видове СМР (линеен), който съдържа описание на последователността и времевата 
продължителност на всички дейности по критичния път, попадащи в обхвата на строително-
монтажните работи за цялостното завършване на обекта. 
Съгласно документацията за участие в обществената поръчка всеки участник следва да 
предложи срок за изпълнение в месеци за приключване на пълния обем дейности по 
изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по 
реализация на проекта съгласно проекто-договора и съгласно техническата спецификация и 
количествените сметки, както и условията за възлагане на настоящата обществена поръчка, 
съобразено с разработения от участника Линеен календарен план с хоризонтални диаграми за 
изпълнението на всички дейности. 
Комплексният Линеен-график с график за разпределение на работната ръка за 
последователност на СМР е изработен от "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД с отчитане на 
специфичните особености на строителната организация- техническа обезпеченост, брой 
персонал и т.н. и е съобразен с обема и сложността на поръчката и нейното технологично 
правилно и качествено изпълнение. 
За изготвянето му е използвана количествената сметка за обекта по всички части и 
"Уедрените сметни норми" и „Трудови норми в строителството" за определяне на 
трудоемкостта на основните видове работи . 
Продължителността на изпълнение на основните видове строителни работи, заложени в 
проекта е в календарни дни при 8 часов работен ден и 5 дневна работна седмица. 
Срокът за изпълнение на строителството възлиза на 50 календарни дни, без отчитане на 
атмосферните условия, като е съобразен с изискванията на Възложителя и със сроковете и с 
условията на договора за безвъзмездна финансова помощ. 
Срокът за изпълнение на същинските СМР дейности започва да тече от датата на съставяне и 
подписване на Протоколи №2 за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството и приключва с издаване на Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната 
документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Образец № 15 съгласно Наредба № 3 
от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). 
Изпълнителят носи отговорност по достигане стойностите на качествените показатели и 
гарантиране на технологичния процес. 
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С цел успешното и краткосрочно реализиране на проекта, "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 
е разработил линейния график на база ротационен принцип на работа - обособяване на 
отделни екипи за работа и наличие на достатъчен брой работници и техника, които да се 
сменят, така че да бъдат осигурени необходимите почивки за всеки един работник и да се 
осигури непрекъснат режим на работа (с изключение нощем и дни с изключително 
неблагоприятни атмосферни условия). 
Линейният график е изготвен по последователността на дейностите и видовете СМР съгласно 
КСС и по последователността на отделните етапи съобразно предвидените екипи и съобразно 
технологичната последователност на СМР. 
Линейният календарен план с хоризонтални диаграми (ЛКПХД) се състои от две части - 
таблична и графична. 
В табличната част се съдържа информация за: 
- Наименованието на работата. 
- Продължителност на работата. 
- Относителна дата за начало на работата. 
- Относителна дата за край на работата. 
- Допълнителна информация. 
Степента на детайлност на табличната част на ЛКПХД зависи от спецификата на всеки един 
инвестиционен проект. 
Работите в графика се записват в технологична, организационна или ресурсна 
последователност на изпълнението им. 
ЕТАП 1 - МОБИЛИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ 
Общото времетраене на дейността е З/три/ работни дни от подписване на договора. 
1. Мобилизация на ресурси -с продължителност 1 работен ден Участват ключовите експерти 
2. Подготвителни дейности- с продължителност 1 работен ден Участва бригада - обща I (5 работника) 
кран - 1 бр. 
3. Подписване на Протокол 2а -с продължителност 1 дни Участват ключовите експерти 
Мобилизация 3 дни 
ЕТАП 2 - СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ 
Клон I е довеждащ водопровод до водоема на селото. От съществуващия водоем У=50мЗ тръгват клон II и 
клон III съответно към горната и долната зони на селото 
По трасето на водопроводите, в участъка от водоема при т.1 до т.8 в общ изкоп се полагат клон I, клон II и 
клон III, а в участъка от т.8. до т.37 в общ изкоп се полагат клон I и клон II. 
В началото на Клон II и Клон III при водоема ще се монтират водомери DN 80мм с Qmax=200 гпЗ/h, за 
измерване на подаваните водни количества към селото. Същите ще са с присъединителни накрайници 0 3” 
за пропускане на необходимото противопожарно водно количество. 
Инсталацията за обеззаразяване на водата ще се монтира при водоема. В началото на всеки водопроводен 
клон се предвижда да се монтират спирателни кранове от съответния диаметър за управление на водните 
потоци. 
Проектните диаметри и дължини са както следва: 
- Клон I - L=1131 м PEHD тръби 050/6 атм.. 
- Клон II L= 559 м. PEIID тръби Ф 90/6 атм. 
- Клон 1-11 Г=77 м. PEHD тръби 0 50/6 атм. 
- Клон З-Н L=83 m.PEHD тръби 050/6 атм. 
- Клон 4-11 L= 108 m.PEHD тръби 050/6 атм. 
- Клон 5-11 L = 26м. PEHD тръби 050/6 атм. 
- Клон III L= 493 м. PEIID тръби Ф 90/6 атм. 
- Клон 1-III Е=77 м. PEHD тръби 0 50/6 атм. 
- Клон 2-III L=283 м. PEHD тръби 0 90/6 атм 
ЕТАП 3. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА, ОТЧИТАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА 
Общото времетраене на дейността е 50 работни дни от подписване на договора 
- Управление на проекта , вкл. Изготвяне на документация по ЗУТ - с продължителност 40 работни 
дни 
- Отчитане и предаване на обекта- продължителност 40 работни дни 
- Подписване на Констативен протокол 15- продължителност 1 работен ден 
ЕТАП 4. ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ IIA СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА 
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Разчистване на площадки, демонтиране на съоръжения, -с продължителност – 1 дни Участват 
Бригада I - Обща - 5 човека 
Продължителността, дадена за всеки подобект включва се времето за доставка, монтаж и изпитване на 
материалите и оборудването. 
Графикът е изготвен като Диаграма на Гант - с хоризонтални линии, с посочване на ресурсите и дните. 
Общият срок за проекта е 60 календарни дни или 2 /три/ месеца. 
Забележка: В линейния график са показани относителни дати за начало и край за съответните етапи, 
продължителност и последователност, както и на всяко СМР за съответния етап. Приета е условна начална 
дата 01.10.2014 г. При спечелване на обществената поръчка графикът ще бъде актуализиран с реалните 
дати. 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД декларира, че през целия период на изпълнение на договора ще бъде 
активен участник в процеса. 
МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ С ОГЛЕД ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА 
КАЧЕСТВЕНОТО И НАВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, 
СЪДЪРЖАЩА СЛЕДНИТЕ ОПИСАНИЯ: 

• Уводна част. 
• Основни допускания. 
• Дефиниране на рисковете: 

� 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; 

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

� Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите 
страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за строителство 
Община Чепеларе, Изпълнителите на отделните договори; 

� Промени в законодателството на България или на ЕС; промени в изискванията на 
оперативната програма във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по 
договора сключен с бенефициента; 

� Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 
договора от Страна на Възложителя; 

� Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от констатирано 
технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност. 

• Времеви рискове - Закъснение началото на започване на работите; Изоставане от 
графика при текущото изпълнение на дейностите; Риск от закъснение за окончателно 
приключване на СМР и предаване на обекта. 

� Очаквано въздействие на риска върху обекта - Технологична невъзможност за 
завършване на СМР в договорения срок; Оскъпяване на стойността на обекта в 
следствие на нови технологии, увеличени материални и човешки ресурси и 
работа в зимни и нощни условия при многосменен режим на работа; Оскъпяване 
на стойността на обекта в следствие на повишаване на цените на строителни 
материали, труд, горива, машини и др.; Невъзможност за осигуряване на качество 
на изпълняваните СМР; Непостигнати цели на Програмата на Общината. 

� Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска за двата обекта: 
Получаване на необходимите разрешения от съответните компетентни органи; 
Получаване на информация от съответните компетентни органи; Предоговаряне 
на цени на материали, механизация и труд с доставчиците по обекта; СМР в 
неподходящи условия и упражняване на нощен труд; Закъснения в отчитането и 
разплащането на изпълнените работи по проекта. 

� Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” 
ЕООД ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна 
комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите 
в Договора са строителство, с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно 
сътрудничество между всички заинтересовани страни в рамките на проекта, а 
именно: Възложител, Изпълнител на настоящата обществена поръчка; 
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„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД притежава собствен финансов ресурс и 
достъп до финансови средства, които му позволяват да поеме първоначалните 
разходи до започване на изплащане на аванса и сертификатите до определен 
процент; В екипа на „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ще има отговорни 
компетентни лица, включително проектанти с дългогодишен опит, които лица ще 
контролират изпълнението на СМР и отразяват своевременно всички направени 
промени в проектната документация; При възникване на рискови ситуации може 
да се използват ресурсите на някой от другите участници извън договореното 
предварително, с цел недопускане на липса на ресурс на обекта; 
„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ще поддържа постоянна и добра 
своевременна комуникация с Възложителя Община Смолян. 

� Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска: 
„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ще създаде добра организация за 
осъществяване на своевременна комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, 
графици и др. съгласно клаузите в Договора за строителство, с цел осъществяване 
на ефективно и безпроблемно сътрудничество с Изпълнителите на други 
договори по проекта, които имат връзка с изпълнението на проекта и обекта на 
поръчката, както и институции, с които ще се съгласуват проектите и др.; 
„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ще ангажира своите ресурси за своевременно 
техническо и ресурсно обезпечение на изпълнението на Договора съгласно 
разпределението на своите отговорности; „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД 
има изградена система за финансов и счетоводен контрол и управление на 
разходите; „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ще поддържа постоянна и добра 
своевременна комуникация с изпълнителите на други договори по този проект; 
Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска от 
всички участници. 

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

� Очаквано въздействие на риска за обекта: Забавяне на издаването на съответните 
разрешителни, което води до забава на стартиране на СМР; Нарушаване на 
строителния график и удължаване на срока на изпълнение на Договора за 
строителство; Проблеми на индустриалните отношения на Изпълнителя на 
строителството и на отношенията му с доставчици/други участници в 
строителния процес; Забавяне на реализацията на проекта съгласно заложените в 
него срокове. 

� Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: Съгласувания и 
издаване на съответни разрешителни и протоколи, свързани със строителството; 
Технологична последователност на изпълняваните СМР; Осигуряване на качество 
на изпълняваните СМР; Въвеждане на обекта в експлоатация в срок; Осигуряване 
на налични ресурси - строителни материали, резервни части, гориво, труд и 
механизация; 

� Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” 
ЕООД ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна 
комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите 
в Договора са строителство, с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно 
сътрудничество с Изпълнителите на други договори по проекта, които имат 
връзка с изпълнението на проекта и обекта на поръчката, и др.; В екипа на 
„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД ще има компетентни лица, които ще следят 
за своевременното и качествено изпълнение на СМР; При възникване на рискови 
ситуации може да се използват ресурсите на някой от другите участници извън 
договореното предварително, с цел недопускане на липса на ресурс на обекта; 
Екипът на "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще се ръководи от водещите 
принципи за предоставяне на помощ по европейски фондове - прозрачност, 
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партньорство, публичност, устойчивост, добро финансово управление, 
равнопоставеност и др.; Изготвяне и прилагане на план за управление на 
качеството на изпълнение на договора. 

� Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска: 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще поддържа постоянна и добра 
своевременна комуникация между Възложителя Община Смолян и проектантския 
екип, изготвил работния проект, строителния надзор; Изготвяне и прилагане на 
конкретно разработена за целите на настоящия Договор Програма за управление 
на проекта; ""ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще ангажира своите ресурси за 
своевременно техническо и ресурсно обезпечение на изпълнението на Договора 
съгласно разпределението на своите отговорности; Създаване на добри 
професионални взаимоотношения с всички доставчици/подизпълнители и др. 
изпълнители, ангажирани в строителството. 

• Липса/недостатъчна координация в сътрудничеството между заинтересованите страни в 
рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за строителство община 
Чепеларе, ВиК, Изпълнителите на отделните договори; 

� Очаквано въздействие на риска: Закъснения при избора и при сключване на 
договор с Изпълнител и Строителен надзор; Забавяне на началната дата на 
стартиране на договора, което води до забавяне на изпълнението на проекта; 
Невъзможност за осигуряване на качествено изпълнение на СМР; Удължаване на 
срока за изпълнение на строителството; Неизпълнение на договорните 
задължения и забавяне на плащания по договора от страна на Възложителя; 
Забава на строителството, което води до некачествено обслужване на 
населението; Неизградена спортна база на училището; Непостигане на целите на 
Програмата За Публични инвестиционни проекти. 

� Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: Избор на и 
своевременно сключване на договор с Изпълнител и Строителен надзор от страна 
на Възложителя; Осигуряване на пълен достъп на Изпълнителя до данните, 
необходими за ефективно изпълнение на неговите задължения като проектант и 
строител и до съоръженията, предмет на договора; Изготвяне и одобряване на 
техническия инвестиционен проект; Издаване на Разрешение за строеж; 
Подписване на Протокол обр.2 в срок, навременно съставяне и подписване на 
протоколите по време на изпълнение на СМР; Спазване на строителния план-
график; Въвеждане на обекта в експлоатация в срок; Навременно отчитане на 
проекта; 

� Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Екипът на 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще се ръководи от водещите принципи за 
предоставяне на помощ по европейски фондове - прозрачност, партньорство, 
публичност, устойчивост, добро финансово управление, равнопоставеност и др.; 
В екипа на "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще бъдат включени подготвени 
експерти, притежаващи познания в детайли за финансовите процедури и 
правилата за отчитане на проекти, финансирани от ПИП; 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще създаде добра организация за 
осъществяване на своевременна комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, 
графици и др. съгласно клаузите в Договора за строителство, с цел осъществяване 
на ефективно и безпроблемно сътрудничество с Възложителя Община Смолян; В 
случаите на съществени промени съгласно клаузите в Договора за строителство 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще установява своевременна комуникация и 
съгласуване на действията с всички заинтересовани страни в рамките на проекта, 
а именно: Възложител на договора за строителство Община Смолян, с 
Изпълнители на други договорите по проекта, и др. 

� Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска: 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще създаде добра организация за 
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осъществяване на своевременна комуникация -кореспонденция, срещи, доклади, 
графици и др./ съгласно клаузите в Договора за строителство с цел осъществяване 
на ефективно и безпроблемно сътрудничество с Изпълнителите на други 
договори по проекта; "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще поддържа постоянна 
и своевременна комуникация с Община Смолян и с всички компетентни органи и 
дружества, имащи отношение към обекта; Редовен мониторинг на изпълнението 
на програмата за управление на риска. 

• Промени в законодателството на България или на ЕС; Промени в изискванията по 
програмата за развитие на селските райони във връзка с наблюдението и отчитането на 
дейностите по договора сключен с бенефициента; 

� Очаквано въздействие на риска: Промяна на обхвата на техническия 
инвестиционен проект на обекта във връзка с промени в нормативната база, 
свързана с проектирането; Промяна на технологията на изпълнение на 
строителството, която ще доведе до промени в единичните стойности и 
количества на заложените в договора СМР; Инфлационно оскъпяване на 
стойността на изпълнение на проекта, в следствие на изменение на 
законодателството в областта на данъчното облагане, социалното осигуряване, 
митнически процедури за внос/износ, наемането на работна ръка, местните 
данъци и такси и/или други държавни такси; Затрудняване на отчитането и 
контрола на дейностите от страна на Община Чепеларе във връзка с направените 
промени в системата за наблюдение, отчетност и контрол; Затруднение за 
Изпълнителя при отчитане на СМР към Възложителя, в следствие на промени в 
изискванията по ПИП; Промяна в обхвата на вече одобрени за финансиране 
мерки, което ще доведе до промяна в обхвата на договора; Закъснения в 
изпълнението на обекта и Непостигането на целите на Община Чепеларе и 
ненавременно усвояване на средствата, предоставени от ПИП. 

�  Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: Актуализиране на 
работен проект на площадките; Ценообразуване на нови видове работи, свързано 
с промени в техническите спецификации; Оценка на стойността на изпълнение на 
обекта, в т.ч. на разходите, свързани с данъчното облагане, социалното 
осигуряване, митнически процедури за внос/износ, наемането на работна ръка, 
местните данъци и такси и/или други държавни такси; Наемане на работници и 
специалисти; Осигуряване на качеството на цялостно изпълнение на проекта; 
Въвеждане и актуализиране от Възложителя на система за наблюдение, отчетност 
и контрол на дейностите и на разходите, свързани с изпълнението на проекта; 
Постигане на целите, заложени от Община Чепеларе , в т.ч. и ненавременно 
усвояване на средствата, предоставени от ПИП; Прилагане на законодателството 
на ЕС и/или негови актуализации. 

� Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" 
ЕООД има достъп до съществуващата правно- нормативна база на Р България и 
Европейския съюз и притежава система за непрекъснат контрол върху промените 
на правно-нормативна база на Р България и Европейския съюз; В екипа на 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНЕ" ЕООД ще бъдат включени подготвени експерти, 
притежаващи познания в детайли за приложимите аспекти на европейското и 
българското законодателство, финансовите процедури и правилата за отчитане на 
проекти, финансирани от ОП; "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД има изградена 
система за финансов и счетоводен контрол и управление на разходите; В екипа на 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще има отговорни компетентни лица, 
включително проектанти с дългогодишен опит, които ще контролират 
изпълнението на СМР и отразяват своевременно всички направени промени в 
проектната документация; Изготвяне и прилагане на план за управление на 
качеството на изпълнение на договора. 

� Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска: В случаите на 
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съществени промени съгласно клаузите в Договора за строителство 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще установява своевременна комуникация и 
съгласуване на действията с всички заинтересовани страни в рамките на проекта, 
а именно: Възложител на договора за строителство Община Смолян, ВиК, с 
Изпълнители на други договорите по проекта, и др.; "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" 
ЕООД ще разполага с екип от професионалисти с дългогодишен юридически 
опит в изпълнението на Договори за строителство и ЗУТ; При изготвяне на 
офертното предложение са взети предвид всички съществуващи и прогнозни 
финансови показатели - мита, данъци, такси, инфлация, промени на курсовете на 
валутите и др.; "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще ангажира своите ресурси 
за своевременно техническо и ресурсно обезпечение на изпълнението на 
Договора съгласно разпределението на своите отговорности; В екипа на 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще има компетентни лица, които отговарят за 
правните аспекти на изпълнението на Договора. 

• Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 
от Страна на Възложителя; 

� Очаквано въздействие на риска: Проблеми в отношенията между 
заинтересованите страни, в т.ч. забавяне на изпълнението на обекта, вследствие 
на съдебни спорове; Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни 
материали, труд, горива и др., в следствие на забавяне на плащанията; Проблеми 
в спазването на финансовата дисциплина от "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и 
увеличаване на задлъжнялостта на изпълнителите по договора към държавни 
органи, кредитни институции и други фирми/доставчици; Удължаване на срока на 
изпълнение на обекта при условията, съгласно които е договориран; 
Невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР; Ненавременно 
усвояване на средствата, предоставени от ПИП на община Смолян. 

� Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: Изпълнение на 
договорните задължения между заинтересованите страни; Спазване на 
строителния план-график; Промяна на заложените видове СМР и тяхното 
остойностяване; Осигуряване на качество на изпълняваните СМР; Спазване на 
финансова дисциплина от "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и ограничаване на 
задлъжнялостта им към НАП, финансови институции и други фирми/доставчици; 
Усвояване на средствата, предоставени предоставени от ПИП на община Смолян. 

� Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Екипът на 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще се ръководи от водещите принципи за 
предоставяне на помощ по европейски фондове - прозрачност, партньорство, 
публичност, устойчивост, добро финансово управление, равнопоставеност и др.; 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще създаде добра организация за 
осъществяване на своевременна комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, 
графици и др. съгласно клаузите в Договора за строителство, с цел осъществяване 
на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички заинтересовани 
страни в рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за строителство 
Община Смолян; "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД притежава собствен 
финансов ресурс и достъп до финансови средства, които му позволяват 
своевременно да обезпечава необходимото финансиране от започване на 
строителството на обекта до въвеждането му в експлоатация; 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще разполага с екип от професионалисти с 
дългогодишен юридически опит в изпълнението на Договори за строителство и 
ЗУТ; "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД има изградена система за финансов и 
счетоводен контрол и управление на разходите. 

� Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска: В случаите на 
съществени промени съгласно клаузите в Договора са строителство 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще установява своевременна комуникация и 
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съгласуване на действията с всички заинтересовани страни в рамките на проекта, 
а именно: Възложител на договора за строителство Община Смолян и др.; В 
екипа на "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще има отговорни компетентни 
лица, които ще следят за спазване на финансовата дисциплина и по отношение на 
качеството на изпълняваните СМР; Изготвяне на план за управление на 
качеството на изпълнение на договора; Редовен мониторинг на изпълнението на 
програмата за управление на риска; В екипа "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД 
ще има отговорни компетентни лица с дългогодишен опит, които ще контролират 
изпълнението на СМР и отразяват своевременно всички направени промени в 
проектната документация. 

• Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или 
непълноти/неточности в проектната документация; 

� Очаквано въздействие на риска: Забавяне на старта на проектните дейности, 
свързано с неточности или промени в изходните данни; Забава в съгласуването и 
одобряването на техническия проект; Забавяне на старта на строително-
монтажните работи, свързано с промени в работните проекти (екзекутивна 
документация); Промени в работната програма за изпълнение (строителен план-
график); Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, 
горива и др., във връзка с промените на работния проект и техническото 
предложение на Изпълнителя; Възпрепятстване и забавяне процеса на 
строителство; Забава в постигането на целите на Община Смолян за осигуряване 
на водоснабдяването. 

� Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: Промени в 
изготвения технически проект с включване на актуални данни за състоянието на 
терена; Промени в технологията на изпълнение и организацията на 
строителството; Промени в разрешението/ята за строеж; Актуализация на 
вложените строителни материали; Отразяване на направените в проекта и 
техническата спецификация промени в единичните цени и стойността на 
договора, както и видовете и количества СМР; Получаване на информация и/или 
необходимите разрешения от съответните компетентни органи; Спазване на срока 
на изпълнение на СМР; Осигуряване на качествено обслужване на населението с 
питейна вода. 

� Мерки за недопускане/предотвратяване на риска: Екипът на 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще се ръководи от водещите принципи за 
предоставяне на помощ по национални и европейски фондове - прозрачност, 
партньорство, публичност, устойчивост, добро финансово управление, 
равнопоставеност и др.; "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще създаде добра 
организация за осъществяване на своевременна комуникация /кореспонденция, 
срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в Договора за строителство с 
цел осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички 
заинтересовани страни в рамките на проекта; В случаите на съществени промени 
съгласно клаузите в Договора за строителство ще установява своевременна 
комуникация и съгласуване на действията с всички заинтересовани страни в 
рамките на проекта; "ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще ангажира своите 
ресурси за своевременно техническо и ресурсно обезпечение на изпълнението на 
Договора съгласно разпределението на своите отговорности; В екипа на 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще има отговорни компетентни лица, 
включително проектанти с дългогодишен опит, които ще контролират 
изпълнението на проектирането, на СМР и доставките и отразяват своевременно 
всички направени промени в проектната документация. Ще се следи за точните 
геодезически работи при трасирането и на СМР и незасягане на чужди имоти; Ще 
се дават предложения за своевременно правене на промени в проектната 
документация; Ще се спазват всички мерки за безопасност условията на труд и 
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временната организация на движението, за да не създава проблеми на 
гражданите; Ще се спазват мерките за опазване на околната среда, за да не се 
замърсява околното пространство. 

� Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска: В екипа на 
"ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД ще има отговорни компетентни лица, които 
ще следят за спазване на финансовата дисциплина и по отношение на качеството 
на изпълняваните СМР; Създаване на добри професионални взаимоотношения и 
осъществяване на непрекъсната комуникация с ръководството община Смолян, и 
други заинтересовани страни; Създаване на добри професионални 
взаимоотношения с всички страни по Договора; Изготвяне и прилагане на 
конкретно разработена за целите на настоящия Договор Програма за управление 
на риска; Спазване на мерките за публичност съгласно Договора; Осъществяване 
на контакти, съвместно с Възложителя и кмета на града с местното население и 
засегнатите и протестиращи страни за решаване на възникналите проблеми. 

• Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други 
форми на негативна реакция от страна на местното население; 

� Очаквано въздействие на риска: Забавяне на старта на строително-монтажните 
работи, свързано невъзможност за подписване на Протокол обр.2; Промени в 
работната програма за изпълнение (строителен план-график); Оскъпяване на 
стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, горива и др., във връзка с 
промените на работния проект и техническото предложение на Изпълнителя; 
Невъзможност да се приключи строителството и да се издаде Разрешение за 
ползване; Възпрепятстване и забавяне процеса на строителство. 

� Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска: Промени в 
работния проект; Промени в изготвения график за работа; Спазване на срока на 
изпълнение на СМР; Осигуряване на качествено обслужване на населението, 
осигуряване на водоснабдяване; Изготвяне на Констативен протокол обр.16 и 
Разрешение за ползване. 

 
ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 

• Цена за изпълнение на поръчката: 260 416.30 лева /словом двеста и шестдесет хиляди 
четиристотин и шестнадесет лева и тридесет стотинки/ без ДДС, формирана на база на 
единични цени за отделни видове строителни работи, определени на база на следните 
ценови показатели: 

o часова ставка – 3.20 лева/час;  
o допълнителни разходи за труд - 90 %;  
o допълнителни разходи за механизация - 30 %;  
o доставно-складови разходи - 10 %; 
o печалба - 10 %. 

• Срок за изпълнение на обществената поръчка: 50 /словом петдесет/ календарни дни, 
считани от извършването на подписване на протокол за започване на строителството 
/протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 
ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и заверка 
на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на територията. 

• Гаранционният срок за реконструираната водопроводна мрежа: 96 /словом деветдесет и 
шест/ месеца. 
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 6. След като беше определено съответствието на представените оферти с изискванията 
на възложителя комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти на участниците 
„ДЮЛГЕР“ ООД и „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД съгласно утвърдената от 
възложителя методика за оценка на офертите. 
 

7. Указания за определяне на оценката на офертите: 
 

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” . 
 
Оценка на допуснатите оферти се извършва съгласно следната утвърдена от възложителя 

методика за оценка на офертите при следните показатели и тежест за определяне на общата 
комплексна оценка (КО): 

 
1. Цена за изпълнение на поръчката (О1) -  тежест в комплексната оценка 15%, максимум 15 

точки.  
2. Гаранционен срок за реконструираната водопроводна мрежа (О2) - тежест в 

комплексната оценка 10 %, максимум 10 точки. 
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) - тежест в комплексната 

оценка 60%, максимум 60 точки. 
4. Управление на риска (О4) - тежест в комплексната оценка 15%, максимум 15 точки. 

 
 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 
 
 

1. Цена за изпълнение на поръчката (О1) – максимална оценка 15 точки. 
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в Ценовото предложение на участника, 

изготвено съгласно образец № 2, и се обосновава в приложените към него остойностена 
количествена сметка за обекта и анализни цени. 
 Тежестта на показателя оценка на предложената Цена за изпълнение на поръчката (О1) 
е 15 % /петнадесет процента/ от общата комплексна оценка (КО), като максималният брой 
точки по посочения показател е 15 /петнадесет/ точки. 

Оценката по показателя Цена за изпълнение на поръчката (О1) се определя по 
формулата: 

 

О1 = О1 мин.  x  15  , където 
О1 у 
 

- О1 е оценката на цената за изпълнение на поръчката 
- О1 мин. е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от участниците 
- О1 у  е предложената цена за изпълнение на поръчката от съответния участник 

Стойността на получената оценка на цената за изпълнение на поръчката (О1) се 
закръгля до втория знак след десетичната запетая. 

 
 
2. Гаранционен срок за реконструираната водопроводна мрежа (О2) - тежест в 

комплексната оценка 10 %, максимум 10 точки. 
Гаранционният срок за реконструираната водопроводна мрежа се оферира в 

Техническото предложение на участника, изготвено съгласно образец № 1. 
 Тежестта на показателя оценка на предложения Гаранционен срок за 
реконструираната водопроводна мрежа (О2) е 10 % /десет процента/ от общата комплексна 
оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 10 /десет/ точки. 



                                       

159 

Оценката по показателя Гаранционен срок за реконструираната водопроводна мрежа 
(О2) се определя по формулата: 

 

О2 = О2 у  x  10 , където 
О2 макс 
 

- О2 е оценката на гаранционния срок за реконструираната водопроводна мрежа 
- О2 у  е предложеният гаранционен срок за реконструираната водопроводна мрежа от 

съответния участник 
- О2 макс. е най-продължителният предложен гаранционен срок за реконструираната 

водопроводна мрежа от участниците 
Стойността на получената оценка на гаранционния срок за реконструираната 

водопроводна мрежа (О2) се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 
 
 

3.   Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) – максимална оценка 
60 точки. 

Тежестта на показателя  Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) е 
60 % /шестдесет процента/ от общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки 
по посочения показател е 60 /шестдесет/ точки. 

Оценката по показателя Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) се 
формира на базата на изготвеното от всеки участник предложение за изпълнение на поръчката.  

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се подлагат на 
сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

 
 

№ 
 

 

ПОКАЗАТЕЛ  
 

 

Оценка 
 

 
 
1. 
 

 
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

До  
60 

 точки 
 

А. 

За изготвеното техническо предложение са налице и четирите обстоятелства: 

60 
 точки 

- Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно инвестиционния 
проект и количествената сметка, като декомпозирането им на отделни 
дейности/задачи отразява коректно технологичната последователност според 
правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните 
видове работи, а също така приложените диаграми на строителната 
механизация и на работната ръка съответстват на описаните технологии. 

- Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи по 
количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните видове 
работи, а също така приложените диаграми на строителната механизация и на 
работната ръка съответстват на предложения график. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е 
обезпечено с необходимото техническо оборудване, като разпределението му по 
видове дейности е ясно и подробно представено. 

- Изпълнението на всеки отделен вид строителни и монтажни работи е ресурсно 
обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /ръководни и 
технически лица и работници/, като ясно и подробно e представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по всички видове дейности. 
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Б. 

За изготвеното техническо предложение е налице едно от следните 
обстоятелства: 

30 
 точки 

- За направеното техническо предложение при едно от следните са налице 
несъществени несъответствия и/или пропуски:  

o Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
инвестиционния проект и количествената сметка, като декомпозирането 
им на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната 
последователност според правилата, правилниците и наредбите за 
изпълнение и приемане на съответните видове работи, а също така 
приложените диаграми на строителната механизация и на работната 
ръка съответстват на описаните технологии. 

o Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи 
по количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните 
видове работи, а също така приложените диаграми на строителната 
механизация и на работната ръка съответстват на предложения график. 

- За направеното техническо предложение е налице едно от следните:  
o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 

обезпечено с необходимото техническо оборудване или разпределението на 
техническото оборудване по видовете дейности не е представено. 

o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип 
/ръководни и технически лица и работници/ или всички видове строителни 
и монтажни работи са ресурсно обезпечени, но не е представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по отделните видове строителни и монтажни работи. 

 

В. 

За изготвеното техническо предложение е налице едно от следните 
обстоятелства: 

1 
 точка 

- За направеното техническо предложение при две от следните са налице 
несъществени несъответствия и/или пропуски:  

o Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
инвестиционния проект и количествената сметка, като декомпозирането 
им на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната 
последователност според правилата, правилниците и наредбите за 
изпълнение и приемане на съответните видове работи, а също така 
приложените диаграми на строителната механизация и на работната 
ръка съответстват на описаните технологии. 

o Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи 
по количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните 
видове работи, а също така приложените диаграми на строителната 
механизация и на работната ръка съответстват на предложения график. 

- За направеното техническо предложение са налице две от следните:  
o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 

обезпечено с необходимото техническо оборудване или разпределението на 
техническото оборудване по видовете дейности не е представено. 

o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип 
/ръководни и технически лица и работници/ или всички видове строителни 
и монтажни работи са ресурсно обезпечени, но не е представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по отделните видове строителни и монтажни работи. 
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- За направеното техническо предложение при едно от следните са налице 
несъществени несъответствия и/или пропуски:  

o Oписани са видовете строителни и монтажни работи съгласно 
инвестиционния проект и количествената сметка, като декомпозирането 
им на отделни дейности/задачи отразява коректно технологичната 
последователност според правилата, правилниците и наредбите за 
изпълнение и приемане на съответните видове работи, а също така 
приложените диаграми на строителната механизация и на работната 
ръка съответстват на описаните технологии. 

o Предложеният график отразява времетраенето на всички видове работи 
по количествената сметка, тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за изчакване между отделните 
видове работи, а също така приложените диаграми на строителната 
механизация и на работната ръка съответстват на предложения график. 

и 
- За направеното техническо предложение е налице едно от следните:  

o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 
обезпечено с необходимото техническо оборудване или разпределението на 
техническото оборудване по видовете дейности не е представено. 

o Изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи не е 
ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип 
/ръководни и технически лица и работници/ или всички видове строителни 
и монтажни работи са ресурсно обезпечени, но не е представенo 
разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от 
строителния екип по отделните видове строителни и монтажни работи. 

Забележка: 
За целите на оценката под „ несъществени несъответствия и/или пропуски“ ще се разбират 
несъответствия и/или пропуски в предлаганата технология и обезпечаването на 
технологията с ресурси (човешки и технически), несъответствия в технологичното време за 
извършване на отделни дейности, несъответствия в предложената ресурсна обезпеченост на 
дадена дейност според предложеното време за изпълнение, които няма да повлияят върху 
изпълнението на проекта по отношение на качеството, срока и безопасността на труда. 
 

  
4. Управление на риска (О4) - максимална оценка 15 точки. 
Тежестта на показателя Управление на риска (О4) е 15 % /петнадесет процента/ от 

общата комплексната оценка (КО), като максималният брой точки по посочения показател е 15 
/петнадесет/ точки. 

Оценката по показателя Управление на риска (О4) се формира на базата на изготвените 
от всеки участник мерки за управление на рисковете. 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от 
възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 
1. Времеви рискове: 
- Забава при стартирането на строителните работи; 
- Изоставане от представения график при текущото изпълнение на дейностите; 
- Неспазване на крайния срок за изпълнение. 
2. Липса/недостатъчно съдействие, координация и получаване на  информация от страна на 
участниците в строителния процес – от страна на Възложителя, строителен надзор, 
авторски надзор и др.. 
3. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или 
непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 
4. Изключително неблагоприятни климатични условия. 
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Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на 
сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: 

 
№ Критерии за оценка по показател  Оценка 

 

1. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
До  
15 

 точки 
 

А. 

В разработените мерки за управление на рисковете е обърнато задълбочено 
внимание на всеки един от рисковете и е в сила всяко едно от следните 
обстоятелства: 
- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с 
предложени от участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване 
настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и 
управление на последиците от настъпилия риск. 
- Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на 
влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им 
върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни 
и адекватни мерки; 
- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на 
дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са 
конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да 
се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да 
бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на 
дейностите, предмет на договора. 

15 
 точки 

 

Б. 

В разработените мерки за управление на рисковете е обърнато внимание на всеки 
един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: 
- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, 
аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на 
влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и 
недостатъчно конкретно описани и оценени. 
- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират 
изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. 
последиците от настъпването му. 

8 
 точки 

 

В. 

В разработените мерки за управление на рисковете е в сила поне едно от следните 
обстоятелства: 
- Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или 
няколко от посочените рискове, като участникът единствено декларира готовност на 
свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага 
адекватни мерки за управлението им; 
- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от 
естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. 

1 
 точка 

 
 

5. Общата комплексна оценка за класиране на участниците се формира при 
следната формула: 
 
 КО = О1 + О2 + О3 + О4 

 
 Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 
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Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира на първо място 
участникът, който е предложил по-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с най-благоприятна стойност по този показател. 

Ако и по този начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, 
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти. 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова система. 
Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз основа посочената 

методика и показатели. 
 
 

8. ОЦЕНКИ НА ОФЕРТИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ: 
 
Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите Цена за 

изпълнение на поръчката (О1), Гаранционен срок за реконструираната водопроводна 
мрежа (О2), Техническо предложение за изпълнение на поръчката (О3) и Управление на 
риска (О4), както и така извършеното крайно оценяване на участниците „ДЮЛГЕР“ 
ООД и „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, са закрепени таблично, както следва: 
 

 

Оценяван участник 
 

 
 

„ДЮЛГЕР“ ООД 
 

 
„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 
 

 

Оценка по показател:  
 

 
 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О1) 
 

 
14.84 точки 

 

 
15.00 точки 

Мотиви:  
Посочените оценки са получени като резултат от прилагането на формулата за оценка по 
посочения показател и предложения на оценяваните участници, описани в настоящия 
протокол. 
 

 
ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА РЕКОНСТРУИРАНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА (О2) 

 
 

10.00 точки 
 

 
5.33 точки 

Мотиви:  
Посочените оценки са получени като резултат от прилагането на формулата за оценка по 
посочения показател и предложения на оценяваните участници, описани в настоящия 
протокол. 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА (О3) 

 
 

30.00 точки 
 

1.00 точка 
 

Мотиви:  
Посочената оценка е получена на база на 
действително съдържание на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката на 
участника, което е обстойно и детайлно 
описано в настоящия протокол. 
В предложението на участника за изпълнение 
на поръчката се съдържа подробно описание 
на организационните и строителните 
дейности, обуславящи изпълненето на 
поръчката, в това число описание на видовете 
строителни и монтажни работи съгласно 
инвестиционния проект и количествената 
сметка и тяхната последователност на 
изпълнение и на организацията и подхода на 
изпълнение, като конкретните дейности са 
адекватно разграничени по етапи на 
изпълнение и отделни видове СМР.  
Представените етапи за изпълнение на 
поръчката напълно обуславят изпълнението в 
пълния й обхват, като в необходимата 
последователност на изпълнение са 
представени следните етапи по изпълнение: 
• Етап на иницииране. 
• Етап на планиране. 
• Етап на одобряване и съгласуване. 
• Стартиране на същинското строителство, 

със следните видове дейности, разделени 
условно в подетапи: - Подготвителни 
работи и мобилизация на ресурсите; - 
Мобилизация на строителната площадка - 
този етап включва мобилизация на 
ресурсите: - Логистика, транспорт, 
устройване и организиране на мястото 
посочено от Община Смолян за временен 
базов лагер;  Доставка на материалите; 
Временно строителство; Сигнализация, 
обезопасяване на раб. участък и въвеждане 
мерки по ВОБД;   същинско изпълнение на 
СМР, които се изпълняват в технологична 
последователност съгласно приложен 
времеви график. 

• Етап на демобилизация на ресурсите. 
• Етап на окончателно отчитане, съставяне 

на акт обр. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 
2003 г.за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството), акт 19, изда- 

Мотиви:  
Посочената оценка е получена на база на 
действително съдържание на техническото 
предложение за изпълнение на поръчката на 
участника, което е обстойно и детайлно 
описано в настоящия протокол. 
В предложението на участника за изпълнение 
на поръчката се съдържа подробно описание 
на организационните и строителните 
дейности, обуславящи изпълненето на 
поръчката, в това число описание на видовете 
строителни и монтажни работи съгласно 
инвестиционния проект и количествената 
сметка и тяхната последователност на 
изпълнение и на организацията и подхода на 
изпълнение, като конкретните дейности са 
адекватно разграничени по етапи на 
изпълнение, включващи специфични 
дейности, както следва: 
• Мобилизационна дейност - мобилизация на 

екипа. 
• Строително-монтажни работи – коректно 

отразяване на технологичната 
последователност  при изпълнението на 
основните видове СМР - почистване на 
строителната площадка, направа на 
изкопни работи, полагане на водопровода и 
изпитването му, обратно засипване, 
полагане на асфалтова настилка. 

• Демобилизация на строителната площадка 
– освобождаване на строителната 
площадка и почистването й. 

• Управление на проекта, отчитане и 
предаване на обекта. 

Представени са надлежно изготвени линеен 
график, отразяващ времетраенето на всички 
видове работи по количествената сметка, 
тяхната технологичната последователност, 
взаимозависимост, технологичното време за 
изчакване между отделните видове работи, 
както и диаграми на строителната 
механизация и на работната ръка, но при 
преглед на посочените документи и 
съпоставянето им с описанието на 
организацията и изпълнението на 
строителните работи се установиха следните 
несъответствия: – в представения линеен гра- 
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ване на данъчна фактура и предаване 
обекта на възложителя. 

• Гаранционно обслужване и отговорност 
след изпълнение на строителството. 

Като постоянни съпътстващи дейности във 
всеки един етап участникът е заложил: Мерки 
по ЗБУТ; Мерки по опазване на околната 
среда /в т.ч и регулярно сметосъбиране в 
района на строителната площадка/; Контрол 
по качеството на влаганите материали и 
изпълнението; Актуализиране плана за 
управление на проекта; Изготвяне на отчетни 
документи, актове и протоколи по време на 
строителството; Комуникационни и 
координационни мероприятия. Участникът е 
предвидил  изпълнението на отделните видове 
СМР  да се извършва поетапно и паралелно  по 
отделните  водопроводни клонове, като ще се 
работи на отделни работни  участъци по 
трасето на водопровода с дължина на всеки 
един от около 30 м. Предимствата на този 
модел на организация и изпълнение  са, че ще 
се постигне оптимизация и технологично 
правилно изпълнението на дейностите, 
проследимост и контрол на процеса. В 
рамките на представените от участника етапи 
за изпълнение на поръчката са изложени 
съответните подетапи, обхват, принципи и 
изисквания на работа. В предложението на 
участника е налице и адекватно разпределение 
на дейностите и задачите спрямо отделните 
видове СМР съгласно количествената сметка, 
като същите са подробно описани – 
декомпозирането на процеса на изпълнение на 
отделни дейности/задачи отразява коректно 
технологичната последователност според 
правилата, правилниците и наредбите за 
изпълнение и приемане на съответните видове 
работи, като е налице представяне на 
последователността на изпълнението на 
операциите с точна продължителност на всеки 
вид СМР и технологията за изпълнение на 
всеки вид СМР, а именно: 
• Подготвителни работи и мобилизация на 

ресурсите - описани са дейностите, 
свързани  с устройване и организиране  на 
базов лагер, въвеждане на мерки за ВОБД. 

• Транспорт, товарене, разтоварване и 
преместване - правилно са описани 
действията при извършване на товаро-
разтоварни работи, като особено внимание  
е обърнато да не се допуска нараняването 
на тръбите – т. е. да не се допуска разто - 

фик за част от позициите по КСС не са 
предвидени работници, както следва: - за 
дейностите по доставка и монтаж на тръби, 
дъги, коляно, тройник, фланец, възвратна 
клапа, въздушник и др. участникът е посочил  
като брой работници  - 0 /нула/, а като брой 
работни дни за изпълнение – съответно 24 или 
19, което обстоятелство противоречи на 
предвижданията на участника в описанието на 
организацията и изпълнението на 
строителните работи за наличие в екипа му на 
двама монтажника за полиетиленови тръби, 
двама шофьори и четирима машинисти, както 
и на планираните за използване при 
изпълнение на поръчката съгласно диаграмата 
на работната ръка на монтажници първа и 
втора степен, заварчици първа степен, 
монтьори  и монтажници на тръбопроводи, 
работници. 
Налице са пропуски при обосноваване на 
ресурсната обезпеченост при изпълнението на 
поръчката - не са предвидени работници за 
дейностите – изкоп с огр. ширина 0,6 до 1,2 м 
– ръчно в земни почви; засипване ръчно 
изкопи с огр. ширини, уплътняване земни 
почви с пневматична трамбовка, направа 
заустване на отток, направа заварки на PEHD 
тръби, доставка и монтаж на опознавателна 
синя PVC лента, дезинфекция на водопровод и 
др. Описан е ръководният и технически 
състав, отговорен за изпълнението на обекта - 
технически ръководител; ключови 
специалисти - строителен инженер, 
координатор по безопасност и здраве, инженер 
геодезия; допълнителни експерти - отговорник 
по качеството в строителството, като за всеки 
ключов експерт са описани степен и вид на 
образованието и опит в строителството по 
съответна специалност, но не е представено 
разпределението на задачите и отговорностите 
на част от ключовите експерти – за геодезиста 
са посочени данни само за образование и стаж, 
без да са посочени конкретни задължения  и 
отговорности. Не е представено 
разпределението на задачите и дейностите, 
които ще изпълняват и отделните бригади по 
изпълнението на отделните видове СМР - за 
изпълнението на СМР участникът  е 
предвидил да се сформират два екипа от по 
три бригади, които включват – бригада обща, 
бригада ВиК и бригада пътна, но липсва 
представяне на разпределението на бригадите 
по видове СМР. 
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варване чрез свободно падане, да не 
увисват извън плоскостта  на товарната 
платформа, при дейността да не се 
използват вериги, стоманени въжета 
стоманени куки  без средства за 
ограничаване прекия допир между тях и 
тръбите. 

• Складиране-площадките, върху които ще 
се поставят тръбите трябва да са  
нивелирани, като се ограничи  
въздействието на преки слънчеви лъчи. 

• Подготвителни работи по трасето – тук са 
описани действията по отлагане на трасето 
на водопровода на терен, отлагане 
разположението на подземните мрежи – 
ел., ВиК, телефонни кабели съвместно с 
експлоатационните дружества. 

• Земни /изкопни и насипни/ работи -  
Участникът ги е декомпозирал като  
подготвителни работи (в които включва 
рязане на съществуваща асфалтова 
настилка с фугорезачка и почистване на  
трасето на водопровода от дървета, храсти 
и големи камъни), отводняване от 
повърхностни води – чрез оформяне на 
водоотвеждащи канавки; спомагателни - 
включващи отводняване на подпочвени 
води и основни процеси по земни работи 
(включващи отнемане на съществуваща 
асфалтова настилка, извършване на 
изкопните работи – механизирано чрез 
багери с кош и чук  и ръчно, излишната 
земна маса се товари на самосвали  и се 
извозва на депо. При необходимост 
изкопите ще се укрепват. Всички изкопи се 
предвижда да бъдат обезопасени  със 
съответните табели, предпазни парапети и 
огради. За насипните работи е планирано 
извършване на два етапа – преди и след 
полагане на тръбите - преди полагането на 
тръбите се прави пясъчна подложка, а след 
полагане на тръбите същите се засипват 
съгласно детайл от проекта. Материалът се 
поставя в изкопа ръчно с лопати, а 
уплътняването ще се извърши 
механизирано с лека и малокалибрена 
трамбовъчна техника. 

• Работи по трасето на водопровода – 
описани са начинът за  полагане на тръби; 
начинът на изпълнение на връзки между 
тръбите и фасонни части, както и 
останалите елементи  по водопровода - 
тръбите и фасонни части, както и остана-  

Изпълнението на отделните СМР са 
обезпечени с необходимото техническо 
оборудване – багери, самосвали, пневматичен 
къртач, апарати за челно заваряване, ел. 
агрегат, валяк вибрационен, водна помпа, 
фугорезачка, асфалтополагаща машина, като е 
посочен броят на машините, които ще се 
използват, но липсва представяне на 
разпределението им по видове дейности. 
Ето защо, участникът получава 1 точка по 
настоящия показател. ------------------------------- 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------ 
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лите елементи  по водопровода - монтаж на 
спирателни кранове, въздушници, 
противопожарни хидранти, опорни 
блокове, направа на шахти. 

• Изпитване на тръбите - изпитването на 
тръбите ще се извършва на участъци, като 
дължината им не трябва да е по-дълга от 
500 м. Изпитвания участък ще се пълни 
постепенно с вода. След  запълването на 
участъка с вода налягането в него се 
повишава бавно  с помпа -1 кгс/ см2   на 
минута. Налягането се повишава до 
изпитателно PN х1 ,5 ,  помпата се изолира 
за  период от 1 час като се следи 
налягането в изпитвания участък 
(посредством монтиран манометър. След 
провеждане на 1-часова предварителна 
проба с положителен резултат – 12-часова 
проба  при изпитателно налягане. 

В съответствие с описаните технологии са 
представените графици и диаграми на 
строителната механизация и на работната 
ръка. 
Представеният от участника график за 
изпълнение на поръчката съдържа всички 
видове работи, необходими за изпълнение на 
обекта и съдържащи се в КС, като за всяка от 
работите са изложени предвидените 
продължителности, начало и край и обем. При 
изследването на линейния график комисията 
счита, че визуализираните в него 
технологичната последователност, 
взаимозависимост и технологичното време за 
изчакване между отделните видове работи са 
напълно коректни и съответстват на 
правилата, правилниците и наредбите за 
изпълнение и приемане на съответните видове 
работи. 
Съгласно изготвената диаграма на работната 
ръка максималният брой работници е 105, като 
е приложено разпределение на работната ръка  
съгласно представеното КСС - за всеки 
отделен вид СМР е определен броя на 
работниците с ясно и подробно представяне на 
разпределението на задачите и отговорностите 
на отделните лица от строителния екип по 
всички видове дейности, което определя 
ресурсната обезпеченост на изпълнението на 
поръчката.  
Представена е диаграма на механизацията, 
която ще се използва при изпълнението на 
обекта. Описани са вид на техниката, брой на 
машините и дните, през които същите ще ра - 
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ботят. Също така е представено основното 
приложение на техниката за изпълнение на 
строителни процеси с данни за капацитета. 
При анализ на таблично представената 
информация като част от организация на 
ресурсите комисията счита, че направеното 
разпределение не обхваща видовете дейности 
съгласно КС, а визира приложение на 
техниката за изпълнение на описани основни 
строителни задачи. При преглед на диаграмата  
на механизацията участникът възприема 
следния подход на описание и представяне на 
механизацията: в позиция Верижен багер 
„Комацу“ РС 240 NLC-7K  - 1 бр. и Верижен 
багер „Комацу“ РС 290 NLC-8  - 1 бр., е  
показано, че посочените  багери ще работят от 
4 до 41 ден, но при анализ на цялостната 
информация не става ясно по кои позиции ще 
работи всеки един от тях – по кой 
клон от водопровода и вида на СМР, което ще 
извършва (разваляне на асфалтова настилка, 
натоварване на строителни отпадъци, тесен 
изкоп в скални почви в населени места и до 
съоръжения, изкоп в скални почни или 
натоварване скални почви на транспорт с 
багер). Посочената констатация се отнася и за 
останалата представена механизация – 
компресор, къртач, апарат за заваряване на 
PEND  тръби, генератор, самосвал и др.. Въз 
основа на изложеното комисията формира 
извод, че изпълнението на всеки отделен вид 
строителни и монтажни работи е обезпечено с 
необходимото техническо оборудване, но 
разпределението му по видове дейности  не е 
представено. 
Ето защо, участникът получава 30 точки по 
настоящия показател. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (О4) 
 

 
15.00 точки 

 
1.00 точкa 

 
Мотиви:  
Посочената оценка е получена на база на 
действително съдържание на предложеното 
Управление на риска на участника, което е 
обстойно и детайлно описано в настоящия 
протокол. 
Техническото предложение на участника в 
частта му „Управление на риска” се състои от 
встъпителна теоретична част относно процеса,  

Мотиви:  
Посочената оценка е получена на база на 
действително съдържание на предложеното 
Управление на риска на участника, което е 
обстойно и детайлно описано в настоящия 
протокол. 
Техническото предложение на участника в 
частта му „Управление на риска” се състои от 
изброяване на част от идентифицираните от 
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който се осъществява при анализа на риска. 
Подробно и логично са описани процесите по 
управление на риска, както и методите, които 
ще бъдат използвани за идентифицирането на 
рисковете. На следващо място е представена 
методика на изчисление степента на 
въздействие на рисковете върху изпълнението 
на дейностите по проекта, като за определяне 
степента на въздействие се използват три 
параметъра, а именно вероятност, експозиция 
и последици. На база предложената методика 
участникът е направил оценка на степента на 
въздействие върху изпълнението на всяка от 
дейностите по договора за всеки от 
идентифицираните от Възложителя рискове. 
По същество, указаните от Възложителя в 
документацията за участие рискове са 
идентифицирани в описателния документ, 
като спрямо всеки от рисковете е налице 
изложение на неговото съдържание и 
евентуални проявни форми. Подробно са 
описани обхвата и степента на въздействие на 
всеки един от рисковете върху изпълнението 
на обществената поръчка. По-нататък 
участникът подробно разписва мерки за 
недопускане/предотвратяване и мерки по 
отстраняване и управление на последиците от 
настъпилия риск. Като цяло, участникът 
правилно е разграничил превантивните от 
последващите дейности за всеки един от 
дефинираните от Възложителя рискове, което 
обстоятелство е предпоставка за ефективност 
на предложената от участника Стратегия за 
управление на риска. 
Следва да се отбележи и фактът, че участникът 
е посочил и алтернативни мерки като 
обучение на персоналa, въвеждане на 
двусменен работен режим, преорганизиране на 
ресурсите, засилване на комуникацията и 
съвместната работа с Възложител, строителен 
надзор, проектант и представители на 
компетентните органи и призоваване на 
тяхната ангажираност относно проекта, 
набавяне на експертна, външна помощ на 
участниците. Ангажираните мерки са 
логически последователни, обусловени една от 
друга, обосновани и строго систематизирани. 
Прави впечатление конкретното описание на 
всички мерки, които са адекватни и 
кореспондиращи със съответния 
идентифициран риск. Изобщо, техническото 
предложение на дружеството в тази му част е 
всеобхватно, в него е обърнато внимание на  

Възложителя рискове, като са посочени 
мероприятия за тяхното предотвратяване 
и/или преодоляване. Така наличното формално 
описание се свежда до просто посочване на 
част от указаните в документацията за участие 
рискове, а ангажираните мероприятия за 
тяхното предотвратяване са в по-голямата си 
част бланкетни, лишени от конкретни 
предвиждания и намерения. Според участника, 
мерките за предотвратяване на времевите 
рискове при изпълнението на договора са 
„осъществяването на своевременна 
комуникация” и „наличието на собствен 
финансов ресурс и компетентни лица”, които 
са крайно лаконични, неаналитични и по този 
начин формулирани – неотносими към срока 
за изпълнение на поръчката. Словесните 
конструкции „осъществяване на своевременна 
комуникация” и „включване на подготвени 
експерти”, изчерпват ангажираните от 
участника мерки по втория рисков сегмент. 
Следва да се отбележи също, че част от 
превантивните мерки (своевременна 
комуникация, наличие на компетентни лица) 
се припокриват по съдържание с 
предложените последващи мерки, което 
обстоятелство води до невъзможност 
комисията за оценка на офертите да прецени 
дали предложените мерки са превантивни, с 
цел недопускане сбъдването на риска или 
последващи, с цел минимизирането 
последиците от сбъдването на риска, което от 
своя страна представлява липса на конкретни, 
относими и адекватни похвати, посредством 
които реално е възможно да се повлияе на 
възникването, респ. негативното влияние на 
риска, така че същият да бъде предотвратен, 
респ. да не окаже негативно влияние върху 
изпълнението на дейностите, предмет на 
договора. 
Липсата на разграничение между 
превантивните и последващите мероприятия е 
пропуск, който обуславя извод, че участникът 
не е направил подробен анализ на 
идентифицираните от Възложителя рискове. 
Превенцията на риска и мероприятията по 
преодоляване въздействието на възникналия 
риск са две различни дейности, което 
предполага и разписването на мерки, които се 
различават по функции, цел и обхват. 
Освен това учасникът не е предложил мерки за 
предотвратяване/ преодоляване по четвъртия 
рисков сегмент дефиниран от Възложителя, а  
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всеки един от възможните рискове, като по 
отношение на него е налице всяко едно от 
трите обстоятелства, посочени от Възложителя 
в одобрената от него методика за поставяне на 
максимална оценка по настоящия показател. 
Предложени са ефикасни контролни дейности 
и конкретни адекватни мерки, отчетени са 
всички възможни аспекти на проявление и 
обхват на описаните рискове, извършена е 
оценка на степента на въздействието им.  
Ето защо и предвид гореизложените 
обстоятелства, участникът получава 15 точки 
по настоящия показател. ---------------------------- 
------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 

именно „Изключително неблагоприятни 
климатични условия”. При липса на 
ангажирани методи за въздействие и 
превенция следва да се приеме, че участникът 
с подадената оферта заявява готовност и 
приема последиците при възникването на 
горецитирания риск. Съгласно утвърдената от 
Възложителя методика за оценка на офертите, 
когато в техническата оферта на даден 
участник липсва описание на мерки за 
предотвратяване/преодоляване/управление на 
един или няколко от посочените от 
Възложителя рискове, то същият следва да 
получи минималната оценка по съответния 
показател. 
Ето защо и предвид гореизложените 
обстоятелства, участникът получава 1 точка по 
настоящия показател. 

 
 

 
ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (ОК) 

 
 

„ДЮЛГЕР“ ООД 
 

 
„ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

 
 

69.84 точки 
 

22.33 точки  
 

 
 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
Въз основа на подадените оферти и изготвените справки, комисията единодушно  

 
 
 

Р Е Ш И : 
  
 
 

І. Класира участниците в производство по избор на изпълнител на обществена поръчка 
за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. БЕЛЕВ ДОЛ, 
ОБЩИНА СМОЛЯН” , както следва: 
 
I място: „ДЮЛГЕР“ ООД,  
с получена обща комплексна оценка КО = 69.84 точки. 

 
II място: „ТЕРАКОМИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД,  
с получена обща комплексна оценка КО = 22.33 точки. 
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ІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производство по избор на изпълнител на 
обществена поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична 
покана, с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. 
БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН” , класирания на първо място участник, както следва: 

 
„ДЮЛГЕР“ ООД 

 
като договорът за изпълнение да се сключи при следните съществени условия, обективирани от 
класирания на пъро място участник в предложението му: 
• Цена за изпълнение на поръчката: 263 161.19 лева /словом двеста шестдесет и три хиляди 

сто шестдесет и един лева и деветнадесет стотинки/ без ДДС, формирана на база на 
единични цени за отделни видове строителни работи, определени на база на следните 
ценови показатели: 

o часова ставка – 3.20 лева/час;  
o допълнителни разходи за труд - 100 %;  
o допълнителни разходи за механизация - 35 %;  
o доставно-складови разходи - 7 %; 
o печалба - 10 %. 

• Срок за изпълнение на обществената поръчка: 45 /словом четиридесет и пет/ 
календарни дни, считани от извършването на подписване на протокол за започване на 
строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на 
строителна линия и ниво съгласно приложения № 2 и 2а от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. 
за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра 
на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.)/ и 
заверка на заповедна книга от лицето по чл.158, ал.2 от Закона за устройство на 
територията. 

• Гаранционният срок за реконструираната водопроводна мрежа: 180 /словом сто и 
осемдесет/ месеца. 
 

 
ІII.  Предлага на възложителя за отстраняване от производство по избор на изпълнител 

на обществена поръчка за СТРОИТЕЛСТВО по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична 
покана, с предмет: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В С. 
БЕЛЕВ ДОЛ, ОБЩИНА СМОЛЯН” , следния участник: 

 
„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕООД. 
 
 
Комисията приключи работа на 17.09.2014 г., като предаде протоколите от своята работа 

на възложителя на 17.09.2014 г. в 10:00 ч. 
 

Председател: Членове: 
Любомир Равелов  

 
/положен подпис/ 
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/положен подпис/ 

Милена Пенчева  
 

/положен подпис/ 
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