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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 

към протокол № 5 от 26.11.2015г. за оценка на офертите, подадени от участниците в процедура 

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

процедура, с предмет„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА 

ОБЕКТ: ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА С. МОГИЛИЦА, ОБЩИНА СМОЛЯН“, която 

обществена поръчка е открита с решение № 7 от 18.05.2015 г. на кмета на община Смолян, 

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

Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер 00092-2015-0007. 

 

Кратко описание на Подхода и програма за изпълнение на поръчката на 

КОНСОРЦИУМ„ПИ ЕС ПИ - ХИТ“ДЗЗД 

 

Организация и изпълнение на строителните работи – дейности и ресурси 

- Описание на поръчката и предвидено технологично решение. 

- Съществуващо положение на обекта 

- Предмет и цел на обществената поръчка 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

I.  ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ - този етап се състои от процеси по подготовка и 

оторизация на договора и включват: 

I.1. Предоставяне на документи и друга информация, изискуеми по ЗОП, ЗУТ и 

от Възложителя, необходими за обезпечаване правната валидност и 

възникването на правоотношения; 
I.2. Определяне на упълномощени лица за комуникация с Възложителя и 

оказване на правомощия; 
I.3. Сключване на договор и получаване на изходна документация; 

I.4. 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: 

II.1. 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; 
II.2. Планиране на етапите 
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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. 
II.3. 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. 
II.4. 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. 
II.5. 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. 
II.6. 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. 
II.7. 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. 
II.8. 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. 
II.9. 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 
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необходимо да бъдат заявени на външни доставчици или да бъдат 

възложени в производствените звена на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ" 

ДЗЗД. 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. 
II.10. 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: 

IV.1. 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. 
IV.2. 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. 
IV.3. 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, 
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издаване на данъчна фактура и ПРЕДАВАНЕ ОБЕКТА НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

VII.  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 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ, НАЧИН И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИ  

Предвидено е поетапно и паралелно изпълнение на СМР. 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 различна 

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. 

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи 
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на изискванията в българските и/или европейските стандарти и са с оценено качество и 

отговарят на изискванията за безопасност. 

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 се носи 

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 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.). 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 изпълнени работи се 

разрушават и възстановяват за сметка на изпълнителя. Измерванията на извършените 

строително - монтажни работи следва, да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се 

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 се съставят необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба 
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№3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Ще се 

предоставят 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. Ще се съдейства за съгласуване работата на 

всички участници в строителния процес за постигане на качествен резултат и ще се информира 

Възложителя своевременно за възникнали проблеми.  

Взаимодействията между участниците в строителния процес се регламентират с 

подписването но договори, като тези договори са съобразени с действащи законови и 

нормативни документи. Изработването на проектите, супервайзърството, техническото 

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 в свой интерес или в интерес на държавата или общинните строителни 

инициативи; определя проектанта, строителя, предприемача и супервайзъра на строежа. 

 2) Проектант – технически 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 -  технически 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 – Консорциум „Пи Ес Пи – ХИТ” ДЗЗД, което въз основа класиране и 

договор с Възложителя извършва строителство на даден обект. 

 5) Доставчик - юридическо или физическо лице, което въз основа на договор,  доставя 

машини или съоръжения за технологичното оборудване на строежа. Може да доставя 

строителни материали и т.н. 

Технически Ръководител - техническо правоспособно лице, което от името на строителя 

осъществява ръководство и контрол върху обекта, ръководи цялата дейност, спазва условията 

за безопасност,контролира за правилното изпълнение на обекта Носи отговорност за 

изпълнението на строителството, правилото изпълнение на строително-монтажните работи.  

Организация на работното място 

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 охрана и безопасност на труда 

Поради това е разпределен обема на СМР по работно място/участък, което да обезпечи 

изпълнението на проекта за предвиденото време. 

При създаване организация на работното място в конкретния обект ще се спазват 

следните изисквания, които са облагодетелствани и от избора на технология:  

-рационално разположение на елементите на работното място; 

-оптимално комплектуване на ограничената работна зона с необходимите оръдия на труда  

-ритмично снабдяване на работното място с оптимално количество предмети на труда, 

осигуряващи непрекъснат трудов процес  - създаване на максимално възможните удобства и 

безопасност на работниците  

Квалификация на работните места: 

А) в зависимост от броя на работниците 

-индивидуални;  

-колективни. 

Предвид обема, разновидността и характеристиките на обекта ще се приложат и двата 

https://www.google.bg/search?q=%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8&spell=1&sa=X&ved=0CBkQvwUoAGoVChMIz8vasMHByAIVyAUsCh2mvwyG
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вида.  

б) равнището на механизация на труда  

-ръчна 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: 

 

№ Описание 
Бр. Основно приложение/ разпределение 

по видове дейност 

1. Къртач - пневматичен 4 
Изпълнение на изкопни работи  в 

скални почви 

2. Фугорезачка  2 Срязване на асфалтова настилка 

3. Ръчна трамбовка  2 Уптлътняване на насипи 

4. Багер с кофа и хидрочук 2 
Извършване на механизирани земни 

работи 

5. Багер еднокошов - Бобкат 1 
Извършване на механизирани земни 

работи 

6. Самосвал  6 Транспорт 

7. Самоходен валяк 1 Уплътняване 

8. Вибрационен валяк 2 Уплътняване 

9. Компресор – подвижен  2 

Захранване на къртачи при 

изпълнение на изкопни работи в 

скални почви 

10. 
Апарат за челно заваряване на PEHD до 

140 
2 

Челно заваряване на тръбите при 

изграждане на водопровода 

11. Ел. агрегат 2 Захранване на машини 

12. Водна помпа  2 Водочерпене/ Отводняване 

13. Асфалтополагаща машина 1 
Полагане на асфалтобетон за плътна 

смес 

14. Плътна ограда 300м 
Ограждане при изпълнение на взривни 

дейности. 

15. Моторна резачка 2 Изсичане храсти и млада гора  

 

 

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.  

Допълнително за обезпечаване добрата координация и качественото изпълнение на 

проекта ще бъдат привлечени да съдействат: Отговорник качество, строителен инженер с 

подходяща квалификация и опит. Отговорник снабдяване и доставки и Отговорник строителна 

механизация и автотранспорт; 

Всички останали звена и отдели на дружеството осъществяват спомагателна и 

административна подкрепа за реализацията на проекта. 

В изпълнителския състав ще участват строителни работници / бригадири със съответната 

квалификация, необходима за качественото извършване на обекта. Строителните звена 
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/бригади/ са специализирани по отделните видове СМР. 

Бригада 1 – ВиК – 4 бр.  

Бригада 2 – ВиК – 2 бр. 

Бригада 3 – Конструкции – 2 бр 

Бригада 4 – Обща – 12 бр. 

Бригада 5 – Обща – 6 бр. 

Бригада 6 – Пътна – 5 бр. 

Бригада 7 – Взривни дейности – 3 бр. 

Максимален брой на ангажираните лица, заети в СМР, като изпълнителски състав е 

планувано да бъдат 28 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 

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 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 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. Той определя КОЙ от изпълнителския състав и ПО КАКЪВ НАЧИН 

следва да приведе в действие направените указания от Главния ръководител на обекта, 
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Геодезиста, Строителният 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 други, 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. 

Координатор по безопасност и здраве: осъществява непосредствено оперативно, 

административно ръководство и контрол на обекта във връзка със спазването на ЗБУТ. 

Подпомага Ръководителя на Проекта при изпълнението на служебните им задължения в 

качеството му на Координатор по безопасност и здраве. Не допуска действия допускащи и 

предполагащи събития и предпоставки за събития които биха довели до трудови и други 

злополуки както със персонала на Изпълнителя така и с трети страни. 

Нормативни изисквания: да позна нормативните актове, закони и наредби свързани 

косвено и пряко с изпълнението на строителни дейности и ЗБУТ. 

Отговорности: Отговаря за изпълнението на приетия и одобрен План за безопасност и 

здраве и изготвяне на оценка на риска съобразно и след предоставянето от страна на 

Възложителя на Плана за безопасност и здраве изготвен от Проектанта. 

Отговорник качество на влаганите материали и СМР:  организира и ръководи 

цялостната дейност по въпросите на качеството. Ежедневно инспектира качеството на 

изпълняваните работи и влаганите продукти. Съгласувано с ръководителя на обекта, 

организира съвещания по качеството планомерно и при необходимост. Участва в проверки по 

качеството по искане на инвеститора, на авторския надзор, на ръководителя на обекта. Участва 

в разработване, внедряване и изпълнение на плановете по качество на обектите съгласно 

изискванията на Системата по качество. Участва при изграждане, обзавеждане, комплектуване 

и акредитиране на строителната лаборатория или участва в избора на чужда такава. Организира 

изпълнението и документирането на контрола на качеството съгласно изискванията на 
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Системата по качество, на съответните договорни и проектни изисквания и на други 

нормативно технически изисквания на страната, в която се изпълнява обектът. Разработва и/или 

предлага за разработване мероприятия за подобряване показателите на качеството. Организира 

доставката на необходимите нормативни документи за контрол на качеството и ги поддържа в 

актуален вид съобразно изискванията на Системата по качество. Участва в подготовката на 

документите за приемателните комисии, касаещи неговата дейност. Извършва анализ на 

потребителските отзиви за качеството. съгласувано с ръководителя на поделението, възлага 

извършването на експертизи и изпитвания за доказване качеството на конструкции, 

технологични детайли, продукти и т.н. Съгласувано с техническият ръководител, бракува по 

съответния ред и спира от употреба продукти, неотговарящи на утвърдените материали, 

образци, стандарти и други нормативни документи. Спира изпълнението на некачествено 

извършени СМР. Предлага да се налагат позволените от КТ санкции при груби и/или системни 

нарушения на изискванията за качество от работници, технически лица и/или екипи. Предлага 

на ръководителя на поделението, при доказана необходимост, назначаване на специалисти по 

качеството от различните специалности. 

Нормативни изисквания: да познава нормативно-техническата уредба в строителството в 

България и Техническите спецификации. 

Отговорности: носи отговорност за системно допуснати несъответствия със Системата по 

качество и с дейността, за която има задължения. За констатирани пропуски в документацията 

по качеството, включително и за упражнен контрол.  Солидарно с ръководителя на 

поделението, неговите наместници и ръководителите на обекти, отговаря за некачествено 

изпълнени СМР и за вложени некачествени продукти в случаите, при които не е изпълнил 

задълженията си или не е упражнил правата си. 

 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ ПО ВИДОВЕ СМР 

 

№ Наименование Мя

рка 

К-во Вид 

Бригада 

бр.

дни 

механизация 

  1.ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД            

  1.1 МОНТАЖНИ РАБОТИ           

1 Д-КА И М-Ж ТРЪБА РН-НD Ф140 

РN10 

м 3253 Бригада 1 72 машина за челна 

заварка-2бр., 

ел.агрегат, водна 

помпа -2бр. 

2 Д-КА И М-Ж  НА ТРЪБА РЕ-НD 

Ф90 РN 6 ЗА ЗАУСТВАНЕ НА 

ОТТОК 

м 40 Бригада 2 6 машина за челна 

заварка, ел.агрегат, 

водна помпа 

3 Д-КА И М-Ж НА ТРЪБА РЕ-НD 

Ф50 

м 100 Бригада 2 6 машина за челна 

заварка, ел.агрегат, 

водна помпа 

4 МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТР. ВЦТ 

ДО 100 АТМ ф131/140ММ 

м 35 Бригада 2 3 - 

5 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 

РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП III <20%, 

ф108/158ММ 

м2 27.5 Бригада 2 3 - 

6 ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ  

ДО ф150 

м 3253 Бригада 2 9 - 

7 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ 

ф150ММ 

100 

м. 

32.53 Бригада 2 2 - 

   МОНТАЖНИ РАБОТИ ВСИЧКО           
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  1.2. ИЗКОПНИ И СТРОИТЕЛНИ 

РАБОТИ 

          

8 ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА 

ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА 

ДО 10СМ 

100 

м2 

0.3 Бригада 4 1 моторна резачка - 2бр 

9 ИЗКОРЕНЯВАНЕ ХРАСТИ И 

МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА 

ДЪРВЕТА ДО 10СМ 

100 

м2 

0.3 Бригада 4 1 багер с кофа и 

хидрочук, моторна 

резачка 

10 ИЗКОРЕНЯВАНЕ 

ЕДИН.ДЪРВЕТА РЪЧНО С 

ф45СМ 

бр. 15 Бригада 4 1 -- 

11 ИЗСИЧАНЕ ЕДИН.ДЪРВЕТА 

РЪЧНО С ф ДО 45СМ 

бр. 15 Бригада 4 1 моторна резачка, 

самосвал 

12 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 

0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ 

ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М 

м3 650 Бригада 4 

и  

Бригада 5 

66 - 

13 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ 

ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА 

м3 1300 Бригада 4 

и  

Бригада 5 

65 багер с кофа и 

хидрочук 

14 ТЕСЕН ИЗКОП (В=0.6до1.2М, 

Н=или<2М) В СКАЛНИ ПОЧВИ В 

НАС.МЕСТА И ДО 

СЪОРЪЖЕНИЯ. 

м3 2285 Бригада 4 

и  

Бригада 5 

65 багер с кофа и 

хидрочук, къртач - 

пневнатичен - 4 бр, 

компресор - 4 бр   

15 ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК м3 882 Бригада 4 

и  

Бригада 5 

67 багер - бобокат, 

самосвал 

16 РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА 

НАСТИЛКА 

м 1100 Бригада 4 

и  

Бригада 5 

4 багер с кофа и 

хидрочук, бобкат  

фугорезачка - 2бр, 

самосвал - 2бр 

17 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ 

БЕЗ ТРАМБОВАНЕ 

м3 1950 Бригада 4 

и  

Бригада 5 

67 бобкат 

18 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ 

С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 

ПЛАСТ 20СМ 

м3 1950 Бригада 4 

и  

Бригада 5 

67 трамбовка -2бр. 

19 ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО ИЗКОПИ С 

ОГР.ШИРИНИ ВЪВ ВСИЧКИ 

СКАЛНИ ПОЧВИ 

м3 1750 Бригада 4 

и  

Бригада 5 

67 - 

20 ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ м3 675 --- 40 самосвал  - 2бр 

21 ОХРАНА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

ПРИ ВЗРИВЯВАНЕ 

бр. 60 Бригада 7 9 - 

22 НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА 

ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ 

С БАГЕР 

м3 675 -- 65 багер с кофа и 

хидрочук, самосвал - 

3бр 

23 АСФАЛТОБЕТОН-НЕПЛ.СМЕС 

ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ.  

(НАФТА) 

тон

а 

158.4 Бригада 6 3  валяк самоходен 
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24 АСФАЛТОБЕТОН-ПЛ.СМЕС ЗА 

ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. 

(НАФТА) 

тон

а 

158.4 Бригада 6 2 асфалтополагаща 

машина, валяк 

вибрационен -2бр.,  

самоходен валяк 

25 ПРЕВОЗ НА АСФАЛТ НА 30КМ.    тон

а 

316.8 -- 5 самосвал - 2бр. 

26 ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА  м3 220 Бригада 6 4 самосвал  - 2бр, 

Бобкат, валяк 

вибрационен 

27 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ В 

СТРЪМЕН УЧАСТЪК ЗА 

ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБАТА 

бр. 20 Бригада 3 6 - 

28 ШАХТА ЗА ОТТОК И 

ВЪЗДУШНИК 100/100СМ 

Н=или<2М 

бр. 8 Бригада 3 8 - 

29 НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА 

ОТТОК 

бр. 4 Бригада 3 4 - 

30 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 

НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ 

бр. 15 Бригада 3 6 - 

31 КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ 

НА ВЦ Р-Р 

м3 3.5 Бригада 3 6 - 

32 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД 

ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ВЦ 

Р-Р 

м3 10.5 Бригада 3 14 - 

33 КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ 

НА ВЦ Р-Р 

м3 6.5 Бригада 3 12 - 

34 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН 

М200 ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ И 

ШАЙБИ С d>15СМ - ККРАН 

м3 2 Бригада 3 3 - 

35 КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ 

БЕТОНОВИ 

СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС

АННИ ШАХТИ d>15СМ 

м2 5.5 Бригада 3 3 - 

 

Бригада 1 се състои от 4 бр. квалифицирани работници в изпълнението на ВиК дейности. 

Тяхната работа започва от 7 ден и приключва работа на 78-мият ден от изпълнението на СМР. 

Бригада 2 се състои от 2 бр.  квалифицирани работници в изпълнението на ВиК дейности. 

Те изпълняват следните дейности: М-Ж  НА ТРЪБА РЕ-НD Ф90 РN 6 ЗА ЗАУСТВАНЕ НА 

ОТТОК, М-Ж НА ТРЪБА РЕ-НD Ф50, МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТР. ВЦТ ДО 100 АТМ 

ф131/140ММ, НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП III <20%, 

ф108/158ММ, ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ  ДО ф150 и ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ 

ф150ММ. Бригадата е с минимален брой работници и дейностите, които те ще извършват са 

планирани възможно най-последователно.  

Бригада 3 – Конструкции, се състои от 2 бр. квалифицирани работници изпълняващи 

дейностите свързани с изпълнението на конструктивните елементи предмет на настоящата 

обществена поръчка. Дейностите които изпълняват те са: НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА 

ОТТОК, НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ, ШАХТИ ЗА ОТТОК И ВЪЗДУШНИК, КАМЕННА 

ЗИДАРИЯ, КОФРАЖИ НА БЕТОННИ СТЕНИ И ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН. Тяхната 

работа започва от 9-тият ден и приключва на 72-рият ден от изпълнението.  

Бригада 4 – състои се от 12 бр. общи работници. Те през първият ден от изпълнението на 
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обекта извършват следните дейности: почистване на терена за изпълнението на последяващите 

дейности което се състои в изкореняване и изрязване на храсти и дървета.  След приключване 

на подготовката на обекта към Бригада 4 се присъединява нова Бригада 5 – състоящата се от 6 

бр. общи работници с което стартират дейностите по: рязане на асфалтовата настилка в 

участъците с такава, ръчни изкопни дейности преди полагане на тръбопровода и насипни 

дейности след полагането на тръбопровода и уплътняване на насипа. 

Бригада 6 – Това е бригадата, която изпълнява дейностите свързани с възстановяване на 

пътната настилка след полагане на тръбопровода. Тя се състои от 5 бр. специализирани 

работници. Започват работа от 82 ден и приключва на 90-тият ден. Те изпълняват дейностите 

по подготовката на основата за полагане на асфалтобетона. Неплътната смес за долен пласт ще 

се изпълнява на ръка и ще се уплътнява от вибрационен валяк. Плътният асфалтобетон ще се 

полага механизирано чрез асфалтополагаща машина и ще се уплътнява от два вида валяци 

самоходен и вибрационен.  

Бригада 7 – Взривни дейности –Тази бригада ще се състои от 3 бр. квалифицирани 

работници те ще изпълняват дейностите по охрана и сигнализация на взривните дейности. Те 

ще следят за недопускане на  инциденти предизвикани от изпълнението на взривните дейности.  

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. 

Реконструкцията на външния водопровод за с.Могилица ще се изпълни с полиетиленови 

тръби PN 10, (SDR 17), Ф 140/8.3мм, което ще 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 антикорозионна защита. 

Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да отговарят на 

всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със: 

- сертификати за качество 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 ще 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 ще се избират така, че да предотвратяват корозията, причинена от околните 

условия. 

Докато не е получено одобрението на Строителния надзор няма да бъдат поръчвани 

никакви материали или извършвани строителни дейности.  
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Описание на видовете материали необходими за изпълнение на поръчката 

    

Продукт/мате

риал по 

количествена 

сметка 

Предложение на участника с описание на 

спецификациите 

Производите

л/ 

Доставчик 

Приложени 

сертификати 

и/или 

декларации за 

съответствие 

и/или др. 

ТРЪБА РН-НD 

Ф140 РN10 

Тръби и фитинги KONTI HIDROPLAST от 

полиетилен, номинално налягане от 6bar до 

32 bar;   БДС EN 12201-2:2011+А12013; 

БДС EN ISO 9080:2012; БДС EN ISO 

12162:2008; БДС EN ISO 3126:2005 

KONTI 

HIDROPLAS

T DOOEL/ 

Юроком 2000 

ООД 

Декларация за 

характеристики

те на стр. 

продукт, 

Сертификати 

ТРЪБА РЕ-НD 

Ф90 РN 6 

Тръби и фитинги KONTI HIDROPLAST от 

полиетилен, номинално налягане от 6bar до 

32 bar;   БДС EN 12201-2:2011+А12013; 

БДС EN ISO 9080:2012; БДС EN ISO 

12162:2008; БДС EN ISO 3126:2005 

KONTI 

HIDROPLAS

T DOOEL/ 

Юроком 2000 

ООД 

Декларация за 

характеристики

те на стр. 

продукт, 

Сертификати 

ТРЪБА РЕ-НD 

Ф50 

Тръби и фитинги KONTI HIDROPLAST от 

полиетилен, номинално налягане от 6bar до 

32 bar;   БДС EN 12201-2:2011+А12013; 

БДС EN ISO 9080:2012; БДС EN ISO 

12162:2008; БДС EN ISO 3126:2005 

KONTI 

HIDROPLAS

T DOOEL/ 

Юроком 2000 

ООД 

Декларация за 

характеристики

те на стр. 

продукт, 

Сертификати 

Тръбна 

изолация от 

минерална 

каменна вата 

Изолация на стоманени тръби при 

въздушно преминаване на сухо дере 

„Химически 

продукти” 

ООД 

Декларация за 

съответствие 

Поцинкована 

ламарина 

Изолация на стоманени тръби при 

въздушно преминаване на сухо дере 

„ХЪС” ООД Сертификати 

Битумен грунд Изолация на стоманени тръби при 

въздушно преминаване на сухо дере 

Марисан и 

Колев ООД 

Декларация за 

съответствие 

АСФАЛТОБЕ

ТОН 

НЕПЛЪТНА 

СМЕС 

НЕПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС; EN 

13108-1:2006 

„Родопа 

трейс” ЕООД 

България 

 

 

- 

АСФАЛТОБЕ

ТОН ПЛЪТНА 

СМЕС 

ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС; EN 13108-

1:2007 

„Родопа 

трейс” ЕООД 

България 

 

- 
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ВАРОВ 

РАЗТВОР 

ВАРОВ РАЗТВОР - СУХА СМЕС 

"АНГРО"; БДС EN 998-1; БДС EN 1015-11; 

БДС EN 1015-9; БДС EN1015-6; Варов 

разтвор с цимент и добавки е подходящ за 

външна и вътрешна употреба. Отлична 

смес за зидане на тухли, за видима фигурна 

зидария /ръчно или машинно/, може да се 

полага като мазилка върху бетон или 

тухлени зидарии, служи, като добра основа 

за крайни замазки и шпакловки. Варовия 

разтвор е лесен за направа, с добра паро-

пропускливост. Готовия разтвор има 

отлично сцепление с основата 

ANGRO Декларация за 

съответствие 

АРМИРОВКА                              Армировъчна стомана HELLENIC 

HALYVOURGIA клас В500В и клас В500С; 

БДС 9252:2007, БДС EN 10080:2005; 

предназначена за обикновенна 

(ненапрегната предварително) армировка 

на стоманобетонни конструкции и изделия 

"HELLENIC 

HALYVOUR

GIA" SA 

Сертификат за 

съответствие 

ЦИМЕНТ                                Портлант цимент СЕМ I/52,5 N; БДС EN 

197-1; Якост на натиск - ранна -20MPa; 

якост на натиск - крайна - 52,5MPa; начало 

на свързване, мин - 60; обемопостоянство - 

разширение - 10; съдържание на сулфати, 

% - 4; съдържание на хлориди, % - 0,10 

"Златна 

Панега 

Цимент" АД 

Сертификат за 

съответствие; 

Декларация за 

експлоатационн

и показатели 

СТОМАНЕНИ 

ТР. ВЦТ ДО 

100 АТМ 

ф131/140ММ 

Шевни и безшевни тръби - YMS Pipe Metal 

Indystry Trade Ink; EN 10217-1, EN 10204 

3.1B, ISO 9001 

MS Pipe 

Metal 

Indystry 

Trade Ink/ 

"ЮРОКОМ 

2000" ООД 

Декларация за 

съответствие 

Бетон  Бетон изготвен в заводски условия  "БМ 

ТРЕЙДИНГ-

СМОЛЯН" 

ЕООД 

Сертификати за 

съответствие 

пясък за бетон 

и фракция  

0/4 мм , съгласно декларация за 

експлоатационни показатели  

"Виденица 

2004" ЕООД 

Декларация за 

експлоатационн

и показатели  

фракция  Несортирана трошена фракция - - 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

Водопроводът ще се изпълняват по следната принципна технология: 

Полагането на тръбите от HD-PE ще се извършва съобразно с изисквания на съответните 

нормативи и стандарти при спазване на условията за транспортиране, товаро - разтоварни 

работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, машинно), засипване, уплътняване и т.н. 

Задължително ще се спазват инструкциите на фирмата- доставчик. 

Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните работници 

ще бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при изпълнението на 

различните видове строително-монтажни работи. 
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Ширината на изкопа ще бъде достатъчна, за да позволи правилното разполагане на 

тръбите по дъното на изкопа и лесно свързване на различните елементи на водопровода – 

съгласно проекта. При изпълнение на изкопи в скални почви чрез взривяване същите ще се 

изпълняват с намалено количество взрив с цел опазване на околната среда и предотвратяване на 

евентуални срутищни и свлачищни процеси. Предвиденият начин за полагане на 

водопроводите е в изкоп и ще се изпълнява по указаният в проекта. Връзките между тръби, 

фитинги и арматури ще се извършват съгласно разработените в 

проекта водопроводни възли. При свързването чрез заваряване заварките ще се изпълняват от 

квалифициран персонал. 

Над водопроводите ще се поставят сигнална и детекторна лента с оглед на улеснение при 

по-нататъшната им поддръжка. За полагането на водопроводите е необходимо разваляне и 

възстановяване на съществуващите улични настилки. По цялата дължина водопроводните 

участъци е предвидена пясъчна подложка от 10 см под самата HD-PE тръба и отстрани на 

тръбата. Ще се изпълни засипка с пясък върху тръбите с височина 25 см. Обратния насип ще се 

изпълнява последователно със земна и скална маса с уплътняване на пластове 20 см. При 

пресичане на водопровода с елементи на техническата линейна инфраструктура като силно 

токови, слабо токови, оптични и др. кабели и проводи, своевременно ще бъдат информирани 

собствениците или представители на експлоатационните дружества и строителството ще 

продължава след съответните съгласувателни процедури, а когато е необходимо и в 

присъствието на представител на съответното експлоатационно дружество. 

След засипване и уплътняване на насипа ще се извършва възстановяване на нарушените 

терени. В участъка по пътя за с. Буката ще се работи на участъци до 150 метра, които се 

засипват преди започване на нови изкопи с цел да не се спира движението по пътя. 

Обезвъздушаването на водопровода ще се осъществява с безнапорни въздушници. В 

хоризонталните и вертикални чупки на водопровода ще се поставят бетонови блокове, които да 

поемат силите от водното налягане в тръбите. При стръмните участъци с наклон на тръбата по-

голям от 25% ще се изпълнят укрепителни напречни подпорни стенички, изпълнени през 10 м. 

съгласно проекта. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Подготвителни 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 ще 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 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 



                                       

17 

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, стоманени 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, се допуска надраскване на тръбите или 

прегазването им от транспортните средства. Тръбите няма да се поставят върху остри и твърди 

предмети. В никакъв случай няма да се допуска търкаляне и влачене по земята.  

Складиране 
При складиране на тръбите, площадката върху която ще се сложат тръбите, ще е добре 

нивелирана и без неравности - например остри камъни. Височината на купчините с тръби няма 

да надвишава 2 м., за който и да е диаметър. Фасонните парчета обикновено се доставят 

опаковани. Ако са доставени в насипно състояние ще се внимава да не се повредят от удари или 

да не се деформират, вследствие на неправилно съхранение. Преди монтажа на тръбите и 

фасонните парчета няма да престояват дълго време на обекта, изложени на атмосферни влияния 

и пряка слънчева светлина.  

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 Техическият 

Ръководител на обекта и го запознава с геодезическите параметри на място. Техническият 

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 ще 

се извършват 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 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 

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. 
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Рязане на съществуваща асфалтова настилка с фугорезачка. Геодезически и трасировъчни 

работи - 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. 

На участъците с асфалтова настилка  се 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 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 
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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. 

 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/. 

(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 
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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 см 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. 

4. 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 

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 
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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 

По цялата дължина на разглежданите в разработката водопродовни участъци е 

предвидена пясъчна подложка 10 см. 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. 

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

- ПИПСМР раздели приемане, земни работи, изпитване и др. 

- 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 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 
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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.  

 

Експлозиви и взривяване при изкопи 

Под взривяване се разбира единичен или групов взрив, повтарящ се през кратък интервал 

от време, като цялата група от взривове ще трябва да бъде възпламенена за по-малко от минута. 

Взривяванията при изпълнение на изкопи ще се извършват при получено разрешение, 

само за определени места и само във времето, за което са заявени. 

Задължава се да изпраща писмено известие за всяко взривяване на заинтересованите 

ведомства дванадесет часа предварително. 

Възможно е да се изпълнят опитни взривявания, за да се определи оптималното 

количество и разположението на взрива, който ще се използва при същинските взривни 

действия. 

Опасните зони, включващи площи, които могат да бъдат засегнати от взривните действия 

ще бъдат сигнализирани по подходящ начин. 

Взривяването ще се извършва в заявените часове на деня. 

Ще се използват експлозиви в количество и по начин, препоръчан от Производителя, 

експлозивите ще се складират така, че да бъдат под постоянен контрол на компетентните лица, 

ще се осигурява стриктен контрол върху изписаните и употребени количества експлозив за 

обекта. 

 

Участника не препоръчва метода на взривяване при изкопи защото е екологично 

несъобразен.  

Предложения метод за полагане на водопроводните тръби в участъците които са 

необходими взривни дейности е чрез „Способ за безвзривно разрушаване на твърди 

материали”.  

То се осъществява чрез използването на екологично чисти продукти на базата на 

неорганични суровини, което ги характеризира като негорими, взривобезопасни, 

нетоксични, незамърсяващи околната среда и безопасни за човешкото здраве. 

То протича тихо, без сеизмични и акустични въздействия, без прах, разлетяване на 

късове и нанасяне на поражения на околната среда. Отпада необходимостта от сложния 

разрешителен режим за работа с взривове, спиране на работата, изключване на 

електрозахранването, евакуация на живата сила и техниката. 

Предназначен за разрушаване на твърди материали - скали, бетони, стоманобетони 

и др. подобни.   Състав за безвзривно Водната суспензия от състава се налива в 

предварително разрушени, направени отверстия с диаметър 30-40мм с подходяща 

материали гъстота на перфорацията.  Ефектът се наблюдава след 18 до 48 час.   Не се 

наблюдава сеизмична вълна, отделяне на прах, шум и др. 

Методът успешно се прилага, повече от 20 години, в добива на скалнооблицовъчни 

материали, руди, полезни изкопаеми, подравняване на терени, изкопни работи, в 

тунелното, хидро-мелиоративно, хидро-техническо промишлено и жилищно-

административно строителство, както и за разрушаване на сгради и съоръжения, там 

където не е възможно или не е разрешено взривяване. 
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Предлага се този метод на изпълнение на тези участъци поради причината, че 

обекта се намира в Защитена зона по Натура 2000 и предложеният метод е 

изключително екологично съобразен. 

Прилагането на този метод ще се осъществи след съгласуване с Възложител, Строителен 

надзор и Проектантите.  

Нормативна база 

БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация; 

БДС 2761-86 - Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение; 

БДС 644-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното 

съдържание; 

БДС 646-81 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на специфичната 

плътност; 

БДС 647-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на обемната 

плътност; 

БДС 8992-84 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на компресионните 

свойства; 

БДС 14783-79 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне;  

БДС 8004-84 - I ючви строителни. Определяне на обща деформация. 

 

ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ 

По цялата дължина на трасето под водопровода е предвидена пясъчна подложка с 

дебелина 10 см и най-малко 3-4 см отстрани на тръбата. Целта на подложката е да се предпазят 

тръбите от нараняване, както и да се осигури плътно лягане на тръбата по дъното на изкопа. 

Изпълнението на пясъчната подложка е задължително. 

При транспортиране на тръбите до обекта плоскостите, върху които ще се товарят 

(каросерии на камиони), не трябва да имат грапавини или остри издатини, които биха 

повредили тръбите. При товаренето им не трябва да остават дълги участъци извън каросерията. 

При ръчно товарене и разтоварване трябва да се внимава да не се допусне надраскване на 

тръбите. Последните да не се поставят върху твърди предмети и не се допуска търкаляне или 

влачене по земята. При складиране на тръбите площадката, върху която ще се полагат, 

предварително трябва да се подравни и изчисти от остри предмети и камъни. 

Фасонните части обикновено се доставят опаковани, но ако се случи да са в насипно 

състояние да се внимава да не се повредят от удара или да не се повредят от неправилно 

съхранение. Тръбите и фасонните части се доставят до обекта непосредствено преди монтажа 

им, за да не се излагат продължително време на атмосферни условия. 

Монтажът на тръбите и фасонните им части ще се извърши според предписанията в 

каталога на фирмата-производител, от правоспособни монтажници. 

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 случай на полагане на тръбопровода на места с автомобилно движение, 

тръбите се събират на групи по 10-15 (120-180 м), така че да могат лесно да се разположат на 

техните места, по протежение на изкопа. Монтирането на тръбопровода може да се извърши 

извън изкопа и поставянето му да се изпълни ръчно. 

Тръбите, тръбните секции и заварени възли се разполагат покрай изкопа на разстояние не 

по-малко от 1,5 м от ръба на изкопа и се полагат на уплътнен терен върху подложки, осигурени 

срещу самоволно претъркаляне. 

Почистването дъната на траншеята от срутилата се почва да се извършва преди 

спускането на тръбопровода в нея. Забранява се монтажа на тръбопроводи върху дървени и 

други горими конструкции. 
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При заваряне на тръбопровод, положен в траншея, да се спазват следните изисквания: 

под мястото на заварката да се изкопава яма с размери 1.21.2 м и дълбочина, не по-малка 

от 0,5 м; 

центроването на тръбата към тръбопровода да се извършва с тръбопровода, като 

свободния й край се направлява посредством въже от работник, намиращ се извън траншеята; 

слизането в траншеята да става по инвентарна стълба в близост до заваряемите шевове 

забранява се движението на хора между тръбите и откоса на траншеята 

При полагане на PE-HD тръби на темето се залепва стоманена нишка за по-лесно засичане 

с метален детектор. На 50 см над кота теме тръба се полага сигнална перфорирана лента, 

оцветена в синьо за обозначаване местоположението на тръбопровода при изкопни и ремонтни 

работи. 

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 преминава в пластично състояние, като образува лека подутина. След 

предвиденото време термоелементът се изважда и двете чела се притискат едно в друго с 

усилие, докато материалът не се завърне в твърдо състояние. Заварката не трябва да се 

размества, докато зоната на шева не се охлади естествено до температура около 60°С. 

Съединения посредством фланци. За фланшови съединения на парчета от тръби или на 

специални части, се използват плоски стоманени фланци, сложени върху заваряеми накрайници 

от тръбите РЕ-HD.  

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.  

 

Строителни работи  

Изграждане на стоманобетонни конструкции 

Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият 

ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като се вземат подходящи мерки за 

предпазване на работниците от възможни рискове. 

Извършване на СМР, следващи кофражните работи, от работните площадки на кофража 
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се допуска от техническия ръководител след укрепване на кофража в проектно положение. 

Преминаване със или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и прясно 

излят бетон става по стабилно поставени върху подложки пътеки. 

Кофражни работи 

Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на работа 

по вид и последователност на технологичните операции. 

Материалите за изготвяне на площадката кофражи и за вложки се проверяват преди 

използването им от техническия ръководител за установяване на тяхната годност. 

Декофрирането на елементи се извършва поетапно съгласно указанията на техническия 

ръководител. 

При декофрирането работниците използват предпазни очила, а при работа на височина с 

опасност от падане, предпазни каски и колани. 

Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на предвидените в проекта 

постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. 

Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху земната основа или вече 

изпълнени конструкции. 

Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни подпори, за 

да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите повърхности не 

трябва да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, линии и ъгли. Всички 

прекъсвания и кутии според изискванията трябва да бъдат поставени в правилна позиция преди 

изливането на бетона. 

Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без удари, 

разрушаване или увреждане. 

Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на предвидените в проекта 

постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на конструкциите. 

Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху земната основа или вече 

изпълнени конструкции. 

Допустими отклонения при изпълнението на кофражи: 

Декофрирането трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на излетия 

бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да е част от кофража или 

поддържащите елементи е изцяло на Изпълнителя. Декофрирането се извършва при достигане 

на предписаните в проекта условия. При липса на такива предписания, при нормални условия 

за втвърдяване на бетона /температура на въздуха - 18-20°С и влажност 60 %/ се спазват 

следните минимални срокове. 

Армировъчни работи 

Необходимата армировка за обекта ще се заготви на място или в армировъчен цех, като се 

доставя непосредствено преди монтажа. 

Доставената на обекта армировка да не се приема, ако не е придружена със сертификат за 

качество. 

Монтажът на заготвената армировка да се извърши от правоспособни армировчици и да се 

приеме от проектанта и техническия ръководител на обекта. 

Заваряване, нагряване и рязане на армировката при направен от дървен материал се 

допуска след като са взети мерки. 

Огъването и поставянето на армиращите стоманени пръти, както и самата стомана трябва 

да отговарят на БДС 4758-84, БДС 9257-77. 

Всички типове стомана, посочени в проектната документация трябва да бъдат доставени 
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от фирми с валидни сертификати за разрешение, издадени за производството и изработката на 

арматурна стомана. Стоманата за изпълнение на армировката е клас СТА 1 и СТАЗ. 

Не се допуска фасониране и огъване на армировката при температура по-ниска от 5°С без 

позволение. Стоманата може да бъде загрявана до температура не по-висока от 100°С. Не се 

допуска повторното огъване на стоманените профили без позволение. Арматурното желязо 

трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от височина, както и да не причинява 

удари и механична увреда по време на използването му. По времето на изливане на бетона 

арматурното желязо трябва да бъде чисто и свободно от петна, ръжда, лед, масло и други 

материали, които могат да променят качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката 

трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди. 

Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано / фиксирано / с подходящи средства / 

фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу преместване. 

Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде осигурено необходимото 

бетоново покритие на армировката, като допустимите отклонения на бетоновото покритие не 

трябва да надвишават 5 мм. 

Контрол на качеството 

Преди полагането на бетон за изпълнението на която и да е част от стоманобетоновите 

работи Строителният надзор и Проектантът трябва да приемат кофража и армировката и да 

подпишат съответните документи за това. Не се допуска полагане на бетон без разрешението 

на Строителния надзор. 

Изпитването на армировъчната стомана е по БДС 7465-75. 

Изпитването на бетона и оценката на резултатите се извършват съответно по БДС 505, 

БДС 7269, БДС 9673 и по стандартите БДС 3816 и БДС 150131 за безразрушителните методи за 

изпитване на бетона. 

Качеството и произходът на материалите ще се доказва с: 

Представяне на документация за бетоновите смеси според спецификацията. 

Представяне на документация за тестване на добавъчните материали. 

Представяне на сертификати за арматурата. 

Контролът при изпълнение на бетонови работи на строителната площадка включва 

Качеството на бетоновата смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане и 

уплътняване; 

Предписаните физико-механични свойства на втвърдения бетон - якост, 

водонепропускливост и др.; Грижите за бетона след неговото полагане; Оценка за якостта и 

еднородността на бетона. 

Контрол и приемане 

Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража се извършва от техническия 

ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на заготвената армировъчни изделия в 

съответствие с работния проект и външен оглед; отделните процеси по време на полагането, 

връзването и укрепването на армировката. 

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 след набиране на необходимата 

якост на бетона.  

Общи изисквания 

1. Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси трябва да отговаря 
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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 

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 
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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 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 
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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 откъм 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 всяка положена вече тръба 

трябва да бъде засипана до 20 см. над темето. С уплътнена земна почва 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 връзките 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 

обемът на вода, който трябва да се нагнети отново в тръбите на изпитвания участък, за да се 

възстанови изпитателното налягане.  

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. 

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: 

Асфалтополагането на неплътната смес ще се извършва на ръка. То ще бъде 

изпълнявано от Бригада  която се състои от 4бр. специализирани работници – Бригада 6 – 

Пътна. Положената смес ще се уплътнява от валяк. Асфалтополагането на горният 

износващ пласт ще се изпълнява чрез асфалтополагаща машина и уплътняван чрез 

валяк. Бригадата от специализирани работници ще е от 5 бр. работници.  
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Общи положения: 

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 

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 

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 бъде 

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 
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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. 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 

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. 



                                       

32 

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. 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. 

 

МЕРКИ И НАЧИНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО. ОПИСАНИЕ НА 

КОНТРОЛА ЗА КАЧЕСТВО, КОЙТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА ПО ВРЕМЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА 

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: 
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- 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 

- 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: 
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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. 

Преди започване на строително-монтажните работи на обекта цялостния персонал, 

предвиден за изпълнението му ще премине през задължителен инструктаж по ЗБУТ, съгласно 

Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за инструктажа на работниците и служителите по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана 

6. 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. 

7. Състоянието на ЛПС и тяхното износване ще бъде проверявано периодично и резултатите от 

проверките ще бъдат отразявани с протокол. 

8. Координатора по безопасност и здраве или техническия ръководител не трябва да допускат 

до работа неинструктирани и необучени работници. 

9. 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. 

10. Всички работници и служители са длъжни да познават и спазват наредбата за 

противопожарна защита 

11. Ще бъде осигурена денонощна охрана на обекта с цел опазване на складираните материали, 

наличната техника на обекта, както и собствеността на Възложителя. 

12. По отношение на изпълняваните дейности, същите ще са съгласно утвърденият от 

Възложителя проект. 

13. 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. 

14. На всички работници се извършват професионални медицински прегледи от служба за 

трудова медицина. 

15. ТР организира и контролира поддържането на реда и чистотата в строителните обекти. Той 

организира и контролира редовното почистване на площадката. 

16. Независимо от тези разпоредби всеки работник носи лична отговорност за реда и чистотата 

на своето работно място. 

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. 
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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 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. 

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 /окончателно приемане/.  
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. 
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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. 

За изпълнението на строителните процеси строителните бригади и технологическите 

екипи се съоръжават с определени технологически комплекти от машини, инструменти и 

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; 

Подзаконова уредба: 
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- 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 

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; 

ВЪТРЕШНО ФИРМЕН КОНТРОЛ 

Организация на контрола на качество 

1. ЦЕЛ 

Целта е създаване на условия за успешно разработване, документиране, внедряване и 

поддържане на системите за контрол на качеството и непрекъснатото подобряване на нейната 

ефективност. 

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Системата за управление на качеството обхваща всички дейности, свързани със строителство 

и търговска дейност във връзка с продажбата на готов строителен продукт в сферата на ниското 

и високото строителство, извършване на услуги със специализирана техника и лека строителна 

механизация, автомобилно транспортни услуги и отделни строителни дейности. Процесите 

свързани с тези направления са свързани с проучване на пазара, осъществяване на връзки с 

потенциални клиенти, офериране, сключване на договори, подготовка и осигуряване на 

производствените процеси и тяхното управление и контрол. 

До голяма степен двете направления в организацията са взаимно свързани и могат да се 

предлагат едновременно на пазара, което придава завършен вид на строителния продукт/ обект.  

3. ОТГОВОРНОСТИ 

Ръководството на фирмата, наричано по – долу  „Дружеството” е отговорно за изпълнение на 

общите изисквания към системите за контрол на качеството по отношение на: 

а) идентифицирането на процесите, необходими за системата за управлението на качеството 

и тяхното прилагане в цялата организация; 

б) определяне на процесите на системите за контрол на качеството, последователността и 

взаимодействието им. 

в) определяне на необходимите критерии и методи, за да се осигури ефикасността на 

функциониране и на управление на тези процеси; 

г) осигуряването наличието на ресурси и на информация, необходими за функциониране и 

наблюдение на тези процеси; 

д)  внедряване на необходимите действия за постигане на планираните резултати и 

непрекъснатото подобряване на тези процеси. 

Функционирането и поддържането на процесите, регламентирани в документите на 

системите за контрол на качеството и тяхното непрекъснато развитие, е задача и отговорност на 

целия персонал на Дружеството. 

Когато  Дружеството е решило да възложи на външен изпълнител / не, фирмата няма право 

на подизпълнители / някой свой процес, който влияе върху съответствието на продукта с 

изискванията към него, то осигурява управлението на този процес. Управлението на такива 

външни процеси е посочено в системите за контрол на качеството при самото договаряне. 

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА 

Системата за управление на качеството е изградена на база изискванията на ЕN ISO 

9001:2000, който е въведен като български стандарт чрез превод на български език. 

Структурата на Системата е ориентирана към изискванията и удовлетвореността на клиента. 

Процесите необходими за ефективното функциониране на системите за контрол на 

качеството, в съответствие с ЕN ISO 9001:2000, са дадени в посочената по-долу схема. Те са 

групирани на: 

- управленски; 

- основни; 

- спомагателни. 

Критериите за ефективно протичане на всеки процес са определени в съответния раздел на 

Наръчника. 

Организацията управлява тези процеси в съответствие с изискванията на ЕN ISO 9001:2000. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените по-горе процеси, необходими на системите за контрол на 

качеството, включват процеси за дейности на управление, наличие на ресурси, създаване на 

продукт и измервания. 

Управленски процеси 
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Управленските процеси са водещи в Дружеството и обхващат вземането на решения, 

определянето на политиката и целите, организацията и отговорностите, прегледа от 

Ръководството и управлението на документите на системите за контрол на качеството и 

осигуряване на ресурсите, както и непрекъснатото подобряване. 

Основни процеси  

Основни процеси осигуряват на Дружеството неговия просперитет и конкурентност. Те се 

характеризират със следното: 

- директно създават стойност и обхващат създаването на продукта и 

извършването на услугите; 

- клиентите са на входа и на изхода на тези процеси; 

- имат решаващо значение за успеха на Дружеството, за постигане на неговите 

цели и конкурентна способност; 

- директно влияят върху удовлетвореността на клиентите. 

Основни процеси  на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД са : 

- Връзка и комуникация с потенциални клиенти; 

- Планиране и създаване на продукта, като това включва планиране реализацията 

на продукта и подготовка за сключване на договори; 

- Офериране и сключване на договори; 

- Управление на производствените процеси, включващи двете направления – 

високо и ниско строителство / строителство и реставрация /. Това включва от 

своя страна планиране, подготовка, осигуряване, извършване и контрол. 

Тези процеси обхващат дейности за подпомагане на управленските и основните процеси и 

осигуряват необходимата информация за тях. Това са така наречените спомагателни процеси. 

Спомагателните процеси включват: 

- управление на документите на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ; 

- наблюдение и измерване; 

- вътрешен одит; 

- управление на несъответстващ продукт; 

- анализ на данни; 

- коригиращи и превантивни мерки. 

Последователността и взаимодействието на процесите, обхванати от СИСТЕМИТЕ ЗА 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО, редът за протичането им и критериите за установяване на 

ефективното им протичане са определени и подробно регламентирани в Наръчника по 

качеството и документираните процедури. 

Ръководството управлява тези процеси в съответствие с изискванията на ЕN ISO 9001:2000  

и документираната СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО . 

Последователността и взаимовръзките на процесите са дадени в приложената по-долу схема. 

Методите за функциониране и управление на процесите са дадени в техническата 

документация. 

АНГАЖИРАНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО 

1. ЦЕЛ 

Политиката по качеството е част от общата политика за цялостната дейност на фирмата. 

Отговорността за определяне и провеждане на политиката по качеството е задължение на 

Ръководството на Дружеството. 

Целта на  Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД е максимално задоволяване изискванията и 

очакванията на клиентите. 
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За изпълнение на тази основна задача Ръководството на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД 

е формулирало и утвърдило цели и задачи в следните основни направления: 

1. Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на 

фирмата и поставяне на качеството в основата на всички пазарни и функционални 

стратегии и планове; 

2. Непрекъснатото повишаване техническата надеждност на оборудването и 

поддържане на висока технологична въоръженост с прилагането на водещи 

технологични средства в дейността си, усъвършенстване на технологичните 

процеси; 

3. Формиране на нов начин на мислене и отношение към работата във всеки 

член на дружеството, което да го мотивира за постигане на лично и колективно 

качество при извършване на дейностите; 

4. Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за 

висококачествен труд; 

5. Определяне правата, задълженията и взаимодействията на всяко звено и 

всеки член от колектива за осъществяване дейността на фирмата; 

6. Осигуряване и спазването на необходимите санитарно- хигиенни и 

екологични норми на работната среда; 

7. Развитие и усъвършенстване на взаимноизгодни  отношения и 

сътрудничество с всички клиенти и доставчици на фирмата. 

8. Осигуряване и демонстриране на постоянно подобряване на качеството; 

9. Увеличаване гаранционния срок на извършваните монтажни работи средно 

с 10%. 

10. Намаляване на монтажния срок средно с 10%; 

11. периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от повишаването на 

качеството и системен контрол за изпълнението на поставените задачи. Търсене 

на персонална отговорност. 

  2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Областта на приложение се разпростира върху всички структурни звена и длъжностни лица в 

Дружеството. 

3. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ 

Основните отговорности и пълномощия на всички нива на ръководството на Дружеството са: 

- предприемане и потвърждаване на решения; 

- контрол на несъответстваща продукция; 

- набелязване и предприемане на превантивни и коригиращи действия; 

- осигуряване на непрекъснати подобрения и ефективност на СИСТЕМИТЕ ЗА 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО . 

 

НАСОЧЕНОСТ КЪМ КЛИЕНТА / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / 

1. ЦЕЛ 

Целта на тази глава е описание на процеса, осигуряващ своевременно най-точно и 

еднозначно определяне изискванията и очакванията на клиентите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Целият персонал на  Дружеството. 

3. ОТГОВОРНОСТИ 

Отговорност за осъществяване на дейността носи ръководството на Дружеството. 
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4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА 

За осигуряване своевременно и точно изпълнение изискванията и очакванията на клиентите / 

Възложителя /, ръководството постоянно набира и поддържа актуална информация за: 

- действащите стандартизационни и други нормативни документи, отнасящи се до 

предмета на дейност на дружеството; 

- действащите стандартизационни и други нормативни документи у нас и в 

чужбина, отнасящи се до продуктите и процесите на клиентите /доставчиците/ 

- постиженията на други дружества с такава дейност; 

- оценка на клиентите /доставчиците/относно предоставените продукти и услуги; 

- потребности и очаквания на бъдещи, потенциални клиенти.  

Тази информация се получава чрез различни маркетингови и комуникационни проучвания и 

връзки, и се предоставя за ползване по описани правила за заинтересованите ръководители и 

специалисти. 

При ежегодната подготовка на стратегията и целите на дружеството за следващата 

година, горната информация се използва за / правилен и ефективен подбор на доставчици на 

материали и съоръжения /формулиране на реалните изисквания и очаквания на клиентите, за 

анализиране на конкуренцията и за определяне стратегическите цели на дружеството. 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСВОТО 

1. ЦЕЛ 

Целта на тази глава е описание на процеса, осигуряващ провеждането на Политиката по 

качеството в дружеството, като средство за подобряване на резултатите от дейността на 

Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД. 

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Целият персонал на дружеството. 

3. ОТГОВОРНОСТИ 

Отговорност за определяне, периодично оценяване и актуализиране на Политиката по 

качеството носи ръководството на дружеството, а утвърждаването е от Управителя. 

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА 

При извършване на ежегодния преглед на ръководството се прави анализ и се оценява 

политиката на дружеството, на чиято база се определя Политиката за следващия едногодишен 

период. При определянето на политиката ръководството има предвид: 

- изпълнение целите по качеството; 

- планираните цели за развитие на дружеството, съгласно стратегическия план за 

следващата година; 

- резултатите от вътрешните одити; 

- изпълнението на изискванията и очакванията на клиентите; 

- необходимите ресурси за ефективното функциониране и непрекъснатото 

подобряване на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ; 

- възможността за определяне на конкретни и измерими цели по качеството. 

Управителят на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД и Упълномощеният представител на 

ръководството по качеството осъществяват разясняването и онагледяването на политиката по 

качеството, а също така и контрола по спазването й. 

Политиката по качеството е достъпна за всички клиенти. 

ОТГОВОРНОСТ, ПЪЛНОМОЩИЯ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

1. ЦЕЛ 

Целта на тази глава е описание на процеса, осигуряващ всеобхватен модел на управление 
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дейността на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД и определяне и огласяване отговорностите на 

персонала. 

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

Целият персонал на дружеството. 

3. ОТГОВОРНОСТИ 

Отговорност за определяне и огласяване на отговорностите и пълномощията на персонала и 

за осъществяване на вътрешната комуникация носи Управителя, а за изпълнението им целият 

персонал. 

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА 

4.1. Отговорности и пълномощия 

Отговорностите и пълномощията и йерархията на  ръководството и на персонала в 

Дружеството са дадени и определени в: 

- организационната структура на Дружеството, посочена в раздел ІІІ на настоящия 

НК; 

- документите на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  – НК и ПК; 

- длъжностните характеристики. 

Основна отговорност по въпросите за ефективното функциониране и непрекъснато 

подобряване на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  носят Управителя и 

Упълномощения представител на ръководството. 

5. РЪКОВОДСТВО 

5.1. Управител на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД 

1. Отговаря за функционирането на системата за управление на качеството; 

2. Ръководи, организира и контролира дейността по проектирането и 

изграждането на обекти. 

3. Разпределя задачите на служителите в Дружеството за звената, проверява, 

обсъжда и подписва подготвените от тях становища и др. документи. 

4. Прилага съвременни методи за управление и контрол на сложни 

динамични системи, при налагащи се промени в експлоатационната обстановка, в 

дефицит на време и при екстремни условия. 

5. Управлява работите по изготвяне на оферти. 

6. Участва при разглеждане на аварии и инциденти, възникнали в процеса на 

работа. 

7. Обезпечава точно и ефективно приложение на всички нормативни актове, 

отнасящи се до дейността. 

8. Предлага и участва в разработването на вътрешно- нормативни документи 

на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД 

9. Прави предложение за подобряване на организацията и ефективността на 

административните  структури. 

10. Изготвя анализи, прогнози, становища и обзори по влиянието на различни 

фактори в съответната област. 

11. Защитава интересите на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД  извън 

системата. 

12. Контролира изпълнението на нормативните документи за общите 

изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

труд и противопожарна охрана. 

13. Носи отговорност за цялостния производствен процес в Дружеството. 
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14. Носи отговорност за спазване на производствената, технологична, 

финансова и трудова дисциплина в звената и отделите. 

Технически ръководител: 

- ръководи дейностите по извършване на строителните дейности в различните им 

етапи; 

- осигурява използването на нови разработки в горните области; 

- осигурява обучението на персонала в съответствие на необходимостите от 

предходната точка; 

- осигурява техническата обезпеченост на кадрите; 

- осигурява заложените гаранционни срокове на извършените строителни 

дейности; 

- отговаря за функциониране на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  

в ръководеното от него звено. 

5.2. Главен счетоводител: 

1. Отговаря за функциониране на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  в 

звената, ръководени от него. 

2. Ръководи, организира, контролира и отговаря на основата на нормативните актове за 

финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол; условията и реда 

за финансиране на стопанската дейност; основните положения на трудовото законодателство. 

3. Организира счетоводна отчетност и осигурява своевременното отразяване в 

счетоводството на всички стопански операции. 

4. Отговаря за съставяне на балансите и счетоводните отчети в установените срокове. 

5. Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати и 

предлага мерки за подобряване на работата. 

6. Прави анализ на дебиторското и кредиторското състояние на сметките. 

7. Организира и ръководи вътрешния финансов контрол с цел базата на първичните и 

други отчетни документи да се следи за законосъобразността на стопанските операции, за 

спазването на финансовата и платежна дисциплина. 

8. Разработва и ръководи разработването на вътрешни нормативни актове, свързани с  

вътрешния финансов контрол. 

9. Спазва инструкциите по здравословни и безопасни условия на труд и 

противопожарна охрана, свързани с дейността му. 

10. Ръководи, организира, контролира и отговаря на основата на нормативните актове за 

финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол; условията и реда 

за финансиране на стопанската дейност; основните положения на трудовото законодателство. 

5.3. Ръководител на техническия контрол /ОТК/: 

1. Организира и ръководи дейността по контрол на качеството на: постъпващите материали, 

изделия и качеството на изградените обекти, качеството на монтажните и строителни работи, 

както и тяхното съответствие с изискванията – проектни, нормативни и тези на клиентите преди 

тяхното предаване.  

2.  Съгласува от гледна точка на качеството търговската, конструктивна и технологична 

документация, участва в разработването на договори, проекти, планове и програми в частта им 

за осигуряване на качеството на продукцията. 

3. Организира събирането, обработването и анализирането на информация за 

вътрешните и външни рекламации, търси отговорност от лицата, допуснали нарушения. 

4. Отговаря за функционирането на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  в 
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звеното, което ръководи. 

5.4. Упълномощен представител на ръководството по качеството /ПР/ 

Ръководството е определило със заповед лицето, изпълняващо длъжността „Упълномощен 

представител на ръководството по качеството”. ПР присъства на заседанията на ръководството 

и има делегирани необходимите пълномощия за осигуряване на ефективното функциониране на 

СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО . 

Отговорностите и пълномощията на ПР са както следва: 

- осъществява постоянно оперативна  координация, контрол и провежда мерки, 

като осигурява необходимите процеси за внедряване, функциониране, поддържане и развитие 

на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО , така че ръководството да добие увереност, 

че СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО  функционира ефективно; 

- организира и провежда вътрешни проверки за функциониране на системата, 

качеството на производствените процеси и завършените обекти; 

- приема предложения за изменение на НК, ПК и РП, организира тяхното 

обсъждане и коригиране; 

- осигурява и съдейства за значимостта на изискванията на клиента в цялата 

организация; 

- поддържа взаимоотношения с външните проверяващи одитори и клиентите, 

желаещи достъп до документите на системата; 

- участва в обучението на персонала по въпроси, свързани със СИСТЕМИТЕ ЗА 

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ; 

- организира и ръководи ежегодни прегледи на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА 

КАЧЕСТВОТО ; 

- докладва на ръководството за действието на системата и изготвя предложения за 

нейното усъвършенстване. 

Отговорностите, пълномощията и компетенциите на останалите структурни звена и 

длъжностни лица са отразени в процедурите, регламентиращи отделните точки от системата, 

длъжностните характеристики и трудово- договорните отношения между работниците и 

Управителя. 

6. ВЪТРЕШЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

Ръководството на Дружеството използва различни форми за вътрешна комуникация с цел 

персонала да бъде своевременно информиран и мотивиран за ефективното функциониране на 

СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО . Тези форми обикновено са : 

- провеждане на ежемесечни съвещания на Ръководството; 

- провеждане на ежемесечни производствени съвещания по звена от съответните 

ръководители; 

- провеждане на ежедневно оперативно съгласуване по изпълнение на задачите; 

- поддържане на определени места табла с актуална информация за персонала. 

По своя преценка Ръководството провежда съвещания по качеството, на които информира 

сътрудниците относно: 

- политиката и целите по качеството; 

- взетите решения; 

- изискванията за дейностите, които те изпълняват; 

- въпроси, свързани с развитието на Дружеството; 

- резултати от проведените вътрешни одити, констатираните несъответствия и 

предприетите коригиращи действия; 
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- провеждане на обучение за повишаване на квалификацията и предстоящи външни 

мероприятия в тази насока; 

- отзиви на клиенти за предоставените им от Дружеството строителни обекти и услуги. 

На тези съвещания Ръководството получава обратна информация за удовлетвореността, 

мотивацията и ангажираността на сътрудниците. 

 

УПРАВЛЕНИЕ  НА  РИСКА 
Времеви рискове: 

 

- Забава при започване на строителните работи: 

Форми на проявление: 

 Забавяне в графика за изпълнение и неспазване на крайният срок по договор; 

 Навлизане в сезон с лоши метеорологични условия; 

 Ненавременно откриване на строителната площадка от страна на Възложителя; 

 Непредставяне на всички документи за изпълнение от проекта; 

 Нередовни документи необходими за започване на строителството. 

Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците от риска: 

 Организацията на работата ще бъде създадена в много кратък срок след избирането 

ни за изпълнител.  

 Ръководните кадри необходими за изпълнението вече са запознати с обекта. 

 Водени са разговори с три различни склада за доставка на материали, за да няма 

забавяне при началото на работата.  

 Няма нужда от набиране на работна ръка, тъй като фирмата разполага с достатъчно 

работници, за да изпълни проекта в предложения срок. 

 След избирането за изпълнител от деня на подписване на договора за изпълнение на 

обществената поръчка, ще се държи непрекъснат контакт с Възложителя и ще се изисква от 

него всякаква документация необходима за навременното започване на работа.  

 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 
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пропуски ще се сигнализира своевременно, така, че да не се допусне забава. 

Вероятност от възникване и степента на влияние: 

Минимална вероятност за възникване на риска. Минимална вероятност да се появи опасност. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

 Ще се извършва СМР в технологична последователност и срокове, определени в 

инвестиционните проекти и в плановете за безопасност и здраве. 

 Ще се използват строителни разтвори с предварително подгрети материали, 

 Ще се осигури на строителните работници работно облекло и индивидуални 

средства за защита, съобразени с температурните условия, 

 Ще се осигури на строителните работници топли храни и напитки, 

 Ще се осигури на строителните работници задължителните условия за труд на всяко 

работно място, 

 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;  

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

 Няма възможност да се предотврати забавяне причинено от непълен комплект 

документи или разрешения от страна на възложителя. Единствено може да се изискат 

необходимите да  бъдат предоставени за започване на работа по предвидения от закона ред. 

 Правилната и навременна предварителна организация и планиране на работата на 

обекта са основният метод за контрол за преодоляване забавяне на започване на СМР, също 

така и непрекъсната комуникация и добрата работа с Възложителя и съответните институции за 

преодоляване на възникналия проблем. 

 Доброто запознаване с проекта и прецизиране на всеки възможен риск още преди 

започване на изпълнението на обекта и решаване на възможните проблеми до които би довело.  

 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 

- Отклонения от представеният линеен график за изпълнение. 

Форми на проявление: 

 Непреодолими условия, неблагоприятни климатични условия; 

 Кражба; 

 Сложност на СМР с оглед спецификата на обекта; 
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 Човешки рисков фактор. 

Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците от риска: 

Непреодолими рискове: 

В тази група се включват всички рискови фактори, чието преодоляване е невъзможно или силно 

затруднено.  

 Това са всички рискове от природни бедствия: земетресения, наводнения, големи пожари, 

катастрофи, аварии и т.н.  

 В зависимост от големината на последствията и размера на щетите от тях се определя и 

по-нататъшното изпълнение на поръчката. При значителни щети и последствия по-нататъшното 

изпълнение на поръчката може да бъде прекратено; 

 Ще се окаже своевременна и ефективна помощ за овладяване на критичната ситуация; 

 Ще се направи навременна и прецизна оценка и последваш анализ, с който ще се обоснове 

възможността за по-нататъшното изпълнение на поръчката и ще се набележат мерки за 

отстраняване на последствията от природното бедствие; 

 Ще се организира ликвидирането или локализиране на пожара или аварията, чрез 

използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения; 

 Периодично ще се осигури инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и 

проверката на знанията на работещите във връзка с действия при възникнала критична 

ситуация. 

 Всички мерки и действия ще бъдат изцяло съобразени с действащата нормативна база.  

Неблагоприятни климатични условия: 

Метеорологичните условия определят пряко работата на открити строителни площадки и 

влияят косвено върху работата на закрити строителни площадки (чрез доставките на 

строителни материали, елементи и изделия, а също и върху човешкия фактор). Определящите 

фактури са температурните условия, вятъра и валежите. 

Неблагоприятните температурни условия влияят по два начина върху изпълнението на 

поръчката: като определят качеството на крайния продукт и като определят трудоспособността 

на строителните работници, т.е. срока на изпълнение. Ниските температури оказват 

неблагоприятно въздействие върху т.н. „мокри” процеси като забавят химичните процеси в 

строителните разтвори и смеси или изцяло ги спират.  

 Ще се извършва СМР в технологична последователност и срокове, определени в 

инвестиционните проекти и в плановете за безопасност и здраве; 

 Ще се използват инвентарни средства за по-продължително запазване на положителни 

температури; 

 Ще се използват специални добавки, ефективни, целесъобразни и сертифицирани в Р 

България; 

 Няма да се допусне нарушаване на рецептурите, както и на технологията на строителните 

процеси; 

 Поради естеството и спецификата на поръчката в голяма степен влиянието на ниските 

температури върху строителните процеси ще бъде ограничено, те ще влияят основно върху 

процесите на открито.  

Неблагоприятните валежни условия влияят основно върху процесите на открито: 

Значителното количество валеж от дъжд може да предизвика наводнение, омокряне, недобър 

контакт. Снегът също води до омокряне и недобър контакт, което в съчетание с ниските 

температури – до замръзване и обледяване. Валежите пряко влияят върху трудоспособността на 

строителните работници и оттам върху срока на изпълнение на поръчката.  

 Ще се предвиди, осигури и поддържа система на строителната площадка, която да 
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осигурява отвеждането на повърхностните води, за да не се допуска наводняване на пътищата, 

пътеките, проходите, местата, определени за паркиране на безрелсовите строителни машини, 

товаро-разтоварните площадки, откритите складове и др. (съгласно чл. 35 от Наредбата); 

 Ще се осигури на строителните работници работно облекло и индивидуални средства за 

защита, съобразени с валежните условия; 

Силен вятър и ветрово въздействие може да причини забавяне на строителната дейност, 

аварии и трудови злополуки. За недопускане на аварийни ситуации, трудови злополуки и 

непредвидени забави ще предприемем мерки и действия, съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 

2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.):  

 Ще се складират строителните материали, елементи и изделия само на указаните за това 

площи, обозначени с табели, прилагайки съответното подреждане и укрепване против срутване 

или падане, съгласно предписанията за съответния материал. Между отделните фигури да се 

оставят чисти проходи с минимална широчина 1,50m; 

 Ще се разтоварват обемисти и тежки товари само под ръководството на техническия 

ръководител или специално обучено лице. 

Кражба- може да причини забавяне на строителната дейност 

 Ще се осигури охрана на обекта за периода когато няма хора на обекта; 

 Ще се осигури добро осветяване през нощта, за да има добра видимост; 

 Всички материали и механизация ще се събират на определено място след края на 

работния ден, където да бъдат заключени. 

Човешки рисков фактор: 

Този фактор влияе върху срока на поръчката, а в изключителни случаи и върху нейното 

принудително прекратяване.  

 Отговорните лица на обектите ще следят за качественото изпълнение на СМР, за 

спазването на технологичната последователност на процесите, за спазването на технологията на 

СМР и ще вземат адекватни и своевременни мерки за недопускането на некачествен строителен 

продукт или за своевременно отстраняване на възникналите нередности; 

 Строителната площадка ще отговаря на всички санитарно-хигиенни изисквания и ще бъде 

в съответствие с генералния план на обекта; 

 Ще се вмени задължение на техническия ръководител на обекта да не допуска до работа 

неинструктирани и необучени работници; 

 Всеки работник и служител, преминал през инструктаж и обучение по техника на 

безопасност ще познава нормите и ще се грижи както за собствената си безопасност, така и за 

колективната; 

 Ще се осигури и ще се следи за ползването на лични предпазни средства, работно облекло 

и други лични предпазни средства; 

 Всички работници и служители ще познават и ще спазват наредбата за противопожарна 

защита; 

 Ще се забрани достъпа на лица  несвързани с работния процес; 

 Ще се забрани работата в неукрепени изкопи; 

 Ще се забрани допускането до работа на площадката на лица, които не са инструктирани и 

обучени по БХТПБ, не са правоспособни и нямат съответната квалификация за съответната 

дейност, не са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при 

аварии на работната площадка, не са снабдени или не използват съответно изискващите се 

специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства; 

 Ще се обозначат зоните и местата криещи потенциална опасност със знаци по БДС или 
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табели със съответни надписи; 

Вероятност от възникване и степента на влияние: 

Средно въздействие. Средна вероятност да се прояви опасността 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора: 

 Проверка и анализ на дейностите при подаване на сигнал за аварийно положение от 

страна на техническия ръководител или определено от него лице за незабавно вземане на 

следните мерки: по най-бърз начин да уведоми представителите на възложителя, по най-бърз и 

безопасен начин евакуира всички работещи, в случай на пожар или авария, свързана с 

последвали пожари, незабавно уведомяване на съответните органи на ПАБ, прекратяване 

извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци. 

 Постоянен контрол и анализиране на резултатите при възникване на някое от 

горепосочените обстоятелства и сроковете за възобновияване на  работата, докато все още е 

налице сериозна и непосредствена опасност; 

 Анализиране на резултатите от наблюдението  за спазване на изискванията при 

възникване на аварии, и последващите действи, както следва незабавно уведомяване на 

постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към 

областната и общинската администрация за настъпилите изменения на околната среда, 

предприемем мерки за тяхното ограничаване и отстраняване (съгласно чл. 25, ал.2 от 

Наредбата), определят отговорни лица за прилагане на мерки за борба с бедствията, авариите и 

пожарите и за евакуация, обучени и инструктирани за специфичните опасности на строежа; 

 Критично наблюдение и периодична проверка на строителната площадка дали е 

оборудвана с необходимите технически средства за пожарогасене, съгласно изискванията 

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар; 

 Периодичен надзор на територията на строителната площадка за спазвне на нормативните 

изисквания за категоризиразация за ПАБ, включваща: на видни места на строителната 

площадка са поставени табели със: телефонния номер на службата за ПАБ, и адреса и 

телефонния номер на местната медицинска служба и адреса и телефонния номер на местната 

спасителна служба; 

 Периодична проверка и анализиране на разработените и утвърдени инструкции за 

безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата 

за работа, както и пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други 

ел. уреди; 

 Периодична проверка и проследяване спазването на заложените мерки за осигуряване на 

строителните работници на задължителните условия за труд на всяко работно място, като топли 

храни и напитки, работно облекло и индивидуални средства за защита, съобразени с 

температурните условия; 

 Анализ на прилаганите методи за запазване технологчните свойстава, рецептурни състави 

и технологията на строителните процеси при използването на строителните разтвори и смеси; 

 Анализиране на възможностите за осигуряване на допълнителна работна ръка на обекта за 

наваксване на изоставането в предвиденият по линеен график срок за изпълнение. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки: 

 Техническият ръководител ще следи ежедневно изпълнението на линейният график; 

 Техническият ръководител ще реагира при възможност за изоставане от линейният график 

с допълнителни групи работници за наваксване на евентуално закъснение; 

 Ще осигури допълнително необходима механизация за наваксване в срока;  
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 Ще поддържа непрестанен контакт Възложителя; 

- Риск от неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя 

причини: 

Форми на проявление 

 Неспазване на предвидения срок по договор и дори изпускане на крайния срок за 

приключване на проекта; 

 Финансови санкции, както за Нас като изпълнител  така и за Възложителя; 

 Забавяне при изпълнението на отделните СМР и неспазване на предвидения срок за 

тяхното изпълнение; 

 Ненавременно събиране на необходимите документи от страна на изпълнителя. 

Вероятност от възникване и степента на влияние.  

Минимална вероятност за възникване на риска. Минимална вероятност да се появи опасност 

Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците от риска. 

 Предвидените по-горе мерки, за да не се получи забавяне при изпълнението на отделните 

видове СМР ще доведат и до предотвратяване и на закъснение за окончателното приключване 

на обекта; 

 Всички мерки предвидени в  риска от отклонения от представеният линеен график за 

изпълнение важат и за този риск;  

 Навременното предоставяне на необходимите документи (сертификати, декларации за 

съответствие, актове и др.) е основен приоритет; 

 Документите за вложените материали ще се дават своевременно на надзорната фирма, 

съгласно изискванията на закона; 

 Навременно и систематично изготвяне на всички актове по време на строителството 

съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ 

ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО; 

 По изпълнението на обекта включително отчитането на строителството ще работят само 

високо квалифицирани специалисти. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора 

 Периодичен анализ на заложените мерки за предотвратяване на възникването на този вид 

риск и сравняването му с показателите за ефективност; 

 Периодично измерване на подобрението или отклонението от заложените мерки и в 

частност от представеният линеен график за изпълнение; 

 Периодичен преглед доколко заложените мерки за предотвратяване на риска, остават 

подходящи спрямо външния и вътрешния контекст на изпълнителя; 

 Периодичен преглед на ефективността на заложените мерки за предотвратяване на 

настъпването и елиминиране на последиците от този вид риск. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки 

 Екъпът с който разполага може да преодолее такъв създал се проблем; 

 Дългогодишният опит с подобни обекти позволява по-бързо и правилно вземане на 

решения, за да се преодолее създалият се проблем; 

 Разполагат с голям контингент от работна ръка и при необходимост може да се увеличат 

хората на обекта, за да може да се спазят сроковете. 

Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на 

информация от страна на останалите участници в строителният процес – от страна на 

Възложителя, Строителният наздор, авторски надзор и др. 
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Форми на проявление 

 Това може да забави изпълнението и да доведе до неспазване на предвидения график по 

договор; 

 Недостатъчната комуникация с необходимите институции; 

 Предоставянето на грешни входни данни от страна на Възложителя; 

 Вземане на погрешни управленски решения при изпълнението на проекта; 

 Не точно и некоректно изпълнение на задълженията си от страна на Възложителя и/или 

строителния надзор на обекта. 

Вероятност от възникване и степента на влияние.  

Минимална вероятност за възникване на риска. Минимална вероятност да се появи опасност. 

Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците от риска. 

 Непрекъсната комуникация и информиране за напредъка на работата с Възложителя 

 Предоставянето на грешни входни данни от страна на Възложителя - този риск е напълно 

реален при такъв род проекти и произтича от факта, че подготовката за реализацията на 

процедура от този тип трае значително дълъг период от време, през който период могат да 

настъпят съществени промени в състоянието на обекта. За преодоляване на този риск екипите 

ще извършат на място подробна проверка на всички предоставени данни, като за тази дейност 

да се предвиди необходимия ресурс от време, както е и направено в офертното предложение; 

 Вземане на погрешни управленски решения при изпълнението на проекта - 

елиминирането на този риск е постигнато, чрез въведената система за управление на 

качеството. Стриктното спазване на разработените и внедрени в работата ни процедури, 

осъществяване на постоянен контрол и анализ на изпълняваните дейности. При установяване на 

такива грешки има разработени процедури за вземане на превантивни мерки или преодоляване 

на последиците от такива решения; 

 Не точно и некоректно изпълнение на задълженията си от страна на Възложителя и/или 

строителния надзор на обектите - за елиминиране на този риск се предвижда да се провежда 

постоянна и навременна комуникация с представителите на Възложителя и строителния надзор. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора 

 Периодичен анализ и своевременна корекция на критериите заложени в договора  от 

страна на Възложителя, Строителният надзор, авторски надзор и др.; 

 Анализ и оценка на подадените входни данни от страна на Възложителя и съпоставянето 

им с предоставени данни получени при проверката на нашите екипи на място;  

 Критично наблюдение и анализ на взетите управленски решения при изпълнението на 

проекта, с цел да се установят промените от гледна точка на изискваното и очакваното равнище 

на изпълнение и избягване на взимането на грешни решения. 

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки 

 Доброто познаване на нормите и времето за издаване на необходимите документи от 

определените институции е нещо което ръководните органи във фирма са добре запознати; 

 Предоставянето на предложения за решаване на възникнали проблеми при липса на 

съдействие или информация от други заинтересовани лица; 

 Непрестанна комуникация с Възложителя, строителният надзор и авторският надзор.  

Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от 

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

Форми на проявление 

 Забавяне срока на изпълнение; 
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 За повлияе върху качеството на изпълнените СМР. 

Вероятност от възникване и степента на влияние.  

Минимално въздействие. Минимална вероятност да се прояви опасността. 

Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 

последиците от риска. 

 Квалификацията и опитът на персонала ангажиран с ръководенето и изпълнението на 

видовете СМР е основното за недопускане на такъв тип проблеми на строителната площадка; 

 Постоянният контрол върху качеството е много важен; 

 Запознаването с цялата проектна документация преди започване на работата на обекта е 

много важна, тъй като при възникнали неточности в проектната документация могат да бъдат 

взети навременни мерки за отстраняването им и да не се забави работата по изпълнението на 

проекта; 

 На обекта ще работят квалифицирана работна ръка и опитни ръководители с богат опит 

при изпълнението на подобен вид работи; 

 Поради наличието на изключително наситената на предизвикателства среда се предвижда 

да е в постоянен контакт с Възложителя и негови представители на място, за да не се допусне 

възникването на проблеми; 

 Щателно и подробно проучване на строителната документация, спецификациите и 

проектите; 

 Оферента за своя сметка ще поправи всички непълноти и грешки в Идейния проект на 

Възложителя, както и в изработения от него Технически проект и ще отрази в него всички 

изисквания на българското законодателство; 

 Изпълнителят при изработването на Техническия проект, ще се съобрази с изискванията и 

ограниченията на договора за възлагане на обществена поръчка, Техническата спецификация, 

Заданието за проектиране и българското законодателство. 

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора 

 Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и решаване на проблема със 

съдействието на проектантите. 

 Критично наблюдение и определяне на възможностите за навременно отстраняване на 

пречките и промяна на строителната технология със съдействието на Строителния надзор, 

Възложителя и проектантите. 

 Анализ на последиците от временното прекратяване на изпълнението на СМР до 

отстраняване на възникналите неточности в инвестиционния проект  

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки 

 Навременното информиране на Възложителя и добрата и непрестанна комуникация с 

него, надзора и авторския контрол от страна на проектанта ще спомогнат за преодоляването на 

възникнали трудности 

 При възникнало забавяне заради трудности или неточности в проектната документация 

ще се изпрати необходимата работна ръка, за да се навакса изоставането от графика и да се 

спази срока по договор. 

 Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 

законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР. 

 Всяка промяна в техническия проект е за сметка на Изпълнителя и не води до удължаване 

на срока за изпълнение, при условие че Възложителят изпълни в срок задълженията си, 

свързани с процедурите по оценка на съответствие на проектното предложение и евентуалното 

изменение на разрешението за строеж, посочени в договора. 
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 Като участник в настоящата обществена поръчка разбира добре значението на 

своевременното изпълнение на задачите, които ще да се изпълнят, тъй като те са ключа за 

скорошната реализация на проекта. Завършването на поставените задачи, съгласно времевия 

график и в рамките на предвидения бюджет, изисква много добро разпределение и планиране 

на дейностите като бъдещ Изпълнител, така че едновременно да се вмести във времето за 

съответната дейност и в определения за това бюджет. 

 С настоящото, се поема ангажимент да се създаде организация за управление и 

изпълнение на проекта, която координира действията на всички заинтересовани страни, 

информира своевременно всички институции с развитието на проекта и възникващи проблеми, 

за да се минимизира времето за тяхното разрешаване. 

 Ще се следят отблизо всички процедури и своевременно ще се идентифицира всеки 

потенциален риск, както и ще се вземат мерки за намаляване отрицателното им въздействие по 

проекта. Прилагането на професионализъм и коректност при изпълнение на поставените задачи, 

ще минимизира всеки един риск. 

 При изпълнение на договорните си задължения ще отговорят на очакванията на 

Възложителя на обекта, ще се спазват точно всички предварително определени срокове и ще се 

демонстрира отговорно отношение към качеството на изпълнение на строителните работи. 

 

 

 

Председател: 

инж. Васка Караджова  

 положен подпис  

/………………..................../ 

Членове: 

Симеон Велинов  

положен подпис  

/………………..................../ 

Розета Буйкова 

положен подпис  

/………………..................../ 

инж. Любомир Михтарев  

положен подпис  

/………………..................../ 

Стефка Росенова  

положен подпис  

/………………..................../ 

 

 


