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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

 

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 „КРАСИН” ООД  

 

ПОДХОД И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

- Представяне на фирмата 

- Системи за управление: 

- Качество, околна среда, здравословни и безопасни условия на труд, социална 

отговорност 

- Описание на настоящото състояние на обекта, условията за изпълнение на 

строителството, които ще бъдат взети предвид. 

- Цел на поръчката 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ - ДЕЙНОСТИ И 

РЕСУРСИ: 

Начин на изпълнение на обекта, етапите на изпълнение и последователността на 

предвижданите дейности. 

Цели и задачи на проекта: 

Реконструкция – смяна на етернитови тръби ф 125 мм и ф 80 мм с полиетиленови HD-PE, ф 140 

мм, PN 10, по съществуващо трасе на външен водопровод за с. Могилица с обща дължина 3253 

м 

Резултати и ползи от проекта: 

• Намаляване течовете на чиста питейна вода; 

• Минимизиране недостига на питейна вода за населението на с. Могилица; 

• Намаления на смущенията във водоснабдяването на цялото село; 

• Намаляване на финансовите разходи за отстраняване на аварии по водопроводната 

мрежа;  

• Намаляване на финансовите разходи по възстановяване на пътни настилки; 

• Улесняване на експлоатацията на съоръженията. 

Основни етапи по изпълнението на проекта: "Извършване на строителни и монтажни работи 

на обект: Външен водопровод за с. Могилица, община Смолян" са следните: 
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ПЪРВИ ЕТАП - ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП, включващ следните дейности: 

 Подготвителни дейности преди започване на работа - почистване на обекта, поставяне на 

информационна табела,  обезопасяване на строителната площадка, маркиране и 

обезопасяване на места за разполагане на оборудване и механизация, маркиране на опасни 

места за хора и машини. В настоящия етап ще се извърши и предварителна доставка на 

необходимите материали с цел проверка и одобрение от Строителния надзор и 

Възложителя. След като се получи одобрение на материалите предвидени за влагане в 

строежа ще се пристъпи към втория етап. 

ВТОРИ ЕТАП - включващ следните основни видове и количества работи: Реконструкция 

на водопровода: 

 Външен водопровод от извор "Дараков дол" – дължина на трасето 3253 м., осъществено от 

тръби HD-PE, ф 140/8,3 мм, PN10 (SDR 17) с дължина на тръбите 6 метра свързани чрез 

заварка; 

 Направа на опорни блокове  

 Направа на оттоци и безнапорни въздушници.  

До В 31 трасето на водопровода преминава през дере "Дараков дол", гора, ливади и ниви, 

въздушно през сухо дере между В14 и В15. 

Също така тръбите преминават през черен път за махала Селимова река в участъка от В31 до 

В56. От В56 до В66 трасето преминава през ливади. Трасето тръгва по асфалтов път Могилица-

Буката в отсечката от В66 до В107, като при В106 трасето минава окачено по моста на река 

Арда. През ливади преминава от В107 до В109. Водопровода пресича пътя Смолян-Могилица в 

участъка В110 и В111. След това отново преминава през ливади и на края се свързва със 

съществуващия водоем от 140 м3. 

Укрепителни напречни подпорни стенички, реализирани през 10 м се предвиждат при 

преминаване на тръбите през стръмни участъци с наклон над 25%. 

ТРЕТИ ЕТАП - Предаване на обекта на Възложителя 

С цел изпълнение на строителството максимално добре и надхвърляне на критериите за 

качество поставени от Възложителя ще се използва оборудване за изпълнение от най-ново 

поколение механизация, инвентар, инструменти, заваръчна техника за тръби полиетилен с 

висока плътност PE-HD с компютърно управление и издаване на протокол за всяка 

заварка.  Цялото оборудване ще е в съответствие с характера на предмета на поръчката. 

Технически средства, с които ще се осъществява контрол на качеството на изпълнените 

строителни и монтажни работи, като лазерни нивелиращи системи, оптични нивелири и 

геодезически инструменти, чрез които ще се генерират екзекутивни чертежи на 

новоизградената инфраструктура. 

Обществената поръчка ще се изпълни под техническото ръководство на лицата, с инженерна 

специалност, съобразена с предмета на процедурата (ВиК инженер) и ВиК специалисти, които 

извършват техническото ръководство при изпълнение на строителството, включително лица за 

осигуряване на контрола на качеството (ръководни служители), персонал с необходимата 

квалификация и опит в изграждането на ВиК мрежи и съоръжения. За да се постигне оптимално 

качество на СМР всяка монтажна операция ще се изпълнява от тясно специализиран персонал, 

което позволява по бързо и качествено изпълнение.  Целия персонал на „Красин― ООД на 

обекта ще притежава необходимите квалификационни групи по  ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ. 

Съгласно предоставената от Възложителя Проектна документация ще се изпълни водопровод 

от тръби полиетилен с висока плътност PE, ф 140мм PN10 с обща дължина 3253 м. 

Тръби 

За изпълнението на реконструкцията на външния водопровод за с. Могилица ще бъдат 

използвани полиетиленови тръби РN 10, (SDR 17), ф 140/8.3 мм, което е гаранция за 

дълготрайност на водопровода, ниски хидравлични съпротивления. При изпълнение на 

водопровод с полиетиленови тръби не се налага полагане на антикорозионна защита, което е 

още едно предимство на полиетиленовите тръби.  
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Полиетиленовите тръби имат сравнително най-добра химическа устойчивост, устойчивост на 

разтворители, на УВ-радиация, широк обхват на работните температури, което е важно условие 

за работа при различни атмосферни условия и особено при зимни условия ( -40
0
 до 60

0
С). 

Всички материали за изпълнението на обекта, ще отговарят на всички изисквания на 

техническия проект и ще бъдат придружени от: 

 Сертификати за качество и ще отговарят на европейските стандарти; 

 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). 

Материалите влагани в обекта ще бъдат нови, качествени и без дефекти. 

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

материали или извършвани строителни дейности.  

Транспорт, товарене, разтоварване и съхранение на материалите. 

При определяне за изпълнител по договора за строителство ще се носи отговорност за 

транспортирането, съхранението, полагането и изпитването на материалите съгласно български 

стандарти, указанията на производителя/доставчика на материалите и предписанията на 

проектанта.  

Изпълнението на строителството ще бъде планирано, така че снабдяването с материалите да се 

осъществява без затруднения при изпълнението на договора, включително изграждането 

поддръжката и управлението на складови бази.  

Ще се носи отговорност за цялостната охрана на строителния обект, както и на всички 

материали, съоръжения и оборудване. 

Монтаж 

Свързването на полиетиленовите тръби една с друга или с фасонните парчета, ще се извърши 

според предписанията и схемите, дадени в каталозите на фирмите производителки, според 

указанията на специалистите на съответната фирма производител, от квалифицирани 

работници. 

Начин на изпълнение 

Водопроводът ще се изпълнява 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 е спазване 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; 

 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 

– съгл. 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 на полагане на водопроводите е в изкоп по начина, указан в 

проекта; 

 Връзките между тръби, фитинги и арматури ще се извършва съгласно разработените в 

проекта водопроводни възли. При свързването чрез заваряване заваркие ще се 

изпълняват от квалифициран персонал; 

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

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

съществуващите улични настилки, като за целта са заложени необходимите количества; 

 По цялата дължина на разглежданите в разработката водопроводни участъци е 

предвидена пясъчна подложка от 10 см под самата HD-PE тръба и отстрани на тръбата; 

 Изпълнява се 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 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 отпочване на нови изкопи с цел да не се спира движението по пътя. 

Арматури и съоръжения на водопровода 

Въздушници 

Чрез безнапорни въздушници ще се осъществява обезвъздушаването на водопровода. 

Опорни блокове 

Силите на водното налягане в тръбите ще бъде поемани от бетонови блокове, които ще бъдат 

позиционирани в хоризонталните и вертикални чупки на водопровода. 

Напречни подпорни стени 

Укрепителни напречни подпорни стенички, реализирани през 10 м се предвиждат при 

преминаване на тръбите през стръмни участъци с наклон на тръбата над 25%. 

 Основни изисквания по време на строителството 

Дейностите, които ще бъдат извършвани ще бъдат съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на техническия проект. Съгласно Наредба № 

3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството  ще се 

осъществява документирането на извършените СМР, а също и чрез протоколи за изпълнени 

строително-монтажни работи, в които ще се отразяват видовете работи, количества и 

единичните цени. При изпълнението ще се използват и влагат само строителни продукти, в 

съответствие на съществените изисквания към строежите и ще бъдат с оценка на 

съответствието, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на 

"Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните 

продукти". 

При реализацията на проектирания водопровод ще се съобразят следните основни изисквания: 

 Проектирания водопровод ще бъде изграден в съответствие с одобрения Технически 

проект, Нормативните актове и документи в строителството; 

 Проектантите на обекта ще вземат участие при даването на строителна линия; 

 Всяко намерение за промяна на проекта ще се съгласува с проектантите по надлежния 

ред; 

 Стриктно спазване на "Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни 

работи" (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, монтажни работи, бетонови 

работи и др.); 
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 относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, 

засипване и т.н. ще бъдат следвани проектните изисквания, стандарти и изискванията на 

фирмите-доставчици. Ще бъдат изисквани сертификати за съответствие; 

 Преди започване на строителството на обекта ще се извърши уточняване и отлагане на 

местоположението на съществуващите подземни съоръжения в обхвата на 

водопроводите. Това ще бъде изпълнено от службата по подземен кадастър при Община 

Смолян с участието на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и 

др.). Експлоатационните характеристики на подземните комуникации ще бъдат изцяло 

съхранени при изпълнението на СМР; 

 При осъществяването на всички земни работи ще са съобразени с ПИПСМР – Раздел І 

"Земни работи и земни съоръжения"; 

 Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта ще отговарят по 

вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни 

документи. Няма да се допуска използването на материали и изделия без сертификат за 

качество и с неизвестна технология за приложението им; 

 Реализирането на строително-монтажните работи ще бъде съгласувано със съответните 

органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението по 

време на строителството при спазване изискванията на Наредба № 3/16.08.2010  г. "За 

временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците". 

Преди започване на строителството и по време на самото строителство на обект: 

"Външен водопровод за с. Могилица, Община Смолян" ще се вземат всички необходими 

мерки за обезпечаване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност 

при извършването на СМР. 

Изпитване на водопровода 

Съгласно ПИПСМР, стандартите СЕN и нормите за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водопроводи ще се извърши работната хидравлична проба на полиетиленовите тръби на 

участъци с подходяща дължина, след осигуряване на тръбопровода в изкопа срещу 

хоризонтално или вертикално изместване на тръбите. Изпитваните участъци няма да са по-

дълги от 500 м. Съединенията ще се оставят открити, за да бъдат контролирани по време на 

хидравличната проба. От точката с най-ниско налягане, където ще се инсталира манометър ще 

започне запълването с вода. За пълното обезвъздушаване на инсталацията, вентилите и 

обезвъздушителите ще се оставят напълно отворени. В хода на изпитването налягането ще се 

увеличава бавно – 1 кг/см
2
 на минута, за да може при евентуална авария да се реагира 

мигновено.  

Изпитването на водопровода трябва да установи спад на налягането на участъци, определени от 

мястото на съответните съединения, дъги, тройници, отклонения и намалители, като се 

изключва арматурата: шибъри, дънни пробки за източване, обезвъздушители и др. 

Съобразено с проектното решение стойността на изпитателното налягане ще възлиза на 

минимум 15 атмосфери. Чрез поддържане на максимално работно налягане ще се осъществи 

предварителното изпитване. Пробното налягане ще бъде поддържано минимум 30 минути. По 

време на това изпитване ще се направи оглед за явни течове. Изпитването за спад на налягането 

ще се извърши само при незадоволителни първоначални резултати от предварителното 

изпитване. В този случай ще се ръководят от Приложение № 7 от Наредба № 2/22.03.2005 г. на 

МРРБ. След завършване на всички СМР за съответния участък и след засипване на изкопа ще 

се направи основното хидравлично изпитване за водоплътност. Това изпитване ще се проведе 

по  "метода на загуба на налягане". Чрез този метод изпитването продължава най-малко 1 час, 

като налягането се повишава постепенно до достигане на пробното. 

Промивка и дезинфекция 
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Преди пускането на водопровода в експлоатация ще се извърши промивка, до пълното 

избистряне на промивната вода. За промивката ще бъде използвана технически чиста вода.  

Схемата на промиване ще бъде такава, че ще позволява повторното използване на водата чрез 

временни утайници, поставени в краищата на подаващия и обратния тръбопровод.  

При показани отрицателни резултати ще се осъществи дезинфекция на тръбопровода, вторична 

промивка с питейна вода, ще се вземе проба от водата и ще се състави акт за резултатите от 

анализа. Представители на РЗИ ще присъстват и вземат участие при дезинфекцията на 

тръбопровода и вземане на проби от водата. Окончателната промивка ще бъде с питейна вода, 

докато резултатите от взетите проби от промивната вода достигнат тези, отговарящи на 

изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови 

цели. 

Чрез вкарване в тръбите на разтвор от хлор-газ или хлорно съединение ще се направи 

дезинфекцията на водопроводите. Дозировката и времето за дезинфекциране ще бъдат 

съгласувани с местните санитарни власти. Дължината на дезинфекциращия участък няма да 

бъде по-голяма от 200 м. След приключване на процеса по дезинфекция участъкът отново се 

промива с чиста вода от водоизточника, докато напълно изчезне миризмата на хлор и 

резултатът от бактериологичният анализ на взетата проба бъде благоприятен.  

За извършената промивка и дезинфекция ще се състави акт. 

Временна организация и безопасност на движението (ВОБД) 

Организацията на движението по време на строителството и необходимата сигнализация ще са 

за сметка на изпълнителя, като ще се изготви част "Временна организация и безопасност на 

движението" към Техническия проект, като за всеки конкретен случай се прилага съответната 

схема, съгласно Наредба № 3 "За временна организация и безопасност на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците" (ВОБД). Пътните знаци 

ще бъдат втори типоразмен по БДС 1517 и втори клас фолио с едрозърнеста структура на 

отразяващия слой съгласно чл.7 и чл. 8 от Наредба № 18 "За сигнализирането на пътищата с 

пътни знаци" и Наредба № 3. За осъществяване на ВОБД площадката на строителните и 

монтажни работи ще бъде разделена на участъци, в които движението ще бъде отбивано 

последователно, съгласно предвижданията на поректа за ВОБД. 

Временните знаци ще се поставят на преносими стойки, устойчиви срещу преобръщане от 

вятър. Знаците ще бъдат поставени преди започване на строителството и ще се премахнат 

веднага след окончателното завършване на обекта. Пътните знаци за въвеждане на ВОБД ще 

отговарят на минималните светлотехнически изисквания съгласно Приложение № 5 на Наредба 

№ 3 за ВОБД. През тъмната част на денонощието надлъжното ограждение ще се сигнализира с 

постоянни или мигащи светлини или по друг подходящ начин. 

Лицата, които извършват СМР в обхвата на пътя ще носят отличителния знак (С12) "Облекло с 

ярък цвят и светлоотразителни ленти".  

Пътните знаци на постоянната сигнализация, които не съответстват на временната ще се 

премахнат или ще се покрият с непрозрачен калъф или фолио с черен или сив цвят. 

Описание на мерките за опазване на околната среда 

Преди започване на строителството и по време на самото строителство на обект: "Външен 

водопровод за с. Могилица, Община Смолян" ще се вземат всички мерки за опазване на 

околната среда, за осигуряване на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност 

при извършването на СМР. 

Основната причина за нарушаване на околната среда при изграждане на водопровода са 

изкопните работи, които изключително засягат терените, в които се извършва. Няма да се 

позволява безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни машини и 

материали – тръби, арматури, фасонни парчета, развалени строителни машини и др. 

Ще бъдат взети необходимите мерки за намаляване на потенциалните негативни влияния върху 

околната среда: 

 Най-близко разположените автобази ще бъдат използвани за зареждане с гориво-

смазочни материали; 
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 При установяване на генериране на опасни отпадъци ще се сключи договор с фирма, има 

съответния лиценз за тяхното третиране; 

 За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението ще се 

предприемат следните мерки: оросяване, контрол върху техническото състояние на 

механизацията и транспорта; 

 При завършване на строителството ще бъдат оценени необходимите количества реагенти 

за неутрализиране на остатъчните количества хлор в отработената вода при промиване и 

саниране на водопроводите и съоръженията, с цел изпълнение на изискванията на 

екологичното законодателство към качеството на тези води и недопускане замърсяване 

на околната среда (почви и открити водни течения) с хлорни агенти; 

 Питейна вода на обекта ще бъде доставяне с водоноски или бутилирана; 

 За недопускане на утечки на масла ще се извършва ежемесечен контрол на техническото 

състояние на машините; 

 За битово-фекалните води ще се използват съществуващи или химически тоалетни; 

 За предотвратяване замърсяване на почвите ще се извършва контрол на строителната 

механизация и транспортните коли. Ще бъдат определени места за измиване на 

транспортните средства; 

 Транспортните коли се покриват; 

 Организацията на строителството няма включва активиране на срутища; 

 В случай на необходимост – извършването на взривните ще става по специален проект, 

без разлет, за запазване на прилежащата растителност; 

 Във възможно най-минимални размери ще бъде унищожаването на дървесна 

растителност и храсти, което ще бъде изцяло съгласувано с компетентния орган; 

 Съгласно българското законодателество при извършване на строителни работи за 

откриване на археологически находки ще информираме АИМ, строителството временно 

ще бъде спряно и ще се вземат съответните решения за тяхното съхранение; 

 В добро техническо състояние ще бъдат поддържани използваните машини агрегати; 

 Ауспусите на транспортните и строителни машини ще бъдат с шумозаглушители; 

 Няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. 

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали, бетонови смеси и 

асфалтови продукти ще бъде само от предприятия, които притежават съответния лиценз за 

извличането и производството им. 

Всички действия по опазване на околната среда ще се спазват стриктно и ще се контролират от 

инвеститорския контрол и от независимия строителен надзор на обекта. 

Безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна безопасност 

При изпълнение на строителството стриктно ще се спазва Наредба № 2 от 22 май 2004 г. за 

минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи. При изпълнението на обекта изключително строго ще 

съблюдаваме и спазваме действащите нормативни документи по БХТПБ. Специфичния 

характер на обекта: "Външен водопровод за с. Могилица, Община Смолян" и дейностите за 

изпълнение ще бъдат осигурени лични предпазни средства и специално работно облекло. 

Работещите на площадката на обекта строителни машини ще притежават паспорти и 

съответните инструкции по БХТПБ.  

След изпълнението на водопровода в обхвата на пътя Могилица-Буката и при пресичане на 

пътя Смолян-Арда, пътното платно ще бъде възстановено в първоначалния му вид. 

Спецификация на материалите 

 ПЕВП тръбите и фитингите, класифицирани като HD-PE ф 140 мм, РN 10 ще отговарят 
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на необходимите стандарти: БДС EN 12201 

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

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

мазут/ 

Влаганите строителни материали ще бъдат придружени със сертификат за произход и 

декларация за съответствието на строителния продукт с указания за прилагане на български 

език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, подписана и 

подпечатана от производителя или негов представител – (съгласно Наредба за съществените 

изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с 

ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). 

Материалите, които ще се вложат в обекта ще са с по-високо качество или такова отговарящо 

на БДС EN или еквивалентно. 

Изисквания за сигурност 

Ще се носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата 

работа, материали и оборудване от самото начало до завършването на работата на обекта. 

Защита на собствеността 

Ще се носи отговорност за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която 

се намира на обекта или в близост до него, срещу щети или вреди резултат на работата ни. 

Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност ще се възстанови по 

подходящ и задоволителен начин. 

Всички площи и вещи повредени или нарушени от действията на изпълнителя ще бъдат 

възстановени. В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху 

собственост, в резултат на работата по този Договор, той ще бъде отговорен за всички разходи, 

свързани с разрешаването на или защитата при тези искове. 

Преди да се насрочи проверка на завършените работи ще бъде извършено необходимото 

почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършените подобекти, и 

оборудване. 

Противопожарна защита 

Инициативата за всички нужни превантивни мерки, за възпрепятстване избухването на пожар 

на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и др. ще бъде на изпълнителя. Ще 

бъде осигурено достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. По никакъв начин 

няма да бъдат изгаряни отпадъци или отломки. 

В случай на пожар или експлозия в района на работите, веднага ще бъде подаден сигнал за 

тревога на местните власти или Възложителя, в следствие на разположени резервоари за гориво 

или подобни опасни средства или устройства. За предотвратяване появата на пожар или 

експлозия, ще бъдат упражнявани предпазни мерки за безопасност и ще се придържат към 

всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя. 

Опазване на дърветата и зелените площи 

Без одобрението на Възложителя няма да бъдат премахвани, премествани или рязани каквито и 

да са дървета. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в 

района на строителните работи ще бъдат отговорност на изпълнителя. Ако в процеса на 

изпълнение на договора ненужно бъдат унищожени или повредени дървета или тревни площи, 

същите ще бъдат заменени с нови, които са равностойни или с по-добро качество и 

характеристики.  

 

 Етапи за изпълнение на СМР 

I.ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА: 
Дейностите по изпълнение на СМР ще стартират след сключване на договор между двете 

страни и даване фронт за работа.  

Цялостната дейност по изпълнение на строително-монтажни работи ще бъде изпълнена в 

рамките на общата продължителност  от 89 (осемдесет и девет) календарни дни  в следните 

етапи: 



                                       

9 

Етап 1 – Подготвителен - Мобилизация с продължителност 1 календарен ден; 

Етап 2 – Извършване на строителни и монтажни работи на обект: Външен водопровод за 

с. Могилица, Община Смолян 87 календарни дни; 

Етап 3 - Предаване на обекта на Възложителя с продължителност 1 календарен ден. 

 

      Ще се изготви подробен план за изпълнение на услугата с линеен график придружен от 

диаграма на строителната механизация и диаграма на работната ръка съответстващи на 

приложения график, който ще се съгласува с Възложителя. 

Предвидените в обекта дейности от ЕТАП 2 ще се изпълнят по инвестиционен проект, който 

предвижда изпълнението на строителни и монтажни работи, разделено на отделни подетапи, 

както следва: 

 ПОДЕТАП  1  

Прочистване на трасето – изсичане на храсти, изкореняване на дървета; 

Ограждане с инвентарни ограждения; 

Разваляне на съществуваща настилка – асфалтова и трошено-каменна (черен път); 

  ПОДЕТАП  2  

Изкопни дейности – механизирано и ръчно; 

Пясъчна подложка – 10 см; 

Товаро-разтоварни работи; 

Монтаж тръби; 

Полагане на детекторна лента; 

Направа опорни блокове (кофражни, армировъчни и бетонови работи); 

Направа на оттоци и безнапорни въздушници. 

 ПОДЕТАП  3  

Засипване на тръбите без трамбоване (без местата на свързване меджу тръбите и фасонните 

части); 

Уплътняване – трамбоване; 

Изпитване под налягане; 

Засипване – ръчно; 

 ПОДЕТАП  4  

Възстановяване на настилка; 

Дезинфекция на водопровода; 

Промиване на водопровода с чиста вода. 

      Разделянето на тези етапи е до известна степен условно, защото ще има технологични 

застъпвания и прекъсвания, което е видно и в приложения линеен график, но всеки етап започва 

след преглед на мероприятията. 

Описание на организацията на движението по време на изпълнението на обекта: 

Строителната площадка е удобно разположена по отношение на съществуващата пътна мрежа. 

Външният транспорт за осигуряване на строителни материали ще се осъществява от бордови 

коли и самосвали. 

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА  НА ПРЕДВИДЕНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ 

Изпълнението на мероприятията по изпълнение на проекта е разделено условно на етапи, без 

това разделяне да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки и други 

подобни мероприятия. Описаните видове СМР, тяхната последователност на изпълнение и 

предвидените  организационни  етапи по ЗБУТ по конкретния строеж са следните: 

 

ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ – /преди започване на работа/ - почистване на обекта, 

поставяне на информационна табела,  обезопасяване на строителната площадка, маркиране и 

обезопасяване на места за разполагане на оборудване и механизация, маркиране на опасни 

места за хора и машини. В настоящия етап ще се извърши и предварителна доставка на 

необходимите материали с цел проверка и одобрение от Строителния надзор и Възложителя. 
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След като се получи одобрение на материалите предвидени за влагане в строежа ще се 

пристъпи към втория етап. 

 

ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ ДЕЙНОСТИ И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПО 

ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 
Обект: Външен водопровод за с. Могилица, Община Смолян 

Наименование мярка К-во дни Брой 

работници  

Брой 

механиза

ция 

Описание 

Изсичане храсти и 

млада гора при деб. 

на дърветата до 10см 

100 м2 0,3 1 ден  1 бр. работник;  Моторен 

трион – 1 

бр. 

Изсичането ще бъде от работник с 

моторен трион  

Изкореняване храсти 

и млада гора при 

деб. На дървета до 

10см 

100 м2 0,3 1 ден 2 бр. работници *** Изкореняването ще се извърши от 

рабоници ръчно. 

Изкореняване 

един.дървета ръчно с 

ф45см 

бр. 15 1 ден 5 бр. работници *** Изкореняването ще се извърши от 

рабоници ръчно. 

Изсичане 

един.дървета ръчно с 

ф45см 

бр. 15 1 ден 1 бр. работник;  Моторен 

трион – 1 

бр. 

Изкореняването ще се извърши от 

рабоници ръчно. 

Изкоп с багер 

зем.почви при 2 ут.у-

вия на отвала 

м3 1300 12 дни Операторите са 

включени в 

механизацията 

Булдозер 

– 1  бр.; 

багер – 1 

бр. 

Изкопа ще се извърши с багер, а 

булдозера разрива изкопаната 

почва 

Изкоп с огр.ширина 

0.6до1.2м - ръчно в 

земни почви 

неукрепен 

Н=или<2М 

м3 650 81 дни 3 бр. работници *** Изкопа ще се извърши от 

строителни работници с ръчен 

инструмент 

Охрана и 

сигнализация при 

взривяване 

бр. 60 80 1 бр. обучен 

персонал 

*** Ще се извърши от специално 

обучен персонал 

Тесен изкоп 

(В=0.6до1.2М, 

Н=или<2М) в скални 

почви в нас.места и 

до съоръжения. 

м3 2285 80 дни 15 бр. 

работници 

Подвижен  

компресор 

– 2 бр.;  

Пробивен 

чук – 4 бр.;  

Булдозер – 

1 бр. 

Изкопа ще се извърши от 

строителни работници – ръчно, и 

механизирано с пробивен чук и 

булдозер. 

Подложки от земя и 

пясък 

м3 882 79 дни 3 бр. работници *** Подлагането на пясък ще се 

извърши ръчно от строителни 

работници 

Д-ка и м-ж тръба РН-

НD ф140 рn10 
м 3253 79 дни 6 бр. работници Апарат за 

челно 

заваряване 

– 1 бр.; 

Ел.агрегат 

– 1 бр. 

Доставките ще бъдат придружени 

от сертификати за качество и ще 

се спазват технологичните 

изисквания на производителя при 

монтаж. Монтажът ще се извърши 

от квалифициран персонал с 

дългогодишен опит в тази 

дейност. 

Засипване тесни 

изкопи без 

трамбоване 

м3 1950 72 дни 4 бр. работници *** Ще се извърши от работници 

Уплътняване земни 

почви с пневматична 

трамбовка пласт 

20см 

м3 1950 72 дни 1 бр. работник;  Подвижен 

компресор 

– 1 бр. 

Уплънтяването ще се извърши с 

пневматична трамбовка с помощта 

на подвижен компресор. 
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Изпитване 

тръбопроводи  до 

ф150 

м 3253 70 дни 2 бр. работници *** Ще се извърши от работници 

Засипване ръчно 

изкопи с огр.ширини 

във всички скални 

почви 

м3 1750 68 дни 5 бр. работници *** Ще се извърши от работници 

Рязане на асфалтова 

настилка 

м 1100 18 дни 4 бр. работници Фугорез – 

2 бр. 

Рязането на асфалтовата настилка 

ще се извърши с фугорезна 

машина и строителни работници 

Основа от баластра м3 220 17 дни 1 бр. работник  Валяк 

статичен 

– 1 бр; 

Грейдер – 

1 бр. 

Ще се извърши с валяк статичен и 

грейдер. 

Превоз на асфалт на 

30км. 

тона 316,8 22 дни Операторите са 

включени в 

механизацията 

Самосвал 

– 1 бр. 

Ще се осъществи от самосвал и 

оперетори с необходимата 

квалификация. 

Асфалтобетон-

непл.смес за 

дол.пласт 24 

кг/м2/1см.  (нафта) 

тона 158,4 17 дни 1 бр. работник;  Асфалтора

зстилач – 1 

бр; Валяк 

статичен – 

1 бр; Валяк 

пневматич

ен – 1 бр. 

Ще се използва работник, 

асфалторазстилач, валяци-

пневматичени статичен 

Асфалтобетон-

пл.смес за горен 

пласт 24 кг/м2/1см. 

(нафта) 

тона 158,4 22 дни 1 бр. работник;  Асфалтора

зстилач – 1 

бр; Валяк 

статичен – 

1 бр; Валяк 

пневматич

ен – 1 бр. 

Ще се използва работник, 

асфалторазстилач, валяци-

пневматичени статичен 

Шахта за отток и 

въздушник 

100/100СМ 

Н=или<2М 

бр. 8 25 дни 2 бр. работници *** Шахтата за отток ще се извърши 

ръчно от строителни работници 

Монтаж стоманени 

тр. Вцт до 100 атм 

ф131/140мм 

м 35 3 дни 4 бр. работници  Автокран – 

1 бр; 

Оксижен – 

1 бр; 

Електроже

н – 1 бр;  

Монтажът ще се извърши от 

квалифициран персонал с 

дългогодишен опит в тази 

дейност. 

Изолация на 

тръбопр. Ръчно, 

усилен тип ІІІ<20%, 

ф108/158мм 

м2 27,5 2 дни 2 бр. работници *** Изолацията ще се поставя от 

работници 

Направа опорни 

блокове в стръмен 

участък за 

закрепване на 

тръбата 

бр. 20 9 дни 2 бр. работници *** Направата на опорни блокове ще 

се извърши ръчно от работници. 

Направа опорни 

блокове на 

хоризонтални чупки 

бр. 15 7 дни 2 бр. работници *** Направата на опорни блокове ще 

се извърши ръчно от работници. 

Натоварване 

разкопана земна 

почва на транспорт с 

багер 

м3 675 4 дни Операторите са 

включени в 

механизацията 

Багер – 1 

бр; 

Булдозер 

– 1 бр. 

Натоварването ще се извърши от 

багер и булдозер. 

Превоз скални маси м3 675 4 дни Операторите са 

включени в 

механизацията 

Самосвал 

– 5 бр. 

Превоза ще се извърши със 

самосвал. 
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Каменна зидария над 

основи с едно лице 

на ВЦ р-р 

м3 10,5 5 дни 2 бр. работници *** Ще се използват строитлени 

работници 

Направа заустване на 

отток 

бр. 4 4 дни 2 бр. работници *** Ще се извърши от работници 

ръчно. 

Д-ка и м-ж  на тръба 

РЕ-НD ф90 РN 6 за 

заустване на отток 

м 40 3 дни 3 бр. работници Апарат за 

челно 

заваряване 

– 1 бр; Ел. 

агрегат – 1 

бр. 

Доставките ще бъдат придружени 

от сертификати за качество и ще 

се спазват технологичните 

изисквания на производителя при 

монтаж. Монтажът ще се извърши 

от квалифициран персонал с 

дългогодишен опит в тази 

дейност. 

Каменна зидария в 

основи на ВЦ р-р 

м3 6,5 3 дни 2 бр. работници *** Ще се използват строитлени 

работници 

Кофраж неармирани 

бетонови стени, 

канали, парапети, 

асанни шахти 

d>15см 

м2 5,5 1 ден 1 бр. работник  Автокран 

– 1 бр. 

Ще се използва автокран и 

строителни работници. 

Каменна зидария в 

основи на ВЦ р-р 

м3 3,5 2 дни 2 бр. работници *** Ще се използват строителни 

работници 

Д-ка и м-ж на тръба 

РЕ-НD ф50 

м 100 2 дни 2 бр. работници  Апарат за 

челно 

заваряване 

– 1 бр; Ел. 

агрегат – 1 

бр. 

Доставките ще бъдат придружени 

от сертификати за качество и ще 

се спазват технологичните 

изисквания на производителя при 

монтаж. Монтажът ще се извърши 

от квалифициран персонал с 

дългогодишен опит в тази 

дейност. 

Полагане 

стоманобетон м200 

филцов за стени и 

шайби с d>15см - 

ккран 

м3 2 1 ден 2 бр. работници Автокран 

– 1 бр. 

Ще се използва автокран и 

работници. 

Дезинфекция 

водопроводи 

ф150мм 

100 м. 32,53 2 дни 4 бр. работници *** Дезинфекцията ще се извърши от 

работници 

 

Приключване и предаване обекта на Възложителя. 

 Изготвяне на екзекутивна документация и извършване на необходимите лабораторни 

изпитвания и измервания, доказващи правилността на изпълнените строително-

монтажни работи. 

 Предаване обекта на Възложителя почистен и годен за експлоатация. 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Общи данни.  

Село Могилица се намира на 30 км южно от гр. Смолян по пътя Смолян-Арда и на 7 км от 

границата с Гърция – по въздушна линия. 

Сега съществуващият външен водопровод е изпълнен през 1970 г. с етернитови тръби с 

диаметри ф 125 мм с дължина 1560 метра и ф 80 мм с дължина 1600 метра. Загубите на вода по 

този водопровод достигат до 50 %. Силно амортизираните етернитови тръби и гумени 

уплътнители води до постоянни течове, чести аварии и недостиг на питейна вода в с. Могилица. 

Честите аварии по външния водопровод водят до значителни смущения във водоснабдяването 

на цялото село и големи финансови разходи за отстраняване на авариите по вопороводната 

мрежа, както по възстановяването на пътни настилки.  

С подмяната на старите етернитови тръби с нови полиетиленови HD-PE, ф 140 мм, PN 10 
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значително ще се подобри водоснабдяването на с. Могилица, ще се намалят разходите по 

отстраняване на аварии, възстановяване на пътни настилки. 

 

         Подходът за изпълнение на обекта ще се определя от спазване и на следните основни 

правила: 

 За удостоверяването на технологичната последователност при изпълнение на всички 

видове СМР ще се съставят необходимите документи, включително изготвяне и 

подписване на актове образец №12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи 

на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта, като всеки 

последващ вид работа започва след приемането на преходната такава, както и 

изготвянето и подписването на всички необходими актове и протоколи по време на 

строителството, в съответствие с изискванията на Наредба №3/2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. 

 Едновременна работа от еднотипен характер, когато е възможно и технологията го 

позволява. 

 Направа на проби и изпитания на захранващите инсталации и мрежи в точния момент, 

преди закриването им или преминаването към последващ технологичен етап. 

 Направа на проби и измервания на инсталациите и съоръженията, изготвяне на 

съответните протоколи с резултати и констатации преди Акт обр.15 за удостоверяване 

на годността на строежа. 

 Стриктно спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, 

осигурени от непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните 

нормативни изисквания. 

 Прилагане на фирмена политика за високо качество на изпълнение на CMР при 

участие на всички работници и служители. 

 Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на обекта 

изхвърляне на отпадъците на съответното депо, като опасните такива се съхраняват и 

предават по съответния ред. 

 Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното 

оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и 

пожарогасене при аварийни ситуации. 

 Организацията на човешките, материални и логистични ресурси ще се изразява в 

паралелно изпълнение на аналогични по характер СМР, съчетани с доставки на 

необходимите материали в точно определен момент от календарния график, 

съответстващ, на съответния етап от строителството. 

Строителните и монтажни работи ще бъдат извършени в съответствие с изработените и 

утвърдени инвестиционни проекти. 

Материалите които се предлагат препокриват изискванията към техническите характеристики 

на строителните продукти на Възложителя и изисквания за качество - нормативи, стандарти и 

други разпоредби, на които следва да отговарят. 

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строителните и монтажните 

работи ще бъде извършена от изпълнителя. 

В строежите ще бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на 

изискванията в българските и/или европейските стандарти. 

В случай, че в Инвестиционния проект конкретен материал е обозначен с посочване на марка, 

производител или патент, предложените материали могат да бъдат заменени с еквивалентни 
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или по-добри технически характеристики. 

В случай на замяна, предварително ще се съгласуват с Възложителя всички влагани в 

строителството материали, елементи, изделия и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект 

ще бъде съгласувана и приета от Възложителя. 

Всички материали,  които ще бъдат вложени в строежите ще 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 до строителните 

машини, както и до складови помещения, по всяко време, като ще се осигурят всички 

необходими условия и ще се окаже съдействие за получаване на правото за такъв достъп. 

Техническите проекти за обекта на поръчката са предоставени от Общинска администрация – 

Смолян. 

Последователност на предвижданите дейности 

Всички работи ще се изпълняват в съответствие с техническите спецификации, Договора за 

изпълнение и в последователност предварително одобрена и съгласувана от Възложителя и 

компетентните специалисти: технически ръководител на обекта, инженери, геодезист, 

координатор по БТ и контрольор по качеството. Изкопите на обекта се ограждат с инвентарни 

ограждения, високи не по-малко от 0,80 м, сигнализирани със съответни знаци, а през тъмната 

част на денонощието или при лоша видимост и със светлини, разположени на разстояние, не 

по-малко от 10 м един от друг по дължината на огражденията. Достъпът до него се ограничава 

само за работници предварително обучени и инструктирани за изпълнение на специфичните 

видове дейности. Всички видове работи се изпълняват след предварителен инструктаж и 

постоянно наблюдение от специалистите - Ръководител на обекта, технически ръководител, 

бригадир и др. 

Линеен график 

На базата на разработените работни проекти и приложената към тръжната документация 

количествена сметка са определени видовете работи и е разработен подробен план-график. В 

този линеен график са определени сроковете за изпълнение на всеки вид работа, а оттам се 

определя и времетраенето на отделните етапи на обекта. При разработката на графика са взети в 

предвид: 

- вида работа; 

- професионалната квалификация, която се изисква за този вид дейност; 

- производителността на специалиста работник. 

- условията, при които ще бъде извършена тази работа. 

- числеността на работните звена, с които разполага дружеството. 

- количеството работа. 

Като се вземат в предвид горепосочените неща, предполагаемото начало на крайният срок, 

който се изисква от Възложителя са определени няколко основни показателя на линейният 

график: 

         1. Времетраене на всички видове работи по количествена сметка; 



                                       

15 

         2. Технологичната последователност; 

         3. Технологичното време за изчакване между отделните видове работи; 

         4. Численият състав на звеното, което я изпълнява. 

Ясно са дефинирани връзките между видовете работи, така че да се определят възможно най-

ясно критичните пътища и резервите от време. Линейния календарен график е в календарни 

дни. От това следва, че режимът на работа ще бъде непрекъсната седемдневна работна седмица. 

        Дейностите по мобилизацията ще започнат непосредствено след съставяне на Протокол за 

откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво съгласно 

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

време на строителството, издадено от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, и ще включва мобилизиране на човешки ресурси, строителна механизация и 

временното строителство, необходими за напредъка на работите и особено критичните точки от 

графиците, които да позволят приключване на договорните дейности в рамките на договорения 

с Възложителя срок.  

Генералният подход за изпълнение на обекта се определя от спазване и на следните основни 

принципи: 

         1. Правилото за „технологична последователност" при изпълнение на всички видове СМР, 

включително изготвяне и подписване на актове образец № 12 за установяване на всички видове 

СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващи, че са постигнати изискванията на проекта, 

като всеки последващ вид работа започва след приемането на преходната такава, както и 

изготвянето и подписването на всички необходими актове и протоколи по време на 

строителството, в съответствие с изискванията на Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

        2. Едновременна работа от еднотипен характер, когато е възможно и технологията го 

позволява. 

        3. Извършване на необходимите проби и изпитания на захранващите инсталации и мрежи в 

точния момент, преди закриването им или преминаването към последващ технологичен етап. 

        4. Направа на проби и измервания на инсталациите и съоръженията, изготвяне на 

съответните протоколи с резултати и констатации преди Акт обр.15 за удостоверяване на 

годността на строежа. 

        5. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от 

непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания. 

        6. Прилагане на фирмена политика за високо качество на изпълнение на CMР при участие 

на всички работници и служители. 

        7. Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на обекта 

изхвърляне на отпадъците на съответното депо, като опасните такива се съхраняват и предават 

по съответния ред. 

        8. Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното 

оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене при 

аварийни ситуации. 

        9. Организацията на човешките, материални и логистични ресурси ще се изразява в 

паралелно изпълнение на аналогични по характер СМР, съчетани с доставки на необходимите 

материали в точно определен момент от календарния график, съответстващ, на съответния етап 

от строителството. 

 Демобилизация 

        След приключването и предаването на работите, временното строителство и строителната 
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механизация ще се отстранят, ще се почисти трасето и обекта, всички остатъци ще се отстранят 

и депонират на посочено от Възложителя място. 

        По подробно етапите и отделните строителни процеси са разбити и дадени в приложения в 

нашата документация календарен план график.  

       ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН 

Организационен план на строителната площадка 

Обектът се намира на територията на с. Буката и с. Могилица. При откриване на строителната 

площадка, на видно място ще бъде поставен информационна табела за строежа и при 

необходимост ще се актуализира. 

Информационната табела ще съдържа: 

 Дата на откриване на строителната площадка 

 Номер и дата на разрешително за строежа 

 Точен адрес на строителната площадка 

 Възложители с трите имена и адреси 

 Вид на строежа 

 Строител –име и адрес  

 Координатор по безопасност и здраве на изпълнителя на строежа - име и адрес 

 Планирана дата за започване на работа на строителната площадка 

 Планирана продължителност на работа на строителната площадка 

 Планиран максимален брой работещи на строителната площадка 

Преди откриване на строителната площадка, възложителят или упълномощеното от него лице 

ще гарантира чрез оценка за съответствие но реда на ЗУТ, че: 

 С проекта на строежа са спазени изискванията за безопасност на всички етапи на 

строителството, и че всички инсталации, попадащи в зоната на строителната площадка, 

са ясно означени в проекта; 

 Проектът е съгласуван и одобрен от всички заинтересувани органи и лица; 

 Всякакви други промени в проекта ще бъдат съгласувани по съответния ред, без да 

нарушават изисквания на на ЗБУТ. 

Изпълнителя се задължава да  осигури: 

 Извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в 

инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве; 

 При необходимост  ще изработват и утвърждават вътрешни документи за осигуряване на 

ЗБУТ, съобразени с конкретните условия; 

 Ще се предприемат съответните предпазни мерки за защита на работещите от рискове, 

произтичащи от недостатъчна  якост или временна нестабилност на строителната 

площадка 

 Ще организира вътрешната система за проверка, контрол и оценка на състоянието на 

безопасността и здравето на работещите; 

 Ще се предприемат допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни 

места при неблагоприятни климатични условия; 

 Ще се отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат на 

извършване на СМР; 

 Ще се определят отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за 

борба с бедствията, авариите и пожарите и за евакуация. 

Организационен план за изпълнението на изкопните работи 
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При изпълнението на вътрешния водопровод изкопите с дълбочина до 1,5 м  ще се ограждат с 

инвентарни ограждения, високи не по-малко от 0,80 м, сигнализирани със съответни знаци, а 

през тъмната част на денонощието или при лоша видимост и със светлини,, разположени на 

разстояние, не по-малко от 10 м един от друг по дължината на огражденията. 

Изкопът ще се изпълнява с откос 5:1. Преди изпълнение на изкопните работи по асфалтовия 

път, съществуващата асфалтова настилка ще се разваля, като след изпълнение на водопровода 

ще се възстановява. 

Количеството на механизирания изкоп за земни почви е 60%, а ръчния – 40 %. 

Земните работи ще се  изпълняват с багер с обратна лопата. Разбиването на скални маси ще 

стане с къртач, без употреба на взривни вещества. Изкопаните земни и скални маси от 

населените места ще се извозват със самосвали извън населеното място. Необходимите 

количества за обратно засипване ще се върнат обратно, а излишните разрият с булдозер. 

Отпадъците от развалената асфалтова настилка също ще се изнасят извън населеното място и 

разриват. 

Техническият ръководител ще следи за спазване правилата за приемане на земните работи към 

Наредба №2. 

ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ И ЗА 

ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА НАМИРАЩИТЕ СЕ НА СТРОИТЕЛНАТА 

ПЛОЩАДКА 

При изграждането на обекта ще се създаде организация за спазване на изискванията на Наредба 

№ 2 (Противопожарни строително-технически норми). 

 Пожаро- и взривоопасните места на територията на строителната площадка ще се означават 

със знаци и сигнали, съгласно Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда 

и противопожарната охрана. 

 На строителната площадка ще бъдат осигурени подръчни противопожарни уреди и 

съоръжения (пожарогасител) – видът и количеството ще са съобразени с изискванията на 

нормите. 

 Ще бъде осигурен телефон за връзка със службите ПАБ в случай на необходимост. На 

видни места ще бъде поставена табела с телефонния номер на ПАБ. 

 Тютюнопушенето ще се извършва на определението за целта места, съгласувано с органите 

на ПАБ, означени със знаци или табели и съоръжени с негорими съдове с вода или пясък. 

Няма да се допуска: 

 Оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини, както и паркиране на 

механизация и превозни средства по пътища и подходите към противопожарните уреди, 

съоръжения и инсталации за пожарогасене; 

 Тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта 

от денонощието на места, категоризирани или определени като "пожаро- или 

взривоопасни"; 

 Подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и др. 

тръбопроводи; 

 Подгряване на двигатели с вътрешно горене на строителни машини с открит огън, 

електронагревателни уреди; 

 Окачване на дрехи върху части от електрическата инсталация и сушенето им върху 

отоплителни и нагревателни уреди. 

 

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ 
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ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ 

РИСКОВЕ. 

Специфичните изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на видовете 

СМР са посочени в Наредба 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при изпълнение на СМР. 

Изкопни работи.  

 Преди започване на изкопните работи ще се извършват: 

 Почистване и временно повърхностно отводняване на терена, а в населено място 

разваляне на настилки; 

 Монтиране на ограждащи и предпазни съоръжения; 

 Геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения. 

 Подготовка и доставка на необходимите продукти и приспособления за извършване на 

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

 В зоните на подземни мрежи и съоръжения земните работи ще се извършват с писменото 

съгласие на собственика или експлоатиращия проводите и/или съоръженията. 

 При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните мрежи и 

съоръжения или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно ще се 

изкопават шурфове перпендикулярно на трасето на подземните мрежи, за установяване на 

действителното местоположение и вида на подземните мрежи и съоръжения. 

 Преди започване на земните работи техническият ръководител ще означава върху терена 

или на подходящо място със знаци и/или табели на съществуващите подземни мрежи и 

съоръжения в план и дълбочина. 

 В зоните на подземни мрежи и съоръжения земните работи ще се извършват под 

непосредственото ръководство на техническия ръководител или бригадира, а в 

охраняващата зона на проводници под напрежение – под наблюдението и на представител 

на собственика. 

 Няма да се допуска извършване на земни изкопи със строителни машини на разстояние, по-

малко от 0,2 м от подземни мрежи или съоръжения. 

 При изкопаване на траншеи и ями в населени места, където има движение на хора и 

превози и средства, строителят е длъжен да постави защитни ограждения, сигнализирани с 

пътни знаци и табели, а през нощта – със сигнално осветление. 

 При изкопни работи за пoлагане на тръбопроводи ще се осигурява технологично разстояние 

с широчина най-малко 15,0 м от двете страни на траншеята за безопасно преминаване на 

строителни машини. 

 За влизане и излизане от изкопа ще се поставят стълби с широчина най-малко 0,7м така, че 

горният им край да е на височина 1,0 м над терена. 

 Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала няма да е 

по-малко от 1,0 м. 

 При прекъсване на работа кошът на багера ще се спуска на земята, като багерът се 

застопорява, а при движението по пътищата стрелата ще се поставя по надлъжната ос на 

машината и кошът ще бъде спускан на разстояние 1,0 м от земята. 

 Разполагането на земна маса, строителни продукти, съоръжения и др., както и движението 

на строителни машини ще се допускат извън зоната на естественото срутване на откосите 

на изкопите на разстояние не по-малко от 1,0 м от горния им ръб. В случай на укрепени 

изкопи тези дейности ще се извършват и в зоната на естественото срутване на откосите на 

изкопите, когато при оразмеряване на укрепването им са взети предвид съответните 



                                       

19 

натоварвания. 

 Всички кирки, лопати и др. инструменти ще бъдат удобни за работа. Дръжкте им ще бъдат 

здрави, здраво набити и без чепове по тях и толкова къси, че работниците да не си пречат 

един на друг. 

 Абсолютно задължително е в изкопа да се работи с предпазни каски и ботуши. 

 Няма да се допуска разполагане на работни площадки върху елементи от укрепването, 

стъпването и ходенето по елементите, както и поставянето на продукти и съоръжения върху 

тях. 

 Изпълнението на изкопни работи или на други видове СМР в изкопи след временното им 

спиране или замразяване се възобновява по нареждане на техническия ръководител след 

проверка за устойчивостта на откосите и отстраняване на констатирани неизправности и 

опасности. 

 На работа с багер ще се допускат само правоспособни багеристи. 

 Няма да се допуска преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други 

видове СМР в обсега на действие на багера. 

 При изпълнение на изкопни работи в неукрепени изкопи техническият ръководител и 

бригадирът ще бъдат длъжни да следят за устойчивостта на откосите и при поява на 

пукнатини, успоредни на ръба на изкопа, на надвиснали камъни или козирки или при 

опасност от свличания или обрушвания ще разпоредят на работещите незабавно излизане 

от изкопа и извеждане на строителните машини от застрашените участъци. 

Тръбите ще се засипват ръчно до 20см над темето с пясък или земна почва. На тази засипка ще 

се извършва трамбоване с ръчна трамбовка на пластове от 10см. Засипването до кота терен 

извън регулацията ще се изпълни с изкопаните земни и скални маси. В участъците, където ще 

се възстановява настилка, се предвижда засипване механизирано с нестандартна баластра с 

дебелина 40см. Предвидено е механично валиране на баластрата. 

Ще се възстановят съответните улични и тротоарни настилки, както и зелените площи. 

Товаро-разтоварни работи 

 Товаро-разтоварните площадки ще се подбират на сравнително равен терен с наклон не 

повече от 5% и ще са добре подравнени. 

 През зимата товаро-разтоварните площадки ще се почистват от сняг, a при опасност от 

заледяване ще се насипят с пясък. 

 Фронтът за извършване на товаро-разтоварните работи ще бъде с размери, за да осигури 

достатъчно място за обръщане, спиране и свободно разминаване на превозните средства. 

 Товаро-разтоварни работи ще  се извършват с кранове, макари, скрипци и др. Когато по 

изключение няма да се ползва механизация, товаро-разтоварни работи ще се извършват с 

помощта на скари от наклонени греди или когато ще се използват предварително изкопани 

рампи. 

 Няма да се пренасят товари по-тежки от 50 кг от един носач. 

 Качването, свалянето на и от гръб на товари с единично тегло до 50 кг ще става с помощта 

на други работници. 

 Преместването на товари над 50 кг ще бъде напълно механизирано. 

 Работниците при товаро-разтоварните работи ще бъдат снабдени с брезентови ръкавици. 

 При товарене и разтоварване на тежести по наклонени скари, работниците ще издърпват 

товара отгоре на превозното средство, а онези, които прикрепват  товара  ще застават  

отстрани на същия, но в никакьв случай отзад под него. 

 Всички товари ще бъдат укрепени и завързани за превозното средство, така, че да не се 
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разместват или търкалят в него при транспортиране. 

 Канатите на каросерията на камиона ще бъдат добре затворен, че да не могат да се отварят. 

 При пренасяне на извънгабаритни товари ще се поставят червени сигнални знаменца. 

 Когато се налага работниците да пътуват с колата, те няма да бъдат прави, а седнали на 

специално поставени пейки. Сядането по канатите на каросерията абсолютно се забранява. 

Колата ще тръгва само при подаден сигнал "готово". 

 Слизането от колата ще става само, когато колата напълно е спряла. Скачането в движение 

се забранява. 

Монтаж тръби 

По цялата дължина на трасето под водопровода е предвидена пясъчна подложка с дебелина 10 

см. и най-малко 3-4см 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. 

Диаметърът и дължините на необходимите тръби, налягането и бройките на фасонните части са 

указани в чертежите от техническия проект на обекта. 

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

на камиони), няма да имат грапавини или остри  издатини, които биха повредили тръбите. При 

товаренето им няма да остават дълги участъци извън каросерията. При ръчно товарене и 

разтоварване ще се внимава да не се допусне надраскване на тръбите и няма да се поставят 

върху твърди предмети и няма да се допуска търкаляне или влачене по земята. При складиране 

на тръбите площадката, върху която ще се полагат, предварително ще се подравни и изчисти от 

остри предмети или камъни. 

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

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

съхранение. Тръбите и фасонните им части ще 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. 

При изграждане на тръбопроводи в населени места ще се спазват изискванията за изпълнение 

на пътища. 

Тръбите и фасонните части ще бъдат наредени близо до изкопа, като ще се внимава дължината 

на тръбите да отговаря на тази на трасето и броят и видът на фасонните части ще отговарят на 

проекта. В случаи на полагане на тръбопровода на места с автомобилно движение, тръбите ще 

се събират на групи по 10 – 15 /120-180м/, 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 ще се изпълни ръчно. 

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

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

осигурени срещу самоволно претъркване. 

Почистването дъната на траншеята от срутилата се почва ще се извършва преди спускането на 

тръбопровода в нея. Строго се забранява монтажът на тръбопроводи върху дървени и други 

горими конструкции. 

При заваряване на тръбопровод, положен в траншея, ще се спазват следните изисквания: 

 Под мястото на заварката ще се изкопава яма с размери1.21.2 м и дълбочина, не по-малка от 

0,5м; 

 Центроването на тръбата към тръбопровода ще се извърши с тръбопровода, като 

свободният й край ще се направлява посредством въже от работник, намиращ се извън 

траншеята; 

 Слизането в траншеята ще става по инвентарна стълба в близост до заваряемите шевове; 

 Строго ще се забранява движението на хора между тръбите и откоса на траншеята; 
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При полагане на РЕ-НD тръби на темето ще се залепва стоманена нишка за по-лесно засичане с 

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

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

работи. 

Изпитване на положените тръби 

Изпитването ще се направи в най-кратки срокове след полагането им. Изпитваният участък 

ще се задънва с фасонка за фланцова връзка и грух фланец, съоръжени с кранчета за пълнене с 

вода и изпускане на въздуха. Двата края на участъка ще се укрепват срещу изтръгване със 

задънващи парчета. Манометърът ще се монтира на по-високия край. Участъкът ще се напълни 

първо с вода, по възможност откъм по-ниската страна. Ще се отстрани въздуха от високите 

точки на кранчетата. След напълването на изпитвания участък с вода, налягането в него се 

повишава постепенно чрез помпена инсталация с 1 кг/см
2
 на минута, така че в случай на 

установена авария своевременно ще се прекъсне изпитването. 

Преди изпитването тръбите ще се засипват до 20 см над теме тръба с пясък или лека пръст, 

за да се предотврати движението на тръбите вследствие на повишено налягане. Връзките по 

тръбите ще се оставят открити, за се следят течовете. 

Работа с ел.машини.  

Всички ел.машини на обекта ще се обслужват само от правоспособни машинисти. 

Обслужването на машините от неправоспособни лица не се разрешава. 

Няма да се допуска: 

 Външни лица в района, където са разположени ел.машините; 

 До работа машинистът и работникът, ако са употребили алкохол. 

Няма да се допускат ел.машини в действие, преди да бъдат извършени пусково наладъчни 

работи и издаден пусков протокол, подписан от лицензирана пусково-наладъчна лаборатория. 

Енергията ще се произвежда от ел.агрегат, който задължително ще се обслужва от 

правоспособен машинисти. В близост до него няма да се пали огън, няма да се подгрява огън 

или лампи. В съседство с ел. агрегата няма да се държи нафта повече, отколкото е необходима 

за една машиносмяна. До ел. агрегата също ще има поставена дървена скара с диелектрично 

килимче. 

На видни места ще бъдат окачени табели с предупреждаващ и забранителен характер относно 

опасностите, които застрашават работниците. 

Изграждане на стоманобетонни конструкции 

Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи, техническият ръководител ще 

осигурява безопасното им изпълнение, като ще се вземат подходящи мерки за предпазване на 

работниците от възможни рискове. 

Извършване на СМР, следващи кофражни работи, от работните площадки на кофража, ще се 

допуска от техническия ръководител след укрепването на кофража в проектно положение. 

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

бетон, ще става по стабилно поставени подложки пътеки. 

Кофражни работи 

 Кофражните елементи ще 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 ще се проверяват преди 

използването им от техническия ръководител за установяване на тяхната годност. 

 Декофрирането на елементи от сградата ще се извършва поетапно, съгласно указанията на 

техническия ръководител. 

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

опасност от падане, предпазни каски и колани. 

Армировъчни работи 

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

доставя непосредствено преди монтажа. 
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Доставената на обекта армировка няма да се приема, ако не е придружена със сертификат за 

качество. 

Монтажът на заготвената армировка ще се извършва от правоспособни армировчици и ще се 

приема от проектанта и техническия ръководител на обекта. 

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

допуска след като за взети мерки. 

Полагане бетон 

Бетонната смес ще се приготвя: 

 На обекта; 

 В бетонов възел и ще се доставя на обекта с автосмесители. 

Безопасна работа при бетонови работи на обекта 

 Всички инертни материали ще бъдат складирани на определени места, близо до 

работното място. 

 Пренасянето им до площадката за объркване на бетона ще става с ръчни колички по 

дъсчени транспортни пътеки от достатъчно дебели и широки широколистни талпи. 

 Няма да се допуска кръстосване на транспортни пътеки. Същите няма да се пресичат от 

кабели, които биха били опасни за живота на работниците. 

 При забъркване на бетонова маса, работниците ще бъдат разделени на двойки, така че да 

не си пречат по време на работа.При работа лопатите им няма да се срещат,а да се 

разминават. 

 При полагане на бетона в кофража, отворът на съоръжението ще се покрие с платформа,  

скована от дебели талпи, положени върху три ребра със здрави греди. Талпите няма да бъдат 

свободно наредени върху бичмета, а ще бъдат приковани към тях. Това се прави с цел 

предотвратяване възможността от падане на хора. 

 Абсолютно е забранено стъпването в бетона бос или бъркане, полагане или трамбоване с 

голи ръце, поради опасността от обгаряне на кожата на работника. 

 Ще се полагат необходимите грижи за бетона, съобразно климатичните условия. 

Техническият ръководител: 

 Ще отстранява работещите, които не използват осигурените им лични предпазни средства 

или не са в трезво състояние; 

 Ще провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работници; 

 Ще забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

отговарят на изискванията на ЗБУТ; 

 Ще разпределя работещите по работни места съобразно тяхната квалификация, знание и 

опит. 

Контролира: 

- Монтажа и демонтаж на тръби, кофраж, временни опори и подпори; 

- Правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, 

изделията и оборудването. 

Осигуряване: 

- Прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа 

или работното място, когато има непосредствена опасност за здравето или живота или 

когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа. 

- Ред и чистота на работните места и строителната площадка, за която отговаря 

Определя: 

- Лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, 
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поддръжката и ремонта на работното оборудване. 

При инструктажа работещите, които извършват СМР, ще се информират за задълженията да 

спазват: 

 Изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа; 

 да се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват алкохол през работно 

време; 

 да спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка 

и на работните места; 

 да не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или 

квалификация; 

 да използват лични и други предпазни средства, когато това се изисква и след употреба 

ги връщат на съответното място. 

Преустановяват незабавно работа и уведомяват непосредствения си ръководител за всяка 

ситуация, за която има основателни причини да се считат: 

- Когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, 

инструментите, вследствие на което може да възникне злополука, авария, пожар и 

др.; 

- Че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве или живота им, така 

и здравето и живота на околните. 

 Не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на 

машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите. 

СПИСЪК НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ 

НА КОНТРОЛ 

Строителните машини, които ще работят или се предвижда да работят на строителната 

площадка: 

 Отговарят на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР; 

 са в добро техническо състояние, преминали през съответното техническо обслужване и 

ще бъдат безопасни за използване 

 Няма да бъдат допускани в експлоатация на работното оборудване с липсващи или 

неизправни системи за контрол, защита, сигнализация и автоматизация, свързана с 

безопасността на труда. 

Инсталации и машини подлежащи на контрол са: 

 Апарат за челно заваряване; 

 Ел. агрегат; 

 Автокран; 

 Оксижен; 

 Електрожен; 

 Моторен трион; 

 Булдозер; 

 Багер; 

 Подвижен компресор; 

 Пробивен чук; 

 Самосвал; 

 Асфалторазстилач; 

 Валяк статичен; 

 Валяк пневматичен; 
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 Грейдер; 

 Фугорез. 

Всички ел.машини на обекта ще се обслужват само от правоспособни машинисти. 

Обслужването на машините от временните работници и други неправоспособни лица ще бъде 

строго забранено. 

СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ И 

КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛИ ЗА МЕСТАТА, В 

КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ 

 Координатор по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране (съгласно 

чл. 7 от Наредба № 2) – Управител на фирмата консултант по оценка и съответствие на 

проекта. 

 Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на СМР (съгласно чл. 11 от 

Наредба № 2). 

- Техническия ръководител по част АС 

- Техническия ръководител по част ВиК 

 Бригадирите на съответните специалисти, които работят под контрола на съответния 

технически ръководител са длъжни да изпълняват всички необходими мероприятия по ЗУТ. 

 Проектанти 

 Най-важни телефонни постове: 

- Национални 

- Регионални 

CXЕМА НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ТРАНСПОРТНИ И ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА, ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ И 

ПОДХОДИ КЪМ НЕЯ 

Строителната площадка ще е удобно разположена по отношение на съществуващата пътна 

мрежа. 

Външният транспорт за осигуряване на строителни материали се осъществява от бордови коли 

и самосвали. 

СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОЯТО СЕ 

ПРЕДВИЖДА ДА РАБОТЯТ ДВАМА ИЛИ ПОВЕЧЕ СТРОИТЕЛИ 

По цялата площ на строителната площадка, при изпълнение на всички видове строителни и 

монтажни работи, описани на проекта, на всички работни места ще участват повече от един 

строителен работни или монтажник. 

 

СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОИТО ИМА 

СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ 

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи CMР, ще се ограничава по подходящ начин. 

За да се избегнат  специфичните рискове на строителната площадка: 

 Изкопаните участъци в регулацията на селото ще бъдат оградени надлъжно с парапет; 

 За безопасно преминаване на изкопите в населените места ще се направят подходящи 

мостчета с ширина не по-малко от 0,8 м и оградени с парапет, които да са осветени през 

тъмната част от денонощието, ако уличното осветление не осигурява достатъчна 

видимост; 

 При неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, гъста 

мъгла и др.) извършването на СМР се преустановява; 

 Пешеходните пътеки и работните места на територията на строителната площадка ще се 
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почистват непрекъснато от сняг и ще се посипват с подходящи материали; 

 Окачването на водопровода по устоите на моста ще се изпълни от специално монтирано 

скеле, при благоприятни климатични условия и обучен за целта персонал, оборудван с 

необходимото работно облекло. 

СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И 

ОБОРУДВАНЕ 

Продуктите, изделията и оборудването ще се доставят на строителната площадка, след като тя е 

подготвена за съхранението им. 

Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на продукти, 

изделия, оборудване и др. ще се извършват така, че ще бъдат осигурени срещу евентуално 

изместване, преобръщане или падане. 

Проходите за преминаване на хора между разтоварените и подредени товари на складовите 

площи, площадките, стените на складовете и др. сгради ще са с ширина не по-малка от 1 м. 

Продуктите ще се складират на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално положение 

върху здрава основа в зависимост от техните размери и от начина на транспортиране и 

монтиране. 

Продуктите ще бъдат складирани върху работни платформи и предвидените за това места, 

които ще бъдат означени с табели за допустимите количества или маса. 

Изкачването и слизането на хора по складираните фигури с височина над 1,5 м ще се извършва 

по обезопасени стълби или по друг по безопасен начин. 

Разстоянието от подредените фигури продукти или оборудване до ръба на изкоп или траншея 

ще се определя чрез изчисляване на устойчивостта на почвата, но не по-малко от 1,0 м до ръба 

на естествения откос или укрепване на изкопа. 

На строителната площадка ще са предвидени открити и закрити складови площи за: 

 Складови площи за тръби PE-HD 

Складирането ще става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри камъни. 

Възможно е натрупване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се избягва влаченето на 

тръбите. Височината на куповете за тръби на пръти ще бъде под 2 м, за който и да е било 

диаметър. За тръби на рулони, положени хоризонтално, височината може да бъде над 2 м. 

Когато тръбите остават натрупани на открито за дълго време, се предвижда да бъдат защитени 

от слънчеви лъчи. 

 Складови площи за инвентарен кофраж и армировка; 

 Открита складова площ за дървен материал. Съхраняването на използван материал ще 

става след почистването от скоби, гвоздеи и други преди подреждането му. 

На обекта е предвиден закрит склад за складиране на други необходими строителни материали, 

обезпечаващи едноседмична работа. 

СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИТЕ САНИТАРНО-БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ 

На обекта ще бъдат монтирани фургони, които ще се използват за: 

 Преобличане, съхраняване и изсушаване на личното и работно облекло; 

 Хранене; 

 Кратък отдих; 

 Осигуряване на лична хигиена (тоалетни, бани, умивални и др.); 

 Фургон за техническия ръководител (координатор по безопасност и здраве), в който има 

оборудвана аптечка за медицинско обслужване в случай на нужда. 

Местата за хранене ще се разполагат на разстояние до 500 м от най-отдалеченото работно място 

на строителната площадка. Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работещите 
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ще бъдат оборудвани с пейки, маси, аптечки и носилка за оказване на първа помощ на 

пострадалите. 

СХЕМА ЗА ЗАХРАНВАНЕ С ЕЛ.ТОК, ОТОПЛЕНИЕ, ВОДА И ДР. 

Ел.енергия за заварка на тръбите ще се произвежда от ел.агрегат. 

Предвидени са печки на твърдо гориво за отопление през студените дни. 

Вода за производствени и питейни нужди ще се вземе от съществуващото водоснабдяване на 

селото. 

СХЕМА И ГРАФИК НА РАБОТА НА ВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВЕНО ОСТВЕТЛЕНИЕ 

НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И РАБОТНИ МЕСТА 

При едносменен режим на работа временното осветление не се предвижда за осветяване на 

работните места и площадки. 

При необходимост от преносимо осветление ще се използват специално предназначените за 

тази цел такива, имащи предпазна решетка и устройство за закачване. 

Ще бъде забранено монтирането и демонтирането на осветителни тала под напрежение. При 

невъзможност да се изключи ел. захранването, работа ще се извършва само от 

електротехнически персонал при ползването на съответните лични и други предпазни средства. 

СХЕМА И ВИД СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗА БЕДСТВИЕ, АВАРИИ, ПОЖАР ИЛИ 

ЗЛОПОЛУКА И ОТРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 

Пожарът най-често възниква от небрежност или целенасочена човешка дейност, средства за 

производство или определени външни условия. Неговите опасни фактори са температурното 

въздействие върху човека, разрушаване конструкцията на сградите и съоръженията. 

За прекратяване на БАК ще се предприеме: 

 Системно и целенасочено обучение на работещите за защита и самозащита при 

предстоящи или възникнали кризисни ситуации; 

 Ще бъде засилен контрола от страна на компетентните органи по техническото 

състояние и спазване на технологичния процес; 

 Ще се поддържа постоянна и аварийна готовност в такова състояние на силите за 

действие, при което личният им състав, извършващ ежедневни служебни задължения 

има готовност в кратки срокове да премине към изпълнение на задачи и други 

неотложни работи. 

Ръководният състав ще: 

 Поддържа постоянна и аварийна готовност; 

 Познава особеностите, слабите места и възможностите за действие; 

 Спазва Авариен план за действие при пожар. 

В случай на злополука на обекта във фургона на техническия ръководител ще има оборудвана 

аптечка за даване на пострадалия първа помощ. 

Мерки за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана 

Всички работещи и посещаващи строителния обект ще бъдат запознати и ще се придържат 

стриктно към плана за безопасност и здравe на персонала, работещ по осигуряването и 

изпълнението на обекта. 

 Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа ще е   

отговорен за следното: 

 вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 

последователно извършване на етапите и видовете СМР; 

 оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР; 

 актуализира плана за безопасност и здраве и информацията при отчитане на настъпилите 
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изменения с напредването на СМР; 

 организира съвместната работа между строителите на една и съща строителна площадка, 

осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на 

работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести.  

 координира контрола по правилното извършване на СМР; 

 предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяване на строителството; 

 Отговаря и изисква своевременно изготвяне на информационна табела преди началото 

на строителство на обекта, която съдържа: 

 номер и дата на разрешението за строеж; 

 възложител/и (име/на и адрес/и); 

 строител/и (име/на и адрес/и); 

 проектант; 

 строителен надзор; 

 координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (име/на и 

адрес/и); 

 дата на откриване на строителната площадка; 

 планирана дата за започване на работа на строителната площадка; 

 планирана продължителност на работа на строителната площадка; 

 планиран максимален брой работещи на строителната площадка; 

 Координаторът по безопасност и здраве съвместно с ръководителят на обекта за етапа 

на изпълнение на строежа ще са отговорни за следното: 

 извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в 

инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве; 

 изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно 

конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при изискваните по 

тази наредба случаи; 

 избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен 

и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони; 

 необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с 

нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални 

рискове за всеки конкретен случай; 

 инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по 

ЗБУТ на работещите; 

 картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и 

ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните 

съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им 

контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността 

или здравето на работещите; 

 необходимите санитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните 

изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ), времетраенето на 

строителството и човешките ресурси; 

 поддържането на ред и чистота на строителната площадка; 

 разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено 

когато това се отнася за опасни материали и вещества; 

 изискванията за работа с различни материали; 
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 изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали; 

 събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки; 

 адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност 

при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа; 

 по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова 

злополука, пожар, бедствие или авария; 

 предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове, 

произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната 

конструкция; 

 не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а 

когато това е наложително - прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и 

прилага специални мерки както за тяхната защита, така и за защита на преминаващите 

и/или намиращите се в опасната зона на извършваните СМР; 

 организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на 

безопасността и здравето на работещите; 

 писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица 

(техническите ръководители, бригадирите и др.) и работещите по отстраняване на 

рисковете в работния процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси; 

утвърждава организационна схема за взаимоотношенията между тях; 

 предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при 

неблагоприятни климатични условия; 

 взема предвид указанията, дадени от координаторите по безопасност и здраве, като 

възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие с нормативната уредба, 

вътрешните инструкции и документи, вида на строежа, наличието на подизпълнители и 

др.; 

 отговоря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат от 

извършваните СМР; 

 определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с 

бедствията, авариите и пожарите и за евакуация; броят на тези лица, тяхното обучение и 

предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните опасности 

и/или големина на строежа. 

 Инструкциите за безопасност и здраве при експлоатация на електрически 

съоръжения и работно оборудване ще третират следните въпроси: 

 начина на окачване на кабели с дължина над 3 m и минимален провес 2,5 m; 

 обезопасяването срещу поражения от електрически ток на използваните 

електрифицирани фургони, бараки, контейнери и др. съобразно инструкциите за 

експлоатация; 

 периодичността на проверката на електрообезопасяването, включително и чрез 

измервания; 

 означаването на наличието на напрежение и мощността на използваните контакти и 

удължители; 

 използването на преносими трансформатори, лампи и електрически уреди и 

инструменти; 

 проверката на ефективността на мълниезащитата в случай, че такава се изисква. 

Координаторът по безопасност и здраве съвместно с ръководителят на обекта заедно или 

поотделно могат да отстранят от строителната площадка работещи, които с действията и/или 
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бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност. 

За неспазване изискванията за ЗБУТ може да се поиска отстраняване от строителната площадка 

на работещи и други намиращи се на нея лица от: 

 консултанта; 

 техническия ръководител; 

 съответния бригадир. 

Координаторът по безопасност и здраве съвместно с Техническият ръководител или бригадирът 

ще отстраняват работещите, които не използват осигурените им лични и други предпазни 

средства или са в нетрезво състояние. 

Задължават се съвместно с представител на Възложителят да се вземат мерки за опазване на 

дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около 

строителната площадка. 

При настъпило замърсяване или увреждане на околната среда, включително при бедствия, 

пожари или аварии, ръководителят на обекта незабавно уведомява постоянните комисии за 

защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към областните и общинските 

администрации за настъпилите изменения на околната среда и предприема мерки за тяхното 

ограничаване и отстраняване. 

 Права и задължения на Операторите и работещите, на които е възложено управлението 

или използването на строителни машини, инструменти или строително-монтажни 

пистолети: 

 да спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и 

изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент; 

 преди започване на работа да проверяват изправността на машините и инструментите, 

а по време на работа следят състоянието им, като при установена неизправност 

прекратяват работата; 

 при съвместна работа със сигналист точно да  изпълняват подаваните сигнали; 

 изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово отсъствие - на 

заместника му или на бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, 

освен когато тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и безопасна 

експлоатация на машината. 

Помещенията за санитарно-битово и медицинско обслужване ще бъдат заместени от фургони и 

ще се използват за: 

 приготвяне и консумиране на храна и безалкохолни напитки; 

 преобличане, съхраняване и изсушаване на работното и личното облекло; 

 кратък отдих; 

 нощуване на строежа, когато това се налага от технологичния процес; 

 медицинско обслужване; 

 осигуряване на лична хигиена (тоалетна, умивалник и др.). 

Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовете, в които ще  се съхраняват 

материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро или взривоопасни, се 

съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за ПАБ. Санитарно - 

битовите помещения ще  се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от 

пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти. 

Канализационната система на строителната площадка ще осигурява отвеждането на 

повърхностните води, за да не се допуска наводняване на пътищата, пътеките, проходите 

подкрановите пътища, местата, определени за паркиране на строителните машини, откритите 
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складове, товаро-разтоварните площадки и др. 

Строителните отпадъци ще се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана 

площадка. Ръководителят на обекта писмено ще определи за строежа местоположението й 

конкретните дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение. 

Няма да  се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работно оборудване 

през отвори на строежа. За тази цел ще се използват кранове, подемници, закрити улеи или 

други подходящи приспособления и съответна опаковка.  

Извършването на СМР на открито ще се преустановява при неблагоприятни климатични 

условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през 

тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.). 

Ръководителят на обекта своевременно ще  информира работещите на строежите, за които 

отговаря, за очаквани резки промени в климатичните условия. 

Нямa да  се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби (с 

изключение на трамбовки, вибратори и инструменти) без изправна звукова и/или светлинна 

оперативна сигнализация. 

При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, ще  се подават 

предупредителни сигнали. 

Сигнали с ръце и/или вербална комуникация ще се използват в случаите, когато се изискват, за 

направляване на работещите, извършващи рискови или опасни маневри. 

Сигналистът ще  използва движенията на ръцете (китките) за направляване на маневрите или за 

указване начина на маневриране на работещ (оператор, машинист и др.), който приема 

сигналите. 

На сигналиста ще се осигурява възможност да наблюдава всички маневри визуално, без да бъде 

изложен на опасност. Когато това условие не е изпълнено, допълнително ще се разполагат един 

или повече сигналисти. Сигналистът трябва да носи един или повече ярко оцветени предмети, 

по които да бъде лесно разпознаван от оператора и останалите работещи. Операторът прекъсва 

извършваните маневри и изисква нови указания, когато не е в състояние да изпълни 

получените, при спазване на необходимите изисквания за сигурност. 

Издигането и свалянето на и от височина на всякакъв вид товари (строителни продукти, 

кофражни елементи, инструменти и др.) ще се извършват предимно по механизиран начин. 

Няма да се допуска ръчно изпълнение на работите чрез хвърляне, ръчно подаване от ръка на 

ръка или с помощта на въжета, телове, армировъчна стомана и др. 

 Пожарна и аварийна безопасност 

Територията на строителната площадка ще се категоризира за ПАБ и означава със знаци и 

сигнали съгласно нормативните изисквания. На видни места на строителната площадка ще се 

поставят табели с: 

 телефонния номер на службата за ПАБ; 

 адреса и телефонния номер на местната медицинска служба; 

 адреса и телефонния номер на местната спасителна служба. 

Пожароопасните материали и леснозапалими течности ще се съхраняват на строителната 

площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПАБ. 

Организацията за ПАБ на територията на строителната площадка ще отговаря на правилата и 

нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация. 

За създаване на организацията Ръководителят на обекта: 

 разработва и утвърждава инструкции за: 

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



                                       

31 

зоните и местата за работа; 

 пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други 

електрически уреди; 

 осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време; 

 издава заповеди за: 

 назначаване на нещатна пожаротехническа комисия; 

 определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене. 

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка: 

 ще се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по 

ПАБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в 

състояние на годност на тези уреди и съоръжения; 

 периодично ще се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се 

отбелязват в специален дневник; 

Няма да се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоражения, машини и др., 

както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към 

противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене. 

Няма да  се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от климатичните 

условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като "пожаро или 

взривоопасни". 

Тютюнопушенето ще се разрешава само на местата, определени със заповед, съгласувана с 

органите на ПАБ, означени със съответни знаци или табели и съоръжения с негорими съдове с 

вода или пясък. 

Няма да се допуска: 

 използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на 

други директни горивни устройства; 

 съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на 

леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по 

начини, противоречащи на изискванията за ПАБ; 

 отваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и със средства, 

различни от указанията на производителя. 

При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или определено от 

него лице незабавно ще  вземе следните мерки: 

 по най-бърз и безопасен начин ще евакуира всички работещи; 

 в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно ще уведомява 

съответните органи на ПАБ; 

 ще прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните 

застрашени участъци от сградата или съоръжението; 

 ще изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък; 

 в най-кратък срок ще информира работещите, които са изложени или могат да бъдат 

изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за 

действията за защитата им; 

 ще предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и 

напускане на работните места; 

 ще организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване 

на защитни и безопасни инструменти и съоръжения; 

 ще разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в 
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борбата срещу пожара или аварията; 

 при пожар ще спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има 

такава; 

 ще поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка; 

 няма да възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена 

опасност. 

Техническият ръководител отменя аварийното положение след окончателно премахване на 

причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или 

разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното 

обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата. 

 Строителни машини и съоръжения 

Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на строителната площадка, 

ще: 

 отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените 

СМР; 

 са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и да 

са безопасни за използване. 

Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини 

ще се извършват под ръководството на определено от управителя на фирмата лице при взети 

мерки за безопасност. 

Опасните зони около строителните машини, извършващи дейностите, ще се означават в 

съответствие с инструкциите за експлоатация. 

Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си 

могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране ще се 

разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и 

преобръщат. 

Едновременната работа на една площадка на две или повече самоходни машини и/или на 

машини, теглени от влекачи, ще  се извършва съгласно плана за безопасност и здраве. 

Машините за извършване на земни работи ще се допускат до работа по терени с наклон не по-

голям от предвидения в инструкцията за експлоатация. 

При използване на специални устройства за повдигане (мачти, стрели, пирамиди и др.), към 

които се окачват ролкови блокове: 

 ще се отчита брутното тегло на повдигания товар и на всички допълнителни 

натоварвания; 

 всяко устройство ще се укрепва с достатъчен брой обтяжки, закрепени към здрава 

опора, която не изменя своето положение и не се деформира при натягането им. 

Лебедки ще се монтират извън зоната на товарене, издигане и разтоварване. Работа с лебедки 

ще се допуска, когато: 

 имат автоматично действаща спирачка; 

 опорната им конструкция е стабилно монтирана и укрепена; 

 са оградени с парапет; 

 операторът има видимост за движението, товаренето и разтоварването; 

 въжето им не пресича проходите и пътеките за преминаване на хора. 

Не се допуска наличието на хора между обтегнатото въже и товара. Преди започване на работа 

ще се проверяват закрепването на въжето, състоянието на механизмите и др. 

За извършване на СМР на височина ще се използват скелета, платформи или люлки, които имат 
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инструкция от производителя за монтажа, експлоатацията, допустимите натоварвания, 

демонтажа и изисквания за безопасна работа. Скелета, платформи или люлки, които не 

отговарят на изискванията, както и тяхна комбинация от различен тип и вид няма да се 

използват. Състоянието на скелетата, платформите и люлките ще се проверява от техническия 

ръководител и бригадира непосредствено преди тяхната експлоатация и редовно през 

определени от управителя  интервали. 

При констатиране на неизправност няма да  се започва работа. Когато неизправността се 

установи по време на работа, тя се преустановява. 

 Няма да  се допуска: 

 използване на скелета, платформи и люлки, когато: 

 не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя 

или на проекта или не са укрепени (анкерирани) към сградата или съоръжението; 

 имат деформирани, пукнати, корозирали, загнили или липсващи елементи; 

 разстоянието между пода и стената на сградата или съоръжението е по-голямо от 

0,2 m; 

 натоварване на който и да е елемент от скелетата, платформите или люлките по начин, 

непредвиден в проекта или инструкцията за експлоатация, независимо от мястото и 

масата на товара; 

 складиране на продукти и отпадъци върху подовете на скелетата, платформите и 

люлките извън определените в инструкцията за експлоатация или проекта места; 

 укрепване на подемници и други повдигателни съоръжения към скелета, когато това не 

е предвидено в съответния проект; 

 поставяне на стъпките на скелетата и платформите върху случайни опори или върху 

конструктивни елементи на сградите и съоръженията, когато последните не са 

оразмерени за целта; 

 При изпълнение на всички строително - монтажни работи на обекта ще се спазват 

изискванията на: 

 Правилника по безопасност на труда при СМР –Д-02-001 

 Наредба  по БХТПБ 

 Наредба за знаци и сигнализация  за БХТПБ 

 Ще бъдат спазени изискванията на ПТБ В-01-02-04 и Д-01-008 

 Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 

 Допълнителни мерки за безопасност на труда в строителния процес: 

 Работниците, които ще изпълняват обекта да са освидетелствани от специален 

лекарски преглед; 

 Задължително извършване на ежедневен инструктаж по безопасност на труда от 

техническите ръководители на обекта; 

 Проверка на всички машини и съоръжения за изправност всяка сутрин, преди 

започване на работа, с цел да не се допускат неизправни такива; 

 Използване на лични предпазни средства и спазване на изискванията за безопасност на 

труда при заваръчни, шлайфови и др. монтажни работи; 

 Използване на изправни и удобни за работа инструменти при ръчните операции, с цел 

избягване на наранявания и злополуки; 

 Съоръжаване на площадката с аптека и медикаменти, съхранявани в сухо помещение 

на обекта. 
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 Хигиена на труда: 

 Строителната площадка ще се поддържа чиста; 

 Периодично ще се извършва извозване на строителните и битови отпадъци; 

 При запрашаемост от строителни отпадъци на  площадката ще се организират 

мероприятия по обезпрашаване. 

ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО МЕХАНИЗАЦИЯТА, КОЯТО ЩЕ СЕ 

ИЗПОЛЗВА ПРИ РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

За постигане ниво на изпълнение на строителството надхвърлящо критериите за качество 

поставени от Възложителя ще се използва оборудване за изпълнение от най-ново поколение:  

 Механизация –земекопни машини багери еднокофов обем на кофата: 0,9м
3
 и 0,2м

3
, 

комбиниран багер/челен товарач снабден със чук, валяк за уплътняване на земни маси, 

транспортни единици камиони самосвали. Всички машини са ново поколение 

строителна техника гарантираща висока производителност и същевременно покриваща 

стандартите за вредни емисии и околна среда. 

 Заваръчна техника за тръби полиетилен с висока плътност PE-HD с компютърно 

управление и издаване на протокол за всяка заварка - най-ново поколение заваръчна 

техника с компютърно управление за тръби полиетлен с висока плътност PE-HD 

позволяваща проследяване на целия заваръчен процес и издаване на протокол за всяко 

заваръчно съединение, което позволява да се докаже документално качественото 

изпълнение на всяка заварка. Заваръчната машина от този вид осигурява възможно най-

високото качество на заварка. 

 Инвентар, инструменти - фирмата разполага с необходимия инвентар и инструменти 

съгласно предмета на поръчката: ръчни инструменти, къртачи, перфоратори, ръчни 

трамбовки за уплътняване на земни маси, помпи за отводняване, бензинови агрегати 

(генератори), техника за осигуряване на качеството. 

 Технически средства, с които ще се осъществява контрол на качеството на изпълнените 

строителни и монтажни работи, като лазерни нивелиращи системи, оптични нивелири и 

геодезически инструменти чрез които ще се генерират екзекутивни чертежи на 

новоизградената инфраструктура. 

Цялото оборудване ще е в съответствие с характера на предмета на поръчката.  

Необходимата техника е определена на базата на вида на строителните работи, технологията им 

на изпълнение и условията за работа на обекта. Не на последно място е и неговото географско 

разположение. Предвидената строителна механизация и автотранспорт за изпълнение на 

работите е от най-ново поколение и използва технологии гарантиращи  с необходимите бройки, 

капацитет и мощност за постигане на темповете на напредък заложени в графика. 

Основното технологично оборудване, машини и съоръжения, с които ще бъдат изпълнени 

дейностите по договора са посочени в отделна декларация. 

За изпълнение на строително монтажните работи се предвижда следната механизация, 

автотранспорт и механизирани инструменти:  

 Багер еднокошов с хидро-чук  

 Багер еднокошов  

 Самосвали  

 Компресори-подвижени  

 Къртачи-пневматичени  

 Апарат за челно заваряване за PEHD до ф140  

 Ел.агрегат  
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 Валяци – самоходни, вибрационни  

 Водна помпа  

 Фугорезачка  

 Ръчна трамбовка  

Асфалтополагаща машина 

Контрол на строителната механизация и на товароподемните съоръжения 

Строителната механизация и транспортните средства се намират в Производствено 

техническата база, където за изправността им се грижат компетентни специалисти. На базата 

има изграден сервиз за леки аварийни ремонти, автомивка и др. Плановите ремонти се 

извършват в специализираните сервизи за съответната техника (сервиз на „Киров", 

„Евромаркет", „Балканстар‖, Договор за абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения с 

фирма „Дестинация България―  ЕООД и много други). Използва се само доказано технически 

изправна механизация и оборудване. 

Изпълнителят изисква от доставчиците на продукти/услуги използването от тях на само 

доказано технически изправна строителна механизация. 

Строителната механизация, използвана на обекта, се придружава с необходимите 

удостоверения за изправност и сервизно обслужване. Всяка машина на обекта се оборудва с 

аптечка с необходимите годни медикаменти. 

Отговорникът по безопасността и охрана на труда за обекта отговаря за машинистите и за 

използваната строителна механизация. 

Отговорникът по безопасността по охрана на труда за обекта отговаря съгласно заповед за 

безопасността при работата на автокрановете, виличните повдигачи и другите товаро - подемни 

съоръжения на обекта. Отговаря за разполагането им на местата, показани в ситуационните 

планове от проекта „План по безопасност и здраве" (ПБЗ).  

Работниците, който обслужват и управляват машините са с необходимата правоспособност и са 

обучени. Познават и притежават копие от инструкциите, съдържащи изискванията за безопасна 

експлоатация на машината, указанията на сигналната система, правилата за управление на 

машината, изискванията за допустимото натоварване и скорост на машината, ползването на 

които обуславя безопасната работа. 

Действия за реакция при отказ/инциденти със строителни машини (план за действия по 

заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с 

ограничен или отнет достъп) 

За бързо отстраняване на възникнали инциденти със строителна механизация, които 

възпрепятстват нормалното продължаване на строителния процес ще бъдат взети следните 

мерки за: 

- Ще се следи за изправността на използваната механизация; 

- Ще се създаде обектов сервиз за механизация, локализиран в базата на обекта. Това ще 

спести необходимото време за реакция и транспорт на машината до сервиза на изпълнителя в 

гр. Смолян; 

- Сервизната база ще разполага с мобилен сервизен екип, който ще отстранява на място 

проблемите, които позволяват това; 

- На сервизната база в близост до обекта ще се позиционира влекач с тежкотоварно 

ремарке, които при необходимост ще транспортира авариралата машина до сервиза; 

- Ще се създаде такава организация и разпределение на механизацията, че основни 

дейности никога да не прекъсват поради ремонт. За целта ще се осигурят резервни машини. 

- Периодично ще се подменя и поддържа механизация и оборудване на безопасния и 

оперативен стандарт, за да се минимизират рисковете от инциденти в строителството. 

Предвижда се, за да бъдат избегнати инциденти в строителството, причинени от неизправна 

строителна механизация и автотранспорт или ръчен механизиран инструмент, да бъдат взети 

необходимите мерки за безопасност на работниците, в това число: 
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- Строителни машини и автотранспорт ще бъдат управлявани само от лица с необходимите 

професионални умения и документ за правоспособност. 

Техника за безопасност при работа с машини и съоръжения 

- Преди започване на работа ще се проверява техническата изправност на строителните 

машини. 

- Не се позволява да се оставя без контрол строителна машина с работещ двигател. 

- При работа на строителна машина технологичните разстояния и инструкции ще се спазват. 

- Забранява се извършването на преглед, регулировки и смазване по време на движение и 

работа. 

- При ремонт, смазване и регулировка на двигателя, същият трябва да бъде спрян. 

- Забранява се оглеждане и отстраняване на неизправности с влизане под машината, когато 

двигателят работи. 

- При едновременна работа на строителни машини работещи един след друг, машинистите 

или операторите на машини са длъжни да спазват необходимата дистанция. 

Техника на безопасност при работа със самосвали 

- Да се започне работа след като се установи техническата изправност на самосвала, като 

особено внимание се обърне на спирачки и светлинни сигнали. 

- Движението на самосвалите установените за целта пътища, със съобразена за дадения 

участък от пътя скорост следва да се маркира с необходимите пътни знаци. При 

движение самосвалите да се движат без изпреварване. 

- При слаба видимост, хлъзгав път и стръмен терен скоростта на пълните и празните 

автосамосвали се съобразява с пътната обстановка. 

- При натоварване на самосвала да се съблюдават следните правила: 

 При липса на защитна козирка на кабината, водачът трябва да излезе от кабината. 

 Натовареният автосамосвал потегля от товарната площадка само след сигнал на 

машиниста; 

 При случай на движение на самосвала на заден ход се подават многократно звукови 

сигнали. 

- Шофьорите са длъжни да спазват установения „Правилник за движение на МПС по всички 

пътища". 

Организацията на строителната площадка ще следва логиката и последователността на 

инвестиционния проект и ще спазва следното: 

Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за 

провеждането на строителния процес на площадката от деня на съставянето на протокол 

образец № 2а до деня на съставянето на констативен акт образец № 15. При промяна на проекта 

на строежа възложителят е длъжен да бъдат съгласувани по съответния ред без да нарушават 

изискванията ЗБУТ. Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-

подробно изясняване на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на 

труд (ЗБУТ). 

В договора ще се записва или дописва изрична клауза за изпълнение на нареждания, издавани 

от КБЗ със задачите му по контрола за ЗБУТ. 

Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ. 

Изпълнението на мероприята по ЗБУТ разделяме условно па етапи, без това разделяне да има 

задължителност за плащания, смени на персонал, доставки и др. подобни мероприятия. 

Класифициране на опасностите: 

 Затрупване от земни маси; 
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 Удар от падащи предмети; 

 Неправилно стъпване и удряне;  

 Поражения от електрически ток;  

 Пресилване; 

 Здравословното състояние на работниците и други опасности; 

 Топлинен удар; 

 Димни пари, газове и прах; 

 При възникване на пожар. 

Инструкции за безопасна работа 

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценката на риска, 

техническия ръководител ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и 

здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място. 

Инструкциите ще се актуализират при всяка промяна и ще съдържат датите, на които са 

променени и утвърдени. Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве е указано в чл. 

19(1) от Наредба №2. 

Мерки за осигуряване на качеството на материалите 

Доставчиците се оценяват и предлагат за избор съобразно тяхната способност да задоволят 

изискванията на Възложителя, на нормативната база и на организацията, включително и 

изискванията за качество, безопасност и екологичност. При оценката на доставчиците по 

отношение задоволяването на изискванията се отчитат като основни критерии: нормативните и 

залегналите изисквания в техническите спецификации. От съществено значение са и 

възможността за доставка на необходимите количества в определения срок; условията на 

транспорт и цената. 

Първоначално се доставят: 

- мостри на продукти по стандарта на производителя; 

- листи и каталози на технически спецификации; 

- сертификати за качество (декларации за съответствие, а при нормативно изискване - 

изпитвателни протоколи; свидетелства); 

- резултати от направена инспекция на продукта или на базата на производителя, по искане 

на Възложителя и други. 

Изпълнява се пробен участък и се прави оценка на постигнатия резултат. Въз основа на 

оценката се продължава доставката на избрания материал или се търси друг, който да 

удовлетвори изискванията към крайния продукт. 

Закупуване на продукта. Оформяне на заявка/ договор за закупуване. 

За закупуване на основните продукти, необходими за строителството на обекта, се съставят 

договори или поръчки. Всички произвеждани в базите им продукти и други доставки, които се 

закупуват директно от търговските складови бази се доставят по подадена от обекта заявка. 

Заявката за закупуване (доставка) на традиционните продукти се подготвя и подава от 

техническия ръководител на обекта. Спазват се изискванията в Организацията и работна 

инструкция. В инструкцията са дадени: реда на подаване на заявката до определен час, образец 

на заявката, указания за нейното попълване, съгласуването с ръководителя на проекта и 

специалиста ПТО на обекта. В случаите, когато липсва на обекта факс, интернет връзка, 

заявките се диктуват по телефона. 

Поради естеството на договора по важни указания за попълване на заявката са: 

- попълват се отделните колони, съгласно изискванията на всяка от тях; 

- в колона "забележка" се описват евентуални изисквания за продукта, свързани с проекта, 

договора с Възложителя, нормативните актове и други: 

Заявки се подават ежедневно за изпълнение през следващите дни. 
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За всички по характерни продукти, необходими за влагане на обекта, специалист ПТО на обекта 

подготвя проекто договор за доставка при изяснени всички изисквания. Трябва да бъдат 

включени изисквания за възможна проверка преглед и изпитване на продукта, проверка на 

производството му, в складовата база на доставчика и т. н. от представители на организацията, 

възложителя или други оторизирани лица. 

Управление на несъответстващ продукт 

Организацията за своя сметка изпълнява повторно работите, подменя материалите и ремонтира 

всякакви дефекти или пропуски, в рамките на приемен срок, който да не надвишава 

договорения срок за приключване на работите, съобразно определеното в план-графика време 

за изпълнение на работите. 

При установяване на несъответстващ продукт е нарушено някое или повече изисквания за: 

осигуряване съответствие с изискванията за качество; осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд или неблагоприятно въздействие върху околната среда на обекта. 

Несъответствия, коригиращи и превантивни действия 

Ръководителят на проекта или съответния отговорник попълва за служебно ползване форма на 

несъответствие като отговорно лице за отстраняване на несъответствието е техническия 

ръководител, предписанието е под ръководството на изпълнителния директор, отговарящ по 

техническите въпроси за обекта и контрол върху изпълнението се упражнява от съответния 

отговорник. 

При установяване на обекта или на складовата база, че доставеният продукт не отговаря на 

изискванията се пристъпва към коригиращи и превантивни действия. 

При входящия контрол на складовата база се спазва документооборота. 

Когато продуктите се доставят директно на обекта, входящ контрол се извършва от 

техническия ръководител, отговарящ за дадената доставка. 

Лицето, извършващо входящ контрол, спира от употреба продукта; маркира го; попълва 

информация за него в Дневник за входящ контрол като несъответстващ продукт и уведомява 

представителя на Изпълнителя и изпълнителния директор, отговарящ по техническите въпроси 

за обекта. В този дневник след проверка представителя на Изпълнителя и/или изпълнителният 

директор дават мнение как да се постъпи с несъответстващия продукт. Предложенията за 

решенията са: без изменение; с изменения; с променено предназначение и рекламиране на 

доставката. 

В случаите, когато предложенията за решенията са: без изменение; с изменение; с променено 

предназначение с намерение за влагането им на обекта, представителя на Изпълнителя и 

специалиста ПТО отправят писмено запитване до представителя на Възложителя за одобрение 

за влагане по новото предназначение. 

В случаите, когато несъответствието на продукта е установено по време или след влагането на 

обекта, възможни решения са: без корекции; с предписание за корекции и премахване 

(разрушаване). 

В този случаи, когато са вложени на обекта след установяване на всички места на влагането и 

събиране на достатъчна по обем допълнителна техническа документация за вложения 

несъответстващ продукт, представителят на Изпълнителя и специалистът ПТО отправят 

писмено запитване до Инженера и представителите на Възложителя за одобрение на някоя от 

формите на влагането или разпореждане за премахване. 

В случаите, когато при входящ контрол лицето, извършващо проверката, установя, че даден 

продукт при допълнителната проверка за съответствие по някаква причина не може да бъде 

проверен документално изцяло (например за момента липсва някакъв сертификат от одобрения 

доставчик, който е бил редовен при други партиди), то уведомява техническия ръководител за 

разпореждане. По неотложна производствена необходимост представителя на Изпълнителя 

може да се разпореди да се влага продукта. Лицето, извършващо проверката освобождава за 

влагане продукта, записва го в дневника, че е „не проверен― и записва мястото на влагане на 

обекта. След отстраняване на несъответствието (например: окомплектоване на документите) се 

записва, че продукта „отговаря― и се снема от по- нататъшен запис на мястото на влагане. Ако 

това не стане се постъпва като в случаите, когато несъответствието на продукта е установено по 
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време или след влагането на обекта и възможните решения са: без корекции; с предписание за 

корекции и изземване на останалото количество и премахване (разрушаване) на вложеното. 

Коригиращите действия се предприемат за да се отстранят причините за несъответствията и 

възможността от повторното им проявяване.  

Превантивните действия се предприемат, за да се отстранят причините за потенциални 

несъответствия с цел да се предотврати появата им. Превантивните действия се избират да 

предхождат резултатите от потенциалните проблеми. 

Всички причини за възникване на несъответствия, попълнените форми с предписания в тях и 

закриването им се обобщават и внасят за разглеждане при провежданото годишното съвещание 

за преглед на ръководството.Също се разглеждат на заседания. 

Идентификация и проследимост  

Идентифицирането на продукта става със записването му в документите, свързани с 

доставянето му (експедиционна бележка, искане и други) и заприходяването му на обекта 

счетоводно като се използват: единен регистър на продуктите; единен регистър на обектите и 

уникален печат на обекта. Всички строителни документи се създават с използването на точното 

наименование на обекта. 

Тази информация е уникална и достатъчно средство за проследимост. Проследимостта е 

управлението и записването на уникалната информация за продукта. 

Например: При производството на бетонни смеси за обекта, след вземането на проби за 

изпитване, те се идентифицират и се записват с уникалната информация - лабораторен номер, 

клас на бетона, показател на консистенцията, температура на бетонната смес, съдържание на 

въздух в бетонната смес, температура на въздуха, час, дата, транспортно средство, 

производител, обект и др., ако е необходимо. 

За отделните продукти и партиди, включително свързаните с тях производствени детайли, се 

създават и съхраняват записи за съответствието с изискванията. Изисква се записите да са 

четливо написани, лесно разпознаваеми и достъпни. Осигурява се идентифицирането, 

съхранението, достъпността, защитата, актуализацията, продължителността на съхранение и 

унищожаване на записите. 

Проследимостта за дейността се осъществява от документирането й в съответни протоколи, 

актове и други документи съобразно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 

на актове и протоколи по време на строителството. 

Потвърждава се всеки процес в строителството, чийто изходни елементи не могат да бъдат 

проверени чрез проследващо наблюдение или измерване. Отнася се за всички процеси, при 

които недостатъците се проявяват, след като продукта се вложи на обекта, включително през 

гаранционния период и през време на експлоатацията на сградата. Водят се записи. Изготвят се 

всички необходими актове и протоколи, съгласно изискванията на нормативните документи. В 

тяхното потвърждение за процесите, се показва способността им за постигане  на планираните 

резултати. 

Анализирането на процесите включва определянето на: критериите за преглед и подобряване на 

процесите; техническите средства и квалификацията на персонала; използваните специфични 

методи и процедури; необходимите записи; последвалото повторно потвърждение. 

Идентификацията и проследимостта на строителните документи за обекта се осъществява от: 

специалиста ПТО на обекта; техническия ръководител и всички, които създават записи, 

свързани с обекта. 

Предпазване на продукта 

Действията с продукта в складовите бази и на обекта са съобразени със следните изисквания: 

- манипулирането на продуктите се извършва с подходящи подемни и транспортни машини при 

точно спазване на предвидените места за отделните материали; 

- продуктите трябва да бъдат предпазвани от увреждане; 

- складовите площи трябва да бъдат оразмерени така, че между складираните продукти да има 

достатъчно място за манипулирането им без увреждане; 

- складирането на материалите и/или продуктите на строителната площадка или в склада се 

извършва, като се спазват изискванията на стандартите; отрасловите норми за всеки вид 
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материал или изделие и в съответствие с Плана по безопасност и здраве. Складираните на 

открито продукти трябва да бъдат защитени по подходящ начин от допълнителни увреждания, 

причинени от атмосферни влияния; 

- продукти, за които няма специални изисквания за съхранение, се складират при строго 

спазване на посочените от производителя инструкции. 

При манипулиране, съхранение, опаковане и експедиция на продукта се спазват изискванията 

на производителя и се оставят нужните разстояния между тях за безопасна и нормална работа с 

тях. 

Организацията носи отговорност за придобиването, надзора на производството, 

сертификацията, лицензирането, транспорта, внасянето, получаването, разтоварването и 

безопасното съхраняване на цялата механизация и материали и други неща, изисквани за 

приключване на работите. 

Завършен участък също представлява готов продукт. Предпазването му от въздействие на 

протичащи в съседство строителни процеси е превантивна мярка за осигуряване на качеството. 

Процедура по тестване 

Управлението на техническите средства за контрол и измерване на обекта се отнася за 

използваните геодезически инструменти (нивелир, теодолит и тотална станция). Отговорно 

лице за периодичен контрол и проверка на геодезическите инструменти е геодезиста на 

организацията. За направените проверки, включително от оторизирани фирми, води Дневник за 

управление на техническите средства. 

На обекта техническият ръководител при работа с нивелир, извършва проверка за изправността 

му преди започване на измерванията. Ползват се писани Правила за проверка и поправка на 

инструмента, предоставени от производителя на инструмента. При ползване на проверените 

геодезически инструменти да не се допуска падане, причиняващо повреди. Ако има падане, 

техническият ръководител го маркира с табелка ―Не се използва", след което се прави протокол 

за повреда и се изпраща на базата, където с помощта на геодезиста се вземат мерки за ремонт 

и/или проверка, преди да бъде използван отново. 

Съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти се изпълняват необходимите тествания. 

Документация и комуникация 

 Проектна документация и спецификации; 

 Документация на системата за управление на качеството - Наръчник, процедури, 

инструкции, форми; 

 Стандарти БДС и EN ; 

 Декларации за съответствие и сертификати; 

 Строителни документи - заповедна книга, актове, протоколи; 

 Протоколи от проведено съгласуване при избор на материали; 

 Входящо-изходяща документация- писма. 

Товарно-разтоварни дейности и складиране 

При извършване на товарно-разтоварни работи и временно приобектно складиране и 

съхранение, продуктите, изделията, оборудването и др. ще са осигурени срещу евентуално 

изместване, преобръщаме или падане. 

Строителните продукти, оборудването и др. ще се транспортират и складират в съответствие с 

указанията на производителя и инструкциите за експлоатация. 

Строителят, съвместно с техническия ръководител на обекта ще разработи специализирана 

писмена инструкция, в която ще се определят правилата за складиране и съхранение на 

материали и предмет, чийто размер, състав или други свойства могат да предизвикат 

увреждания на здравето на работниците. 

Ще бъде осигурено предимно механизирано извършване на товарно-разтоварните работи, като 

ръчното повдигане и преместване на товари ще се допуска само когато е невъзможна и/или е 

нецелесъобразна механизацията на товарно-разтоварните работи. 
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В случаите, когато товарно-разтоварните работи се извършват ръчно  механизирането им е 

практически невъзможно, ще бъдат осигурени помощни механизми и съоръжения за 

работещите, така че да се сведе до минимум ръчната работа с тежести. Това ще се отнася не 

само до работещите, пряко заети с извършването на товарно-разтоварните работи и приобектно 

складиране на строителни продукти и материали на площадката, но и за всички работещи, в 

чийто трудови функции влиза и манипулация с товари или в някаква степен извършват товарно-

разтоварни работи. Продуктите ще се складират на определените за това места. 

4. РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ, В ТОВА ЧИСЛО ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС, НЕОБХОДИМ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОПИСАНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО 

НА ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ 

Работна ръка 

        На базата на разработения план – график са определени продължителността на 

строителните процеси и броя на заетите в тях работници. Също така от точното определяне на 

вида на работите и технологията на тяхното изпълнение се определя и тяхната квалификация. 

Въз основа на тях е разработена  Диаграма на работната ръка, която е приложена в нашата 

документация. От нея е видио какво е разпределението на работниците по месеци и с какъв 

брой работници трябва да се разполага във всеки един момент. Разпределението им по 

специалности e показано в приложение към Техническото предложение в „Диаграма за 

разпределение на работната ръка". 

За нуждите на изпълнението разполагат с подходящи, квалифицирани специалисти, 

притежаващи съответната професионална квалификация и специфичен опит за изпълнение  на 

такъв вид строителство, видно от приложената документация. 

Ресурсно обезпечаване на обекта 

Работна ръка - Работната ръка е разчетена съгласно приложения график, заложените в него 

срокове, като е отчетена точно спецификата на обекта. Предвижда се различните СМР да бъдат 

изпълнявани от различни тясно специализирани звена, което обуславя тяхната висока 

производителност и качеството на извършваната от тях работа. 

Разпределението на работната ръка е определено, въз основа на определен екип за реализация 

на графика и съответната трудоемкост. Предвижда се на обекта да се работи със сравнително 

оптимален състав, както следва: 

Технически и ръководен състав: 

 Главен ръководител на обекта – инженер ВиК – 1 бр. 

 Технически ръководител на обекта – Строителен техник – 1 бр. 

 Геодезист – 1 бр.  

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – 1 бр. 

 Специалист по контрола на качеството – 1 бр. 

Изпълнителски състав: Общо 56 души строителни работници 

 Строителни работници  

 Багеристи  

 Шофьори 

Екипът ще изпълни следните задачи: 

1) Договорни: 

 Установяване на връзки с Възложителя и Строителния надзор; 

 Подготовка на цялата договорна документация; 

 Изготвяне Програма за опазване на околната среда; 

 Подготовка на План за безопасност и здраве; 

 Подготовка, получаване и представяне на Банкови Гаранции за изпълнение на договора 

за обществена поръчка; 

 Подготовка и издаване на Застраховка съгласно договора. 

2) Планиране 
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 Планиране и мобилизация; 

 Организиране на ресурсите за изпълнение на работите; 

 Актуализиране и конкретизиране на Графика за изпълнение на СМР и доставки на 

материали, осъществяване на контрол при изпълнение на строителните дейности, 

напредъка им, разделяне на междинни фази и последователност при съобразяването с 

критичните дати за приключване. Идентифициране и коригиране на отклонения в 

графиците за изпълнение на работите и доставки на материали и оборудване. 

 Планиране на демобилизацията на края на обекта. 

3)  Администрация 

 Установяване на връзки с местните власти; 

 Организиране на устройване на временното селище, решаване на въпросите по 

транспорта на персонала. 

4) Технически задания: 

 Подготовка и осъществяване на плана за мобилизация/ демобилизация. 

 Съгласуване на Проект за временно строителство с използване до максимум на 

определените площи на обекта, както и площи за складиране. 

5 ) Доставки и логистика: 

 Подготовка и осъществяване на плана за логистиката и свързаните с нея процедури за 

осигуряване на ритмичното и навременно пристигане на материали, оборудване и 

доставки до строителния обект. 

6) Здравеопазване, безопасност и зашита на околната среда: 

 За оказването на първа медицинска помощ, ще се установи връзка с местното 

медицинско заведение, което ще предоставя услуги, ако такива са необходими. 

 Ще се назначат също така длъжностни лица по въпросите на здравеопазването, 

безопасността и защитата на околната среда, чиято задача ще е да наблюдават, 

ръководят, контролират и консултират строителните екипи по въпроси свързани с 

процедури зa предотвратяване на злополуки. 

7) Работно време и смени: 

 Работното време на обекта ще бъде от 08:00 часа до 17:00 часа при непрекъсната работна 

седмица и осигурена почивка на персонала съгласно Кодекса па труда /седемдневна 

работна седмица при петдневен режим на работа на персонала/. 

ОТГОВОРНОСТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИ НА РЪКОВОДСТВОТО. 

Управленска отговорност (отговорно управление, декларация за управление на качеството, 

отговорности и пълномощия, организационна диаграма и др.). 

Планът по качеството ще идентифицира лицата в организацията, които във всеки конкретен 

случай имат отговорността: 

 Да осигурят, че дейностите изисквани от системата за управление на качеството при 

изпълнението на договора са планирани, внедрени и управлявани и техният напредък се 

контролира. 

 Да определят последователността и взаимодействие на процесите. 

 Да информират за изискванията всички звена и представители на Възложителя и да 

разрешават проблемите, появили се при взаимовръзките между тях. 

 Да преглеждат резултатите от всяка проверка. 

 Да разрешават исканията за отклонения. 

 Да управляват коригиращи и превантивни действия. 

 Да преглеждат и разрешават изменения на плана по качеството. 
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1. Организационната структура на обекта и взаимовръзката с организацията и техните 

отговорности 

Ръководен екип, в това число: 

    Главен ръководител на обекта – инженер ВиК - Работата на Главен ръководител 

на обекта изисква поемане на пряка отговорност, който ще подписва акта за 

приемане на строителна площадка, отговоря за спазването на правилата по всички 

направления (безопасност, качество и сметки) и подписва протокола за предаване 

на строителната площадка.  

Права на Главния ръководител на обекта: 

- Има право да контролира всеки вид работа на съответния строеж.  

- Ще глобява всеки едни работник, който нарушава изискванията за безопасност на труда.  

- Ще изисква по добро качество на свършената работа от работника.  

- Ще предлага за уволнение всеки работник, който отказва да изпълнява поставените 

задачи.  

Задължение на Главния ръководител на обекта: 

- Да подписва акт за приемане на строителната площадка и акт за осигурен фронт за 

работа. 

- Да проверява и изучава подробно проектите по всички части. 

- Да изучава нормативите, стандартите и справочната литература, необходими за 

компетентно ръководене. 

- Да участва и изпълнява задълженията си по установяване на количествата, съгласуване 

на мостри и съставяне на цени. 

- Да участва и изпълнява задълженията си по взаимоотношенията си с техническия 

ръководители, инвеститорски контрол, надзора и работниците. 

- Пряко да ръководи работническите екипи и да следи за безопасността и хигиена на 

труда. 

- Да организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните 

работи по обем, време и качество като дава постоянни указания. 

- Да наблюдава работата на изпълнителите и им осигурява работа по графика. 

- Да следи за изпълнението на работните проекти, стандартите и технологични 

спецификации и да не допуска каквито и да е отклонения от тях, без да има писмено съгласие 

или нареждане от лицата, които по договор имат право на това. 

- Да води предвидените за съответния вид работа дневници и съставя актове за видовете 

работи, които подлежат на закриване. 

- Да участва при изпитанията и предаването на обекта в съответствие със задълженията 

му. 

  Технически ръководител на обекта – Строителен техник  

 Ще отстранява работещите, които не ползват осигурените им лични предпазни 

средства или не са в трезво състояние. 

 Ще провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работници. 

 Ще забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

отговарят на изискванията на ЗБУТ. 

 Ще разпределя работещите по работни места съобразно тяхната квалификация, 

знание и опит. 

Контролира: 

 Монтажа и демонтаж на тръби, кофраж, временни опори и подпори; 

 Правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%B7%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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материалите, изделията и оборудването 

Осигуряване: 

 Прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната 

площадка,строежа или работното място, когато има непосредствена опасност 

за здравето или живота или когато са налице условия, при които се изисква 

спиране на работа. 

 Ред и чистота на работните места и строителната площадка,з а която отговаря. 

Определя: 

 Лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, 

прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване. 

При инструктажа работещите, които извършват СМР, ще се информират за задълженията да 

спазват: 

 Изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях 

работа. 

 Ще се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват алкохол 

през работно време. 

 Ще спазват указанията за безопасно движение на територията на 

строителната площадка и на работните места. 

 Няма да извършват СМР, за които не притежават изискваната 

правоспособност или квалификация. 

 Ще използват лични и други предпазни средства, когато това се 

изисква и след употреба ги връщат на съответното място.  

    Геодезист – Трасиране на обекта включва геодезическите работи, с които 

обектът може да бъде отложен върху терена толкова пъти, колкото е необходимо.  

Целта на трасирането е :  

1) Да се очертаят границите на земните работи (При приемането на обекта);  

2) Да се проверяват достигнатите проектни размери и коти и, на тази база, да се изчислят 

изпълнените количества видове работи (По време на строителството при отчитане на 

извършените работи);  

Трасирането на обекта включва:  

1) Приемане и възстановяване на опорния полигон. Определение за опорен полигон: Мрежа от 

трайно стабилизирани полигонови точки с известни координати X, Y, Z ( Координатна система 

- 1970, височинна система - Балтийска ). Точките са разположени на подходящо защитено място 

в обхвата на пътя или близо до него, извън платното за движение и банкетите и извън зоната на 

предстоящите земни работи, с оглед запазването им при строителството и след него (в периода 

на експлоатацията).  

2) Приемане и възстановяване на мрежата от нивелачните репери. Стабилизирани точки с 

известни коти Z (в Балтийската височинна система 1970), които се използват за определяне на 

достигнатата кота, на която и да е точка от пътното тяло и теренната основа. Разполагат се на 

удобно и достъпно място, върху съоръжения и други неподвижни обекти, извън зоната на 

предстоящите земни работи.  

3) Проверка на котите на теренната основа, вкл. терена на площадките, определени за заимствен 

изкоп.  

4) Отлагане на осите, геометричните контури (петите/върховете на откосите) и зоните на 

изкопите и насипите на пътното тяло , в т.ч. на временните пътища.  

5) Отлагане на осите и фундаментите на съоръженията (водостоци, мостове, подпорни стени).  

6) Отлагане на осите на окопите.  

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд 

 вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 
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последователно извършване на етапите и видовете СМР; 

 оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР; 

 актуализира плана за безопасност и здраве и информацията при отчитане на настъпилите 

изменения с напредването на СМР; 

 организира съвместната работа между строителите на една и съща строителна площадка, 

осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на 

работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести; 

 координира контрола по правилното извършване на СМР; 

 предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяване на строителството. 

 Специалист по контрола на качеството 

- Организира дейността по контрола на качеството; 

- Проверка на спазването на технологията и производствената документация; 

- Проследяване на отклоненията в качествените показатели на готовата продукция; 

- Анализ на откритите несъответствия и вземане на мерки за тяхното отстраняване; 

- Осигуряване нa контрола върху качеството на влаганите компоненти и материали; 

- Контрол на изправността на измервателните уреди и апаратура; 

- Изготвяне на доклади за открити несъответствия и препоръки за тяхното 

отстраняване; 

2.Управление на документите и данните. За документите и данните планът по качеството 

ще посочва: 

a) Как ще бъдат идентифицирани документите и данните? 

b) Кой ще преглежда и одобрява документите и данните? 

c) На кого ще бъдат изпращани документите или на кого ще бъде обявено, че те са в 

наличност? 

d) Как и кой може да получи достъп до документите и данните? 

3. Управление на запасите 

Планът по качеството ще посочва какви записи ще се правят в организацията и как те ще бъдат 

съхранявани. Тези записи ще включват: записи от прегледи на проекта; записи от проведен 

контрол и изпитвания; от измерване на работата, от геодезически измервания, от измервания на 

процесите, заявки за материали, оборудване, механизация и човешки ресурси; планове, 

протоколи от съвещания и записи от входяща и изходяща кореспонденция. Ще бъдат взети под 

внимание: 

 Начина, мястото и продължителността на съхраняване на записите 

 Договорните изисквания и изискванията на нормативните документа и начинът, по който 

те ще бъдат удовлетворени 

 Носителят върху който ще бъдат съхранени записите (хартиен и електронен). 

 Начина, по който ще бъдат определени и удовлетворени изискванията за четливост, 

архивиране, лесно намиране, достъпност и опазване на професионалната тайна на 

записите. 

 Методите, които ще бъдат използвани за осигуряване на наличността на записите при 

необходимост. 

 Записите, които ще бъдат предоставени на Възложителя и неговите упълномощени 

представители, кога и с какви средства, 

 Езикът или езиците, на които ще се правят текстовите записи 

 Унищожаване на записите. 
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4.Ресурси. 

Ресурси (човешки ресурси, подготовка по линия на охрана на труда и безопасността, механично 

оборудване, работни места, комунални услуги, околна среда и др.) 

 Осигуряване на ресурси - Планът по качеството ще определи вида и количеството на 

ресурсите, необходими за успешното изпълнение на плана. Тези ресурси ще включват 

материали, персонал, инфраструктура и работна среда. 

 Материални ресурси - Планът по качеството ще определи и ще се позовава на 

специфичните или на стандартите и договорните изисквания, на които материалните 

ресурси трябва да съответстват. 

 Човешки ресурси - Планът по качеството ще уточни конкретната компетентност за 

определени роли и дейности в рамките на всеки отделен случай и ще определи всяко 

специфично обучение или други действия изисквани за персонала. Планът по качеството 

ще определи: необходимостта от наемане на нов персонал, както и на неговото обучение 

и обучението на съществуващия персонал, свързано с нови методи на работа. 

 Инфраструктура и работна среда. Планът по качеството ще определи специфичните 

изисквания за всеки процес, необходими за успешното му изпълнение, по отношение на 

помещенията и съоръженията за производство или обслужване, работната среда, 

техническите средства. Информационната и съобщителна технология, помощните 

служби и транспортните системи.  

5.Строително-монтажни работи 

Планът по качество ще идентифицира входните елементи, дейностите по създаването и 

изходните елементи. Позоваване на следните елементи: 

- етапи на процеса; 

- процедури и инструкции за работа; 

- технически средства, съоръжения и методи, включително подробности за всяка  

необходима сертификация на материал, продукт и процес; 

- Контролирани условия за изпълнение на отделните видове работа; 

- Механизми за определяне на съответствието с тези условия; 

- Подробности за всяка необходима квалификация и/или сертификация на персонала; 

- Приложими изисквания на нормативните актове; 

- Правила, свързани с добрата строителна практика. Когато се изпълнява монтаж и 

пускане в действие планът по качеството ще посочва начинът, по който продуктът ще бъде 

монтиран и характеристиките, които ще бъдат проверявани. 

Дружеството ще проверява и контролира качеството на строителните  работи и влаганите 

материали самостоятелно и за своя сметка за да постигне качество, което съответства на 

договорните изисквания и спецификациите на проекта. 

МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ 

Избор на доставчик на продукт за обекта 

При осъществяване на цялостната дейност по изграждане на обект: Външен водопровод за 

с.Могилица, Община Смолян, ще се доставят за влагане само материали, които отговарят на 

българските и европейските стандарти. 

Ръководния екип на обекта взема решение да избере доставчик на продукт, като прилага 

следната последователност на действие: 

 определят се офертните условия; 

 събират се оферти и предложения; 

 изготвя се оценката им,  
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Отделно се оценява още и: 

 обезпечаване на извършваната услуга с всички необходими съпроводителни документи и 

предаването им в срок и при условия, отговарящи на регламентираните изисквания в 

договора на Изпълнителя с Възложителя. Включват се документи във връзка с всички 

специални изисквания в държавните нормативни актове (Пример: Изискванията на 

Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 

 съвместна работа на предишни обекти без сериозни забележки; 

 притежавани сертификати, разрешителни, референции и други. 

Процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификат и сертификати от 

изпитвания ще включват: 

 Определяне на нормативните изисквания 

Всички материали и оборудване ще се доставят с Декларация за съответствие от производителя 

въз основа на сертификати или протоколи, издадени от лица, съгласно Закона за техническите 

изисквания към продуктите (ЗТИП) и съответните Наредби, с които се определят съществените 

изисквания към продуктите и процедурите за оценяване на съответствието. 

Съгласно Наредба за съществените изисквания кьм строежите н оценяване съответствието 

на строителните продукти (Приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.; обм., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; 

последно изм. ДВ бр. 18 от 2012 г.).  

Чл. 4. (Изм.? ДВ, бр. 18 от 2012 r.) (1) Строителните продукти се оценяват в съответствие с 

изискванията на техническите спецификации по чл.5, ал. 2 ЗТИП, наричани по-нататък 

„европейски технически спецификации", както следва: 

1. национални стандарти на държавите — членки па Европейския съюз, с които се 

въвеждат хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален 

вестник" на Европейския съюз; 

Когато техническите спецификации по ал. 1 не съществуват, не са публикувани или не са 

влезли в сила, строителните продукта се оценяват в съответствие с изискванията на 

нормативните актове и техническите спецификации по чл. 5，ал, 3 ЗТИП, наричани по-нататък 

„български технически спецификации", както следва: 

 нормативните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на 

строежите, когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или 

 националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни 

стандарти; 

 българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни 

българските методи и изисквания, когато няма стандарта по т. 2; 

 българските технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2,3 

Лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието, са: 

1. органи за сертификация на строителни продукти и на системите за производствен контрол; 

2. органи за контрол; 

Метод за контрол при строителните дейности. 

На обекта отговорни за осъществяването на контрол на качеството са Ръководителя на 

обекта и Отговорниците по строителство по съответните части на строежа. Съгласно договора 

и отговорностите, възложени им от Изпълнителя, те трябва да контролират всички дейности, 

свързани с правилното изпълнение на строителството. 

Ръководител на обекта и Отговорниците по строителството координират, съгласно 

утвърдения Линеен график за изпълнение на строителството, работите включително и 

качеството на изпълнението на екипите на организацията. Носят отговорност за изпълнението 

на тези задължения, включително на одобрените доставчици на продукт. 

Ръководител на обекта и Отговорниците по строителство координират работата си по 

изграждането на обекта във връзка с осъществяване на контактите с упълномощените 
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длъжностни лица на държавните власти и институциите. 

В работата си по изпълнението и приключване на обекта ще се съобразяват изискванията 

на: договора с Възложителя; одобрените проекти и други строителни документи и 

нормативните документи. В случай на документално несъответствие, за отстраняването му се 

използва следната последователност на приоритети като по-важна е тази позиция, която има 

по-преден запис: 

1. задължителните разпоредба на валидното българско законодателство; 

2. българските технически стандарти; 

3. договора с Възложителя. 

В случаите, когато начинът на производство и изпълнение не е определен в договора, 

ръководител  екип на обекта отговаря работите да се изпълняват по подходящ, подобаващ, 

професионален и внимателен начин, с подходящо оборудвани съоръжения и с безопасни 

продукти и в съответствие с признатата добра строителна практика. 

        Ръководител на обекта и Отговорниците по строителство контролират всички изисквания 

на проектите и другите строителни документи на Възложителя и на нормативната уредба във 

връзка с доставки на продукта да бъдат изяснени достатъчно време преди влагането на 

продуктите на обекта. 

5. КООРДИНАЦИЯ С ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Анализ на заинтересованите страни е основен елемент от стратегическото 

управление, планирането на проекти и управлението на риска. 

В зависимост от конкретната ситуация, заинтересованите страни могат да включват: 

 Възложители; 

 клиенти; 

 Инвеститори; 

 Доставчици; 

 правителствени регулаторни агенции; 

 индустриални и търговски обединения; 

 професионални асоциации; 

 неправителствени организации; 

 местни общности, национални общности, обществеността като цяло; 

 конкуренти. 

За успешното реализиране на проекта е изключително важно да се направи анализ на 

заинтересованите страни в него, техните роли и отговорности. Заинтересовани страни в един 

проект могат условно да се разделят на: 

 Крайни потребители – Включва потребителите, които реално ще използват продукта 

или услугата; 

 Собственик на проекта – Включва поръчителят на продукта или услугата; 

 Изпълнител на проекта – Включва изпълнителят на продукта или услугата. В 

зависимост от ангажираността към проекта и преследваните интереси тук се прави 

разделение между: висш мениджмънт, който е слабо свързан с изпълнението на проекта, но 

преследва определени бизнес цели (стратегически, тактически и чисто оперативни) чрез 

него; и проектен екип, който управлява и реализира проекта. Проектният екип трябва да 

балансира целите на всички останали участници, да планира и реализира проекта успешно. 

Той обикновено включва ръководител на проект и екип от специалисти (обикновено на 

самата организация, но може да има и външни специалисти), но това зависи много от 

избраната организационна структура (функционална, чисто проектна организация, слаба 

/балансирана / силна матрица, др.); 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
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 Други заинтересовани страни – Включва всички останали лица, които по един или друг 

начин са свързани или заинтересувани от проекта (кредитори, инвеститори и т.н.); 

Най-често при анализ на заинтересуваните страни се разглеждат и дефинират следните роли: 

 Ръководител на проект е човекът, който носи властта и отговорността за един проект. 

Работата на ръководителя на проекта е да координира, подпомага и информира 

заинтересованите страни в проекта; 

 Клиенти и потребители; 

 Основен екип на проекта; 

 Допълнителен персонал – Независимо дали преразпределен от друго звено на 

организацията или осигурен по друг начин; 

 Профсъюзи или браншови организации; 

 Доставчици  

 Външни участници - общественост, екологични организации, други организации с 

интереси в областта; 

 Държавна и общинска администрация - регулациите и законодателството играят 

ключова роля.  

Отчитане на строителството, предаване и приемане на работа 

При завършване на обекта съгласно приложената техническа документация ще се отправи до 

Възложителя писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа. 

        Приемането на извършеното строителство ще се извършва с акт. Обр. 15, констативен акт 

/протокол/акт. обр.19 за извършени строителни работи, подписан от Възложителя, изпълнителя 

и извършващите строителен и авторски надзор на обекта, в които се посочва обекта дали е 

изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, заверената екзекутивна документация, 

изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на договора, и ще се 

описва извършената работа:  

количеството на строителни работи, качеството на извършена работа и вложените материали, 

монтиране съоръжения, наличието на недостатъци и срокове за отстраняване на констатираните 

недостатъци, както и дали е спазен срокът за изпълнение, към който констативен Акт ще се 

прилагат протоколите за успешно проведени единични изпитвания, сертификати за качество на 

използваните материали, отчет за действително извършените разходи за изпълнение на 

строителните работи, подписан от Възложителя, Изпълнителя и извършващите строителен и 

авторски надзор на обекта, сметка за изплащане на строителни работи, подписана и одобрена от 

Възложителя 

        Когато за обекта или отделни негови части и инсталации са предвидени изпитания, 

приемането ще се извършва след успешното им провеждане. 

        Количеството на изпълнените строителни работи и замерването им ще се извършва 

съгласно нормативните изисквания.  

        В случай, че се установи некачествено извършени работи извън установените изисквания и 

нормативи ще се поправят за сметка на изпълнителя след съставяне на протокол за 

некачествено извършени работи, като за това ще се дължи неустойка за забава, поради 

отстраняването на недостатъците. 

        С актовете – Акт образец 15, констативен протокол/ Акт образец 19 за извършени 

строителни работи ще се извършва и предаването на обекта на Възложителя. Протоколите и 

актовете ще се съставят независимо от протоколите и актовете, които се съставят съгласно 

Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството/Обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./ 
НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 Закон за устройство на територията. 

 Наредба № 2 от 31.07.2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82


                                       

50 

строителни обект. 

 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 

строителните продукти. 

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

 Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

 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. 

 Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаци и сигналите за безопасност на труда и противопожарна 

охрана. 

 Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на 

работните места и при използване на работното оборудване. 

 Наредба № 31 от 27.12.1996 г. за устройство и безопасна експлоатация на повдигателните 

съоръжения. 

 Правилник за безопасност и здраве и всички други нормативни документи, свързани с 

изпълнението на строителни и монтажни работи. 

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

Ще отстраняват за сметка на изпълнителя скритите недостатъци и в случай на появилите се в 

последствие дефекти в гаранционните срокове.  

Гаранционните срокове ще текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация. В случай 

на появили се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци изпълнителя ще бъде писмено уведомен 

от Възложителя в 7-дневен срок от установяването им. Съгласувано с Възложителя ще се отстраняват  

появилите се недостатъци дефекти появили се в гаранционните срокове в 14-дневен срок от получаване 

на известието. 

Описание на предвижданите за влагане материали 
Продукт/материал 

по количествена 

сметка 

Предложение на участника 

с описание на 

спецификациите 

Производител/ 

Доставчик 

Приложени 

сертификати 

и/или декларации 

за съотвествие 

и/или др. 

1. Тръба РН-НD 

ф140 РN10 

Тръби от полиетилен 

(PEHD) за питейно 

водоснабдяване РЕ 100 

номинално налягане (PN) – 

от 2,5 bar до 25 bar диаметри 

DN/OD – от 16 мм до 630 мм 

Производител:  

„Пластек― ООД гр. 

Пловдив, ул.―Удроу 

Уилсън― №14. 

Доставчик - 

„Мултиком― ООД 

гр. Пловдив 

Декларация за 

съответствие № 05 

– НСИСОССП – 

2697 от 17.02.2014 

г. 

Сертификат за 

съответствие № 05 

– НСИСОССП – 

2697 БДС EN 

12201-2:2011 

Удостоверение за 

качество 3.1 № 92 

съгласно БДС EN 

10204 

Декларация-

гаранция 

2. Тръба РЕ-НD 

ф90 РN 6 за 

заустване на отток 

Тръби от полиетилен 

(PEHD) за питейно 

водоснабдяване РЕ 100 

номинално налягане (PN) – 

от 2,5 bar до 25 bar диаметри 

DN/OD – от 16 мм до 630 мм 

Производител:  

„Пластек― ООД гр. 

Пловдив, ул.―Удроу 

Уилсън― №14. 

Доставчик - 

„Мултиком― ООД 

Декларация за 

съответствие № 05 

– НСИСОССП – 

2697 от 17.02.2014 

г. 

Сертификат за 
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гр. Пловдив съответствие № 05 

– НСИСОССП – 

2697 БДС EN 

12201-2:2011 

Удостоверение за 

качество 3.1 № 92 

съгласно БДС EN 

10204 

Декларация-

гаранция 

3. Тръба РЕ-НD 

ф50 

Тръби от полиетилен 

(PEHD) за питейно 

водоснабдяване РЕ 100 

номинално налягане (PN) – 

от 2,5 bar до 25 bar диаметри 

DN/OD – от 16 мм до 630 мм 

Производител:  

„Пластек― ООД гр. 

Пловдив, ул.―Удроу 

Уилсън― №14. 

Доставчик - 

„Мултиком― ООД 

гр. Пловдив 

Декларация за 

съответствие № 05 

– НСИСОССП – 

2697 от 17.02.2014 

г. 

Сертификат за 

съответствие № 05 

– НСИСОССП – 

2697 БДС EN 

12201-2:2011 

Удостоверение за 

качество 3.1 № 92 

съгласно БДС EN 

10204 

Декларация-

гаранция 

4. Стоманени тр. 

Вцт до 100 атм 

ф131/140мм 

Стоманени ел.заварени 

студеноформирани тръби с 

кръгло напречно сечение 

Производител: 

"Омега" ООД, гр. 

София 

Доставчик: 

"Франкщал", гр. 

Пловдив 

Декларация за 

съответствие № 

1212-84 

Сертификат за 

качество № 1212-84 

БДС EN 10204-2.1. 

5. Изолация на 

тръбопр. Ръчно, 

усилен тип ІІІ<20%, 

ф108/158мм 

Тръбни профили стъклено-

минерална вата Ode starflex 

prefabricated FSK pipes (SPP) 

25 – 100 мм дебелина на 

тръбата 

Производител: 

"Изолайн" ООД, гр. 

София, бул. 

"Цариградско 

шосе" 141 

Декларация за 

експлоатационни 

показатели CPD – 

0131/09/29.01.2009 

EN 13162 и ISO 

9001:2000 

6. Пясък Добавъчен материал за 

бетон фракция 0 - 4мм - 

добавъчен материал 

получен,  чрез обработка на 

речна баластра 

предназначен за 

производството на бетон за 

сгради, пътища и други 

съоръжения 

 

Производител: 

―Дюлгер― ООД гр. 

Смолян, бул. 

България №58 

Доставчик: 

―Дюлгер― ООД гр. 

Смолян, бул. 

България №58 

Декларация за 

експлотационни 

показатели NB 1871- 

CPD – 0036 – 01 A. 

EN 12620:2002 + 

А1:2008 БДС EN 

12620:2002+А1:2008

/НА 

7. Асфалтобетон-

непл.смес за 

дол.пласт 24 

кг/м2/1см.  (нафта) 

Асфалтобетон АС 12,5 изн. 

А 50/70 

Асфалтобетон АС 16 биндер 

50/70 

Асфалтобетон АС 31,5 осн. 

Производител: 

"Вива 200" ЕООД, 

гр. София, АБ 

"Тикале", с. 

Тикале, общ. 

Сертификат за 

съответствие на 

производствения 

контрол 2069-CPR-

0145 
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А0 50/70 

 

Смолян БДС EN 13108-

1:2006 

Приложение от 

05.05.2015 г. към 

Сертификат за 

съответствие на 

производствения 

контрол 2069-CPR-

0145/05.05.2015 г. 

8. Асфалтобетон-

пл.смес за горен 

пласт 24 кг/м2/1см. 

(нафта) 

Асфалтобетон АС 12,5 изн. 

А 50/70 

Асфалтобетон АС 16 биндер 

50/70 

Асфалтобетон АС 31,5 осн. 

А0 50/70 

 

Производител: 

"Вива 200" ЕООД, 

гр. София, АБ 

"Тикале", с. 

Тикале, общ. 

Смолян 

Сертификат за 

съответствие на 

производствения 

контрол 2069-CPR-

0145 

БДС EN 13108-

1:2006 

Приложение от 

05.05.2015 г. към 

Сертификат за 

съответствие на 

производствения 

контрол 2069-CPR-

0145/05.05.2015 г. 

9. Баластра Протокол от изпитване № 

44/26.07.2006г., несортиран 

речен камък d/D=0/75mm 

Доставчик: ЕТ 

„Бахчер-Бисер 

Чернарев― 

гр.Рудозем 

Протокол от 

изпитване 

№44/26.07.2006г.  

БДС 172-83, БДС 

169-81, БДС 171-

83.Резултати от 

изпитването 

10. Стомана 

бетонна 

Изделия от стомана за 

армиране-заготовка от прави 

и огънати незаварени пръти 

и стремена за армировка на 

стоманобетонни 

конструкции. 

 

Пуснати на пазара 

от 

„Хелиос-Металург― 

ООД, гр.Пловдив, 

бул.―Цариградско 

шосе― №53 

Доставчик: 

Хъс ООД 

Сертификат за 

съответствие 009-

НСИСОССП-053,  

 

11. Чакъл Скални материали за 

несвързани и хидравлично 

свързани смеси за 

използване в строителни 

съоръжения и пътно 

строителство - 0/63мм 

(нефракциониран скален 

материал). 

Произведен:  

от ТСИ „Тикале― 

с.Тикале,общ.Смол

ян 

Доставчик:  

„ИСА 2000― ЕООД 

гр.София 

Декларация за 

съответствие - CPD 

12 – NB 2069,11- 

2069 – CPD - 0088,  

EN 13242+A1:2007 

12.  Греди бичени, 

греди 

широколистни, 

талпи, дъски 

иглолистни, 

бичмета 

Материали, фасонирани от 

иглолистни дървени видове, 

греди, бичмета и летви. 

Бичени материали, 

фасонирани от 

широколистни дървени 

видове, греди, бичмета и 

Производител и 

Доставчик: 

 „Евтимов― ЕООД 

гр.Смолян,ул.Липа 

№6 

Декларация 

отговаряща на БДС 

427-90, БДС 771-72, 

БДС 16186-85, БДС 

1568-73 
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иглолистни, греди 

иглолистни, дъска 

700/300/30мм 

летви. Дъски от 

широколистни и иглолистни 

дървени видове.Греди обли 

от широколистни дървени 

видове 

 

13. Мрежа 

поцинкована 

Мрежа оградна от вержно 

свързан стоманен тел 

Производител/Дост

авчик: "Хъс" ООД, 

гр. Плводив 

Декларация за 

съответствие с 

поръчката БДС EN 

10204/2.1 № 

00038/10.06.2015 г. 

Quality Certificate 

14. Болтове м/l 

16/70, болт 

16/75,болтове 

средни с гайки 

Болт 16/70 машинен 8,8 DN 

933 ZN EY 

Производител: 

ТОПКЕР-Г ЕООД 

ул.Перла №77 

Доставчик: 

Чечосан ЕООД 

Декларация за 

съответствие DN 

ISO 9001:2008 

15. Уплътнител  Уплътнител гумен за ф80 Производител: 

"Марио 10 Трейд", 

гр. София; 

Доставчик: 

"Чечосан" ЕООД, 

гр. Смолян 

Сертификат за 

качество № 

000018/2015 г. 

BDS EN 681-1:BDS 

EN 1514-1 

16.  Пирони Гвоздеи строителни с 

дължина 40мм, 50мм, 60мм, 

70мм, 80мм, 180мм и 200 мм 

Произведен: 

„Жити― АД гр.Русе 

Доставчик: 

Чечосан ЕООД 

гр.Смолян 

Сертификат за 

качество №121, 

ФС.Ж.-01 и БДС EN 

10230-1:2000 

17. Тел горен Тел стоманен 

нисковъглероден-

поцинкован, мек 

Произведен: 

„Жити― АД гр.Русе 

Доставчик: 

Чечосан ЕООД 

гр.Смолян 

Сертификат за 

качество №121, 

Теловете са 

проверени и 

окачествени от ОУК 

и БДС 10065-86 

18.  Цимент Смесен портланд цимент 

СЕМ II/В-М (Р,L) 32,5 N 

Произведен: 

„Вулкан― АД 

гр.Димитровград 

Доставчик: 

Чечосан ЕООД 

гр.Смолян 

Декларация за 

съотвествие – БДС 

EN 197-1, БДС EN 

197-2 

19. СК с РЧК  

ф80мм 

Водопроводна арматура и 

аксесоари с търговска марка 

„Duyar― от стомана, сив и 

сферографитен чугун с 

епоксидно покритие и 

предназначена за изграждане 

на извънсградни 

водопроводни инсталации за 

питейно-битово 

водоснабдяване, с работно 

налягане, асортимент и 

размери посочени в 

Приложение №1 към 

Пуснат на пазара от 

„Индустриал 

Партс― ООД 

Казанлък,пл.―Севто

полис―№15-А,офис 

22-23,ЕИК 

123544268 

Произведен в: 

Duyar Vana 

Makina,Инстанбул-

Турция 

Доставчик: 

„Мултиком― ООД 

Сертификат за 

съответствие 14 -

НСИСОССП – 800: 

Приложение №1 

към сертификат за 

съответствие №14 

НСИСОССП – 800; 

БДС EN 1074-

2:2004/А1:2006; 

БДС EN 1074-3:2003 
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настоящия сертификат.  гр. Пловдив 

20. PEHD  тройник-

намалител 

140/90/140 

Тръби от полиетилен висока 

плътност (HDPE-100) в 

черен цвят с търговска 

марка "Filbo/FL" с размери 

DN 160 mm предназначени 

за изграждане на 

извъсградни инсталации за 

студена вода и инжекционно 

ляти фасонни части и 

принадлежности от 

полиетилен висока плътност 

(HDPE-100) в черен цвят с 

търговска марка "Filbo/FL" с 

размери DN 63 mm до DN 

200 mm  

/за челно заваряване/ и с 

размери DN 20 mm до DN 63 

mm /за муфово заваряване/ 

предназначени за 

изграждане на извънсградни 

мрежи за питейно 

водоснабдяване. 

Производител: 

"Филбо" ЕООД, гр. 

Варна, ул. "Цар 

Иван Шишман" № 

6; 

Декларация за 

съответствие № 11 

от 22 ноември 2013 

г. БДС EN ISO 

12201-2:2011 и БДС 

EN ISO 12201-

3:2001+А1:2013  

Сертификат за 

съотвествие 14 – 

НСИСОССП-2009 

БДС EN ISO 12201-

3:2001+А1:2013 

Приложение № 1 

към Сертификат за 

съотвествие № 14 – 

НСИСОССП-2009 

21. Фланшов 

накрайник PEHD  

ф90 

Фасонни часто от 

полипропилен (РР-В) с 

търговска марка "Astore" за 

механична връзка с тръби от 

полиетилен ISO 14236:2000 

Производител: 

Astore Valves and 

Fittings S.r.l – Italy 

Пуснат на пазара от 

"Глинвед" ЕООД, 

гр. София 

Сертификат за 

съответствие 14 – 

НСИСОССП – 771 

Приложение № 1 

към сертификат за 

съответствие № 14 – 

НСИСОССП - 771  

22. Свободен 

фланец ф90 

Стоманени фланци по DIN, 

плосък, шийков, глух, 

резбован и освободен по 

размери и видове 

Производител: 

"Хидростаб" ООД, 

гр. Пловдив, ул. 

"Цариградско 

шосе" 53  

Декларация за 

съответствие 

23. Детекторна 

лента с две 

металнинишки и 

надпис "Внимание 

Водопровод" 

Детекторна лента с две 

металнинишки и надпис 

"Внимание Водопровод" 

Производител: 

"Юроком 200" 

ООД, гр. София; 

Доставчик: 

"Чечосан" ЕООД, 

гр. Смолян 

Декларация за 

съответствие DIN 

53445; 53370; 54841-

3; ISO 846; 1872-1 

24. Бетон Обикновен бетон с класове, 

състав и означение, описани 

в приложение към 

сертификата 

БДС EN 206-1:2002, 

БДС EN 206-1:2002/А1:2006,  

БДС EN 206-1:2002/А2:2006, 

БДС EN 206-1:2002/НА:2008 

Производител: 

"Дюлгер" ООД, гр. 

Смолян; 

Доставчик: 

"Дюлгер" ООД, гр. 

Смолян 

Сертификат за 

съответствие 12 

НСИСОССП – 1360;  

Приложение към 

сертификат № 12 -  

НСИСОССП - 1360  

 

I. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО ПО 

ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА СТРОИТЕЛСТВО 
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ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 

"Красин" ООД има действащи Системи за осигуряване на качеството, които са ориентирани 

към специфични дейности. 

 Фирмата е създала, документирала, внедрила и продължава да поддържа система за управление 

на качеството и непрекъснато да подобрява ефикасността на същата в съответствие с 

изискванията на ISO 9001:2008.  

Ръководството на Дружеството са: 

- Определили процесите, необходими на системата за управление на качеството и тяхното 

прилагане в цялостната организация; 

- Определили са последователността и взаимодействието на тези процеси;  

- Определили са необходимите критерии и методи, за да се осигури ефикасността на 

функциониране и управление на тези процеси; 

- Осигурили са наличието на ресурси и информация, необходими за функционирането и 

наблюдението на тези процеси;  

- Измерват, наблюдават и анализират процесите; 

- Внедрили са необходимите действия за постигане на планираните резултати и 

непрекъснато подобряват тези процеси. 

      Наличието на сертификати по ISO 14001:2004 и OHSAS-18001:2007 е доказателство за 

функционирането на Интегрирани системи за управление, които покриват изискванията на 

изброените по-горе спецификации, а оттам и в последствие SA 8000:2008 – система за социална 

отговорност. В тази връзка корпоративната социална отговорност се разглежда като част от 

корпоративната ни политика и като елемент от процеса на бизнес планиране. 

Планът по качеството свързва системите за управление на качеството на екипа във фирмата в 

стройна система за осигуряване и контрол на качеството при изпълнението на поръчката. 

Основна цел на "Красин" ООД е да реализира изпълнение на работите предвидени в договора, 

което да покрива в най-пьлна степен поставените изисквания. 

Дружеството декларира възможности и готовност за изпълнение и гаранция на работите в 

съответствие с: 

 Националните и международни нормативи  

- за строителство 

- за безопасност и здраве при работа 

- за опазване на околната среда 

- за социална отговорност 

 Договорните изисквания  

 Специфичните изисквания 

 Изискванията на тръжната документация 

 Проектните изисквания и техническите спецификации  

 ISO 9001:2008 

Стратегическите цели, които си поставя „Красин― ООД в областта на качеството са: 

 Безусловното спазване на изискванията на EN ISO 9001:2008;  

 Постоянно подобряване на Системата за управление; 

 Привличане на работещите към активно участие в управлението на качеството чрез 

обучение и мотивация; 

 Устойчиво развитие в един динамично променящ се пазар; 

 Прилагане на съвременни и надеждни технологии за изпълнение на строително 

монтажни работи; 

 Прилагане на практики по ефективно управление на човешките ресурси;  

 Прилагане на съвременни мерки по управление на качеството; 

 Постигнатата степен на съответствие с поставените изисквания за проектиране и 
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строителство на поръчката отразява качеството на завършения продукт. 

Планът по качеството съдържа два основни елемента  - План за осигуряване на качеството 

(QAP) и План за контрол на качеството (QCP). 

Планът за осигуряване на качеството обхваща превантивни действия, докато Планът за контрол 

на качеството има за цел да контролира процесите по време на тяхното изпълнение и да 

провери готовите продукти. 

Основни изисквания към материалите 
      Ще се упражнява системен контрол и чрез изпитване ще се доказва, че е използван само 

материал, който удовлетворява техническите изисквания на Възложителя.  

      Всички материали влагани, съгласно изискванията на Възложителя ще имат декларация от 

производителя, за съответствие с Наредбата за съществените изисквания към строежите и 

оценяване на съответствието на строителните продукти. 

Депата за строителните отпадъци ще се съгласуват предварително със заинтересованите служби 

и ведомства. 

 Строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежа преизпълняват изискванията и 

техническите характеристики поставени от Възложителя, като това обстоятелство е доказано с 

приложените сертификати за качество и съответствие със стандарти и наредби в България и ЕС. 

Ще се спазват изискванията за качество – нормативи, стандарти и други разпоредби, на които 

ще отговарят. 

     „Красин― ООД счита, че при подготовката на своето техническо предложение за 

осъществяване на строителните и монтажни работи е в състояние да осигури ефективна 

организация на строителния процес, който ще гарантира: 

 Оценка на риска и безопасност при строителните процеси; 

 Пълно съответствие на дейностите с техническата спецификация и одобрени проекти; 

 Ще изпълни всички дейности по предмета на договора качествено, в обхвата на 

сроковете и при спазване условията, посочени в договора и приложенията техническото 

предложение и на изискванията на действащите нормативни актове, приложими към 

тези дейности; 

 Приемане на инженерни решения, избор и доставка на основното технологично 

оборудване и материали, съответстващи изцяло на техническата спецификация и 

проекта. 

Цялостната последователност на дейностите, подробно показана в приложен към Техническото 

предложение Линеен график, определя дейностите по строителните и монтажни работи ще 

бъдат извършени така, че да не се допусне замърсяване на околната среда.  

Като отчита специфичния характер на обекта, „Красин― ООД" си поставя следните основни 

цели: 

 Да извърши строително-монтажните дейности и изграждането на предвидените 

съоръжения в пълно съответствие с изискванията на Законодателството на Европейската 

общност и националното законодателство на Република България; 

 Да осигури изпълнение на работите по договора в пълно съответствие с изискванията на 

Закона за устройство на територията, Наредба № 3/2003 год. 

 Строителните технологии, които ще се приложат, да отговарят на техническите и 

технологични правила на БДС; 

 Завършеното строителство да отговаря на законите и наредбите във връзка с опазване на 

околната среда; 

 Изпълнението на работите да се осъществи при ритмичност и технологична 

последователност на строителния процес, заложена в приложения график и подробно 

описана в Техническото предложение; 

 Доставените материали да бъдат придружени с Декларация за съответствие, сертификати 
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за качество. 

Цел на проекта 

Главната стратегическа цел на програмата е подобряване, запазване и възстановяване на 

естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура.  

      Специфичните цели на програмата са изведени както следва: 

 Опазване и подобряване състоянието на водите;  

 Подобряване управлението на отпадъците и защитата на почвите;  

 Опазване на биоразнообразието и защита на природата. 

 Реализирането на тези цели ще доведе до подобряване качеството на живот на 

населението в страната и до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната 

икономика. 

Резултати и ползи  

Изпълнението на проекта ще подобри качеството на повърхностните води и ще елиминира 

неблагоприятното въздействие върху околната среда. Чрез подобрената водопроводна мрежа 

ще се подобри и достъпа на населението до питейна вода. Освен това чувствително ще се 

намалят загубите на питейна вода по водопроводната мрежа, ще се подобри качеството на 

питейната вода.  

Изграждането на външен водопровода за с. Могилица, ще подобри битово-социалния статус на 

населението, което от своя страна ще стане предпоставка за увеличаване на жителите на с. 

Могилица и притока на туристи не само през активния сезон, но и през цялата година. 

Влаганите строителни материали, машини и съоръжения. 

 Влаганите строителни материали и съоръжения ще отговарят на следните технически 

спецификации: 

1. Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;  

2. Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват 

технически спецификации по т. 1; 

В случай, че технически спецификации по т. 1 и 2 не съществуват, строителните материали ще 

съответстват на признати национални технически спецификации. 

 Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, 

включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, 

същите се определят от:   

- Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или 

еквивалентни; 

-  Български стандарти или еквивалентни; 

- При условие, че не са налице публикувани стандарти по т. 1 и т. 2, се прилагат български 

технически одобрения, както и нормативните актове за проектиране, изпълнение и контрол на 

строежите или на отделни строителни и монтажни работи. 

Изисквания за качествено изграждане на обекта 

Като входни данни по определяне на изискванията за качествено изграждане на обекта ще се 

използват следнитe източници: 

- изисквания на Възложителя и неговите представители, които включват: договора с 

Изпълнителя и техническата спецификация, които представляват технически описания по 

видове продукти и дейности;  

 - одобрени от Възложителя проектни решения по всички части и други строителни документи 

и указания, предоставени от Възложителя в началото и по време на строителството. 

- нормативните изисквания, които в процеса на строителство ще са изяснени предварително 

(преди започването на определен вид работа или доставка на продукт); 

      - изискванията за осигуряване на условия за поддържане на ЗБУТ и за опазване на околната 

среда при строителството на обекта. 

Цели по качеството.  

Целите по качеството ще са измерими. Те ще се определят в зависимост oт: 
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 Характеристиките на качеството за всеки отделен случай; 

 Важни въпроси свързани с удовлетвореността на клиента или на други заинтересовани 

страни; 

 Възможност за подобряване на строителните дейности. 

Организацията определя целия обем на разрешителни, лицензи, одобрения във връзка със 

строителните работи, както и всички необходими данни, проекти и разрешителни, дадени от и 

на съответните институции за изпълнението на обекта. 

 

II. ОПИСАНИЕ НА КОНТРОЛА ЗА КАЧЕСТВО, КОЙТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА ПО 

ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

      Преди започването на строителството Възложителя е длъжен да осигури строителен и 

авторски надзор с лицензирано/регистрирано за това лице и с проектанта.  

В заповедната книга на строежа ще бъдат вписани всички предписания на лицата, 

осъществяващи строителен и авторски надзор. 

През целия период на изпълнение на строежа ще се носи отговорност за координирането и 

подходящото изпълнение на строителните работи съобразно приложената Методология в т.ч. 

Линеен график, както и разполагането на строителните дейности и материали, с оглед 

осигуряване на безконфликтна работа. 

Контрол на качеството - установяване, доколко дадено изделие или даден продукт отговаря на 

поставените качествени изисквания. В случая се има предвид изпитване на параметрите, 

влияещи върху качеството на крайния продукт. Контролът на качеството обхваща: 

• планиране на контрола - планиране на разходите за изпитване, определяне на граничните 

стойности, методиката за изпитване и др.; 

• провеждане на контрола; 

• обработване на резултатите от изпитванията; 

• метрологичен надзор над измервателните средства. 

Регулиране на качеството - обхваща дейностите по предпазване от грешки, за контролиране и 

настройване на технологичните процеси в процеса на производството с цел, изпълняване на 

качественните изисквания. Характерно за регулирането на качеството е, че се залага в етапа на  

планиране и използва резултатите от изпитването на качествотото. 

Подобряване на качеството - завишаване или разширяване на качественните изискванията 

чрез завишаване или добавяне на нови единични показатели за качество. 

Осигуряване на качеството - дейността по създаване на доверие за изпълняването на 

качествените изисквания чрез системно представяне на провежданите в дадено предприятие 

мероприятията по управление на качеството през различните етапи от възпроизводственния 

процес. Осигуряването на качеството също се разглежда в два аспекта: 

- вътрешно осигуряване на качеството - дейностите, насочени към създаване на увереност в 

ръководството на организацията, че планираното качество е постигнато; 

- външно осигуряване на качеството - дейностите, насочени към създаване на доверие в 

клиента, че системата по качеството ще осигури продукт, задоволяващ определени качествени 

изисквания на клиента. 

Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи се контролира от строителния 

надзор, който се осъществява от „Красин― ООД, гр. Смолян. Представителите на дружеството 

имат задължение да: 

 Съгласуват и одобряват предварително влаганите материали; 

 Да следят за технологията на изпълнение на СМР; 

 Да извършват предварителни изпитвания на изградените проводи и съоръжения; 

 Да правят видеозаснемане на изградените участъци от вътрешната страна на 

тръбите с цел гарантиране на качеството; 

 Да осъществяват и други необходими изпитвания. 

Контролът на качеството е ежедневен и се документира съгласно Наредба №3/2003 г. за 
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съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Това гарантира, че няма да бъде 

направен компромис с качеството на изпълнение на дейностите по проекта за сметка на по-

точно спазване на сроковете му. От своя страна община Смолян осъществява инвеститорски 

контрол чрез инженерния състав, който е част от звеното по проекта. Неговите задължения да 

следи за качественото изпълнение на всички дейности по проекта и за спазване на договора 

между общината и строителите са следните: 

•  Координация на действията между Възложителя и избраните изпълнители на 

строителството на линейната инфраструктура; 

•  Следене стриктното изпълнение на инвестиционния проект в съответствие с 

техническите спецификации, контролиране хода и напредъка на изпълнението на СМР, 

редовността на доставките и материалите, техниката и работната сила на строителните 

площадки, механизацията, безопасността и здравословните условия на труд; 

•  Следене на изпълнението на графиците за изпълнение на договора за строителство, 

както и предлага корективни мерки при необходимост; 

Участва в процеса на проверка на действително извършване на строителните дейности, преди 

извършване на плащанията. 

При извършване на строително-ремонтните работи ще се приложат въведените системи за 

осигуряване на качеството по време на изпълнението на строежа. 

         Ще се организира и координира цялостния строителен процес съобразно одобрения 

технически инвестиционен проект, с грижата на добрия търговец и в съответствие с 

техническите спецификации и одобрения инвестиционен проект, издадените строителни книжа,  

действащата нормативна уредба в Република България, в това число изискванията на чл. 169 , 

ал. 1 - 3 от Закона за устройство на територията, както и с правилата  за изпълнение на 

строителните и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на 

строителната площадка, условията и изискванията на документацията за обществената поръчка, 

предвиденото в техническата документация и изискванията на строителните, технически и 

технологичните правила и нормативи за съответните дейности, действащи норми по 

здравословни и безопасни условия на труд,  действащите нормативи по опазване на околната 

среда, правилата за противопожарна безопасност, правилата за движение по пътищата, 

правилата по техническа безопасност, хигиена на труда. 

           Ще се уведомят незабавно органите по пожарна безопасност и по безопасност на 

движението за началото и срока на строителството по съответните пътища, които ще се 

разкопават.  

         Ще бъдат съставяни своевременно необходимите актове и протоколи по Наредба № 3 от 

31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

         На обекта ще се заведе дневник /заповедна книга за строежа – прошнурована,  

прономерована,  която да е на разположение на всички контролни органи при поискване през 

целия срок на изпълнение на договора. 

         При нужда ще се осигурят от съответните инстанции всички разрешителни и други 

документи, свързани с осъществяване (или спиране) на строителството. 

         Преди започване на строителството ще се вземат необходимите мерки за осигуряване на 

безопасността, като се направят ограждения и прелези, поставят се предупредителни знаци, 

указания за отбиване на движението и други. 

         Ще бъдат взети необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени 

подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни 

дървета и други. 

         Ще се уведоми Възложителя за откритите по време на изпълнението подземни и надземни 

мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри. Такива 

мрежи и съоръжения ще се закриват само след като се заснемат по установения ред. 

         Ще  се уведоми незабавно Възложителя и най-близкия исторически музей при разкриване 

на археологически находки. 

         Ще се уведоми писмено Възложителя за готовността за приемане на обекта и за съставяне 

на съответната документация. 
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         Няма да се допуска замърсяване на околната среда и водите, ще се осигури опазване на 

дърветата и площите. Санкциите при констатирани нарушения ще са за сметка на изпълнителя.  

         Ще се охранява обекта до предаването му на Възложителя. 

         Ще се предприемат всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, 

както и да се уведоми незабавно Възложителя и Управляващия орган относно обстоятелство, 

което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. 

         Ще се спазват изискванията на законодателството на Република България и на 

Европейската общност и ще се пази доброто име на Възложителя и по никакъв начин - с 

действия, думи или бездействия, да не уронва неговия престиж. 

Отговорности на ръководството 

Управленска отговорност (отговорно управление, декларация за управление на качеството, 

отговорности и пълномощия, организационна диаграма и др.). 

Планът по качеството ще идентифицира лицата в организацията, които във всеки конкретен 

случай имат отговорността: 

 Да осигурят, че дейностите изисквани от системата за управление на качеството 

при изпълнението на договора са планирани, внедрени и управлявали и техният 

напредък се контролира; 

 Да определят последователността и взаимодействие на процесите; 

 Да информират за изискванията всички звена и представители на Възложителя и да 

разрешават проблемите, появили се при взаимовръзките между тях; 

 Да преглеждат резултатите от всяка проверка; 

 Да разрешават исканията за отклонения; 

 Да управляват коригиращи и превантивни действия; 

 Да преглеждат и разрешават изменения на плана по качеството. 

Организационната структура на обекта и взаимовръзката с организацията 

Ръководен екип, в това число: 

 Главен ръководител на обекта – инженер ВиК 

 Технически ръководител на обекта – Строителен техник 

 Геодезист 

 Координатор по здравословни и безопасни условия на труд 

 Специалист по контрола на качеството 

Управление на документите и данните. За документите и данните планът по качеството 

ще посочва: 

a) Как ще бъдат идентифицирани документите и данните? 

b) Кой ще преглежда и одобрява документите и данните? 

c) На кого ще бъдат изпращани документите или на кого ще бъде обявено, че те са в 

наличност? 

d) Как и кой може да получи достъп до документите и данните? 

Управление на запасите 

Планът по качеството ще посочва какви записи ще се правят в организацията и как те ще бъдат 

съхранявани. Тези записи ще включват: записи от прегледи на проекта; записи от проведен 

контрол и изпитвания; от измерване на работата, от геодезически измервания, от измервания на 

процесите, заявки за материали, оборудване, механизация и човешки ресурси; планове, 

протоколи от съвещания и записи от входяща и изходяща кореспонденция. Ще бъдат взети под 

внимание: 

 Начина, мястото и продължителността на съхраняване на записите 

 Договорните изисквания и изискванията на нормативните документи и начинът, 

по който те ще бъдат удовлетворени 

 Носителят върху който ще бъдат съхранени записите (хартиен и електронен). 

 Начина, по който ще бъдат определени и удовлетворени изискванията за 
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четливост, архивиране, лесно намиране, достъпност и опазване на 

професионалната тайна на записите. 

 Методите, които ще бъдат използвани за осигуряване на наличността на записите 

при необходимост. 

 Записите, които ще бъдат предоставени на Възложителя и неговите 

упълномощени представители, кога и с какви средства, 

 Езикът или езиците, на които ще се правят текстовите записи 

 Унищожаване на записите. 

Ресурси. 

Ресурси (човешки ресурси, подготовка по линия на охрана на труда и безопасността, механично 

оборудване, работни места, комунални услуги, околна среда и др.) 

 Осигуряване на ресурси - Планът по качеството ще определи вида и количеството на 

ресурсите, необходими за успешното изпълнение на плана. Тези ресурси ще включват 

материали, персонал, инфраструктура и работна среда. 

 Материални ресурси - Планът по качеството ще определи и ше се позовава на 

специфичните или на стандартите и договорните изисквания, на които материалните 

ресурси трябва да съответстват. 

 Човешки ресурси - Планът по качеството ще уточни конкретната компетентност за 

определени роли и дейности в рамките на всеки отделен случай и ще определи всяко 

специфично обучение или други действия изисквани за персонала. Планът по качеството 

ще определи: необходимостта от наемане на нов персонал, както и на неговото обучение 

и обучението на съществуващия персонал, свързано с нови методи на работа. 

 Инфраструктура и работна среда. Планът по качеството ще определи специфичните 

изисквания за всеки процес, необходими за успешното му изпълнение, по отношение на 

помещенията и съоръженията за производство или обслужване, работната среда, 

техническите средства. Информационната и съобщителна технология, помощните 

служби и транспортните системи.  

Строително монтажни работи 

Планът по качество ще идентифицира входните елементи, дейностите по създаването и 

изходните елементи. Ще се позовава на следните елементи: 

- етапи на процеса 

- процедури и инструкции за работа 

- технически средства, съоръжения и методи, включително подробности за всяка 

необходима сертификация на материал, продукт и процес 

- Контролирани условия за изпълнение на отделните видове работа 

- Механизми за определяне на съответствието с тези условия 

- Подробности за всяка необходима квалификация и/или сертификация на персонала. 

- Приложими изисквания на нормативните актове 

- Правила, свързани с добрата строителна практика 

Когато се изпълнява монтаж и пускане в действие планът по качеството ще посочва начинът, по 

който продуктът ще бъде монтиран и характеристиките, които ще бъдат проверявани. 

Дружеството ще проверява и контролира качеството на строителните  работи и влаганите 

материали самостоятелно и за своя сметка за да постигне качество, което съответства на 

договорните изисквания и спецификациите на проекта. 

Методи и организация на текущия контрол 

Избор на доставчик на продукт за обекта 

За осъществяване на цялостната дейност по изграждане на всеки конкретен обект ще доставим 

за влагане само материали, които отговарят на българските и европейските стандарти. 
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Ръководния екип на обекта ще взима решение да избере доставчик на продукт, като прилага 

следната последователност на действие: 

 определят се офертните условия 

 събират се оферти и предложения; 

 изготвя се оценката им,  

Отделно се оценява още и: 

 обезпечаване на извършваната услуга с всички необходими съпроводителни документи и 

предаването им в срок и при условия, отговарящи на регламентираните изисквания в 

договора на Изпълнителя с Възложителя. Включват се документи във връзка с всички 

специални изисквания в държавните нормативни актове (Пример: Изискванията на 

Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 

 съвместна работа на предишни обекти без сериозни забележки; 

 притежавани сертификати, разрешителни, референции и други; 

Процедурите за контрол относно наличието на изискуемите сертификати и сертификати 

от изпитвания ще включват: 

 Определяне на нормативните изисквания 

Всички материали и оборудване ще се доставят с Декларация за съответствие от производителя 

въз основа на сертификати или протоколи, издадени от лица, съгласно Закона за техническите 

изисквания към продуктите (ЗТИП) и съответните Наредби, с които се определят съществените 

изисквания към продуктите и процедурите за оценяване на съответствието. 

Съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти (Приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.; обм., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; 

последно изм. ДВ бр. 18 от 2012 г.).  

Чл. 4. (Изм. ДВ, бр. 18 от 2012 r.) (1) Строителните продукти се оценяват в съответствие с 

изискванията на техническите спецификации по чл.5, ал. 2 ЗТИП, наричани по-нататък 

„европейски технически спецификации", както следва: 

2. национални стандарти на държавите - членки па Европейския съюз, с които се въвеждат 

хармонизирани европейски стандарти, чиито номера са публикувани в „Официален вестник" на 

Европейския съюз; 

Когато техническите спецификации по ал. 1 не съществуват, не са публикувани или не са 

влезли в сила, строителните продукта се оценяват в съответствие с изискванията на 

нормативните актове и техническите спецификации по чл. 5, ал, 3 ЗТИП наричани по-нататък 

„български технически спецификации", както следва: 

 норматавните актове за проектиране, изпълнение, контрол и поддържане на строежите, 

когато съдържат изисквания към строителните продукти, и/или 

 националните стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти; 

 българските национални стандарти или националните стандарти с еквивалентни 

българските методи и изисквания, когато няма стандарта по т. 2; 

 българските технически одобрения, когато няма стандарти по т. 2,3 

Лицата, получили разрешение за оценяване на съответствието, са: 

1. органи за сертификация на строителни продукти и на системите за производствен 

контрол; 

2. органи за контрол; 

Метод за контрол при строителните дейности. 

На обекта отговорни за осъществяването на контрол на качеството са Ръководителя на обекта и 

Отговорниците по строителство по съответните части на строежа. Съгласно договора и 

отговорностите ще се контролират всички дейности, свързани с правилното изпълнение на 

строителството. 

Ръководител на обекта и Отговорниците по строителство координират, съгласно утвърдения 

Линеен график за изпълнение на строителството, работите включително и качеството на 
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изпълнението на екипите на организацията. Носят отговорност за изпълнението на тези 

задължения, включително на одобрените доставчици на продукт. 

Ръководител на обекта и Отговорниците по строителство координират работата си по 

изграждането на обекта във връзка с осъществяване на контактите с упълномощените 

длъжностни лица на държавните власти и институциите. 

В работата си по изпълнението и приключване на обекта Изпълнителя ще се съобразява с 

изискванията на: договора с Възложителя; одобрените проекти и други строителни документи и 

нормативните документи. В случай на документално несъответствие, за отстраняването му се 

използва следната последователност на приоритети като по-важна е тази позиция, която има по- 

преден запис: 

1. задължителните разпоредба на валидното българско законодателство; 

2. българските технически стандарти; 

3. договора с Възложителя. 

В случаите, когато начинът на производство и изпълнение не е определен в договора, 

ръководител  екип на обекта отговаря работите да се изпълняват по подходящ, подобаващ, 

професионален и внимателен начин, с подходящо оборудвани съоръжения и с безопасни 

продукти и в съответствие с признатата добра строителна практика. 

Ръководител на обекта и Отговорниците по строителство контролират всички изисквания на 

проектите и другите строителни документи на Възложителя и на нормативната уредба във 

връзка с доставки на продукта да бъдат изяснени достатъчно време преди влагането на 

продуктите на обекта. 

ПЪТ ЗА ДОСТЪП, ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И 

ОБОРУДВАНЕ 

        Ще се носи пълна отговорност за поддръжката на пътищата за достъп, като се задължава да 

се поставят необходимите знаци и указателни табели, както и да се снабдят с всички 

разрешителни, изисквани от компетентните власти, за използването на такива пътища, знаци и 

указателни табели. 

        Ще се носи отговорност за набавянето, транспортирането, получаването, разтоварването и 

безопасното съхранение на всички машини, съоръжения и материали, оборудване и други 

подобни, необходими за изпълнението на строителните работи. 

До завършването на всички работи ще изготвят ежемесечни отчети в три екземпляра, които ще 

се предоставят на Възложителя. 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ОБЕКТА И СИГУРНОСТ 

Стриктно ще се спазват всички приложими разпоредби за безопасност.  

С приемането на обекта от Възложителя, ще се подсигури: 

1/ оградни съоръжения, осветление, охрана и наблюдение на обекта; 

2/ временни съоръжения за преминаване, пътеки, перила и огради, които могат да се окажат 

необходими за поемането на потока и предпазването на обитателите на съседните терени, 

обществеността и др. 

3/ Ще бъдат ограничени всичките работи в рамките на строителната площадка и всички 

допълнителни терени, които ще се предоставят като работни.  

Противопожарна защита 

Ще се предприемат всички необходими превантивни мерки, за да се предотврати избухването 

на пожар на работната площадка. Ще се осигури достатъчно оборудване за потушаване на 

евентуален пожар. Няма да се допуска никакво горене на отпадъци или отломки. 

Веднага ще се подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя, в случай че има 

опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на разположени резервоари 

за гориво или подобни опасни средства или устройства. За да се предотврати появата на пожар 

или експлозия, ще се упражняват предпазните мерки за безопасност и ще се придържа към 

всички инструкции, издадени от местните власти и Възложителя. 

Описание на мерките за опазване на околната среда. 

Преди започване на строителството и по време на самото строителство ще се вземат 

необходимите мерки за опазване на околната среда, за осигуряване на безопасността, хигиената 
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на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР. 

Основната причина за нарушаване на околната среда при изграждане на ВиК са изкопните 

работи, което неминуемо засяга терените, в които се извършва. Няма да се допуска безредното 

складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини - тръби, арматури, 

фасонни парчета, развалени строителни машини и др. 

При изпълнение на строителните дейности ще се вземат съответните мерки за намаляване на 

потенциалните отрицателни въздействия на околната среда: 

• За зареждане с гориво-смазочните материали ще се използват близко разположената 

автобаза. 

• При генериране на опасни отпадъци има сключен договор с фирма, която има лиценз за 

тяхното третиране.  

• За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението ще се 

предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото състояние на 

механизацията и транспорта. 

• В завършващия етап на строителството ще бъдат оценени необходимите количества 

реагенти за неутрализиране на остатъчните количества хлор в отработената вода при промиване 

и саниране на водопроводите и съоръженията, с оглед изпълнение на изискванията на 

екологичното законодателство към качеството на тези води и недопускане замърсяване на 

околната среда (почви и открити водни течения) с хлорни агенти. 

• Вода за питейни нужди на строителната площадка ще се осигурява с водоноски или 

бутилирана. 

• Против утечки на масла ще се извършва ежесменен контрол на техническото състояние 

на машините. 

• За битово-фекалните води ще се използват съществуващи или химически тоалетни. 

• За предотвратяване замърсяване на почвите се извършва контрол на строителната 

механизация и транспортните коли. Транспортните средства ще се измиват на определените за 

тази цел места. 

• Транспортните коли ще се покриват. 

• Организацията на строителство ще изключва активиране на срутища. 

• В случай на необходимост - извършването на взривните работи ще става по специален 

проект, без разлет, за запазване на прилежащата растителност. 

• Унищожаването на дървесна растителност и храсти ще бъде във възможните минимални 

размери, след съгласуване с компетентния орган. 

• Съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за 

откриване на археологически находки се информира АИМ, строителството временно се спира и 

се взема съответното решение за тяхното съхранение. 

• Използваните машини и агрегати ще се поддържат в добро техническо състояние. 

• Ауспусите на транспортните и строителни  машини са снабдени с шумозаглушители. 

• Няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини. 

Съгласно българското законодателство използването на инертни материали, бетонови смеси и 

асфалтови продукти става само от предприятия, които притежават съответния лиценз за 

извличането и производството им. 

Всички действия по опазване на околната среда стриктно ще се контролират от инвеститорския 

контрол и от независимия строителен надзор на обекта. 

Опазване на дърветата и зелените площи 

Без одобрението на Възложителя няма да се допуска премахване, преместване или рязане на 

каквито и да е дървета. Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се 

намират в района на работите, е отговорност на възложителя. Ако има ненужно унищожени или 
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повредени дървета или тревни площи, то те ще бъдат заменени с нови, които са с равностойно 

или с по-добро качество и характеристики. 

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

        Рискът, като понятие следва да се разглежда като вероятност за настъпване на загуба, 

възможност за реализиране на вреда или неблагоприятно отклонение от очакван резултат, в 

резултат на сбъдване на бъдещо, непредвидимо събитие. Това означава, че рискът съществува 

тогава, когато бъдещето е неизвестно, което само по себе си налага разработването на стратегии 

и подходи за превенцията му и елиминиране на последиците му. Опитните ръководители на 

проекти обаче знаят, че управлението на риска се състои в проактивното планиране и 

реализиране на действия по реакция на негативните и позитивните събития, които могат да 

настъпят с определена вероятност в хода на проекта. Следва да се търси отговор на следните 

въпроси: 

 Каква е вероятността проектът да приключи в срок?  

 Каква е вероятността проектът да приключи в рамките на бюджета?  

 Кои дейности са критични по отношение на сроковете и разходите?  

За да има реално управление на риска, трябва потенциалните рискови ситуации да бъдат 

идентифицирани. За целта могат да бъдат използвани множество техники като напр. 

брейнсторминг. Друг много полезен източник за разпознаване на възможни рискове са анализи 

на рисковете от предишни сходни проекти.  

След като веднъж е решено, че определен риск трябва да бъде управляван, това може да се 

направи по четири възможни начина: 

 избягване - понякога е възможно организацията да бъде променена така, че рискът да 

бъде избегнат. 

 трансфериране/споделяне - трансферирането е изнасяне на идентифицирания риск към 

външна организация. Типични примери за трансфериране са аутсорсинг или застраховане и 

хеджиране за случаи на финансови рискове. 

 омекотяване/ограничаване  - ако рискът не може да бъде избегнат, приемлива 

алтернатива е да бъде омекотен чрез стъпки, които ще сведат щетите в реализация на риска до 

минимум. 

 приемане - когато няма какво да се предприеме в отговор на риска, единствената 

възможност, която остава е той да бъде осъзнат и приет. 

      Управление на дефинирани рискове 

„Красин― ООД предлага посочените по-долу мерки за управление на рисковете с оглед 

обезпечаване на качественото и навременно изпълнение на предмета на поръчката по групи 

рискове, като идентифицира ясно: 

 Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, 

 Мерки за недопускане/предотвратяване на риска,  

 Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

1. ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ: 

1.1. Забава при започване на строителните работи; 

1.1.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка 

Основна изходна точка при анализа на риска следва да бъдат конкретните строителни и 

акцесорни дейности и началната информация, с която строителя разполага. Това предопределя 

необходимостта от ясно разделяне на СМР и тяхното хронологично подреждане. Що се отнася 

до началото на работата, строителят има за задача да обезпечи необходимите технически и 
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човешки ресурси за стартирането на дейностите. На следващо място от решаващо значение е 

запознаването с проектната документация и предоставянето на строителната площадка. 

Започването на строителните работи се предопределя от съгласуваното провеждане и 

осъществяване на строителен надзор. Тук следва да споменем и рисковете, произтичащи от 

климатични и други крайно обективни обстоятелства.От изложеното може да се направи 

следната класификация на дейностите по започване на СМР: 

 рискове, произтичащи от изпълнителя на обществена поръчка за инженеринг (изготвяне на 

проектите, съгласуване и одобряване,получаване на разрешение за строеж, организация и 

набавяне на технически и човешки ресурси). 

 рискове, произтичащи от Възложителя на обществена поръчка (предоставяне на строителна 

площадка, забавяне във възлагането на строителния надзор на СМР). 

 рискове, произтичащи от трети страни (забава на доставчици на строителни материали, 

необходими за изпълнението на СМР). 

 Рискове, произтичащи от климатични фактори (неподходящи климатични условия за 

започване на строителни дейности). 

Идентификация на опастностите 

Най – разпространените методи за идентификация на опастностите са: личен оглед на 

обекта, разговори с Възложителя, наблюдение на процесите и контролни замервания. В процеса 

на оценка на риска е много важен контакта с Възложителя и трети страни, имащи отношение 

към започването на строителството (строителен надзор,проектанта изпълняващ авторския 

надзор). Като краен документ от този етап се разработват карти за оценка на риска. В тях се 

описват всички опасности /вредности/, които са идентифицирани. Разгледаните дейности и 

рисковете, свързани с това създават логично предположение за настъпване на редица 

отклонения от планирания ход на развитие на СМР. Тъй като настоящата група рискове е 

ограничена до времеви рискове, логично опасностите да бъдат сведени до забава в започването 

на СМР. Забавата в започването на СМР се характеризира с по-ниска тежест и ниво на риска от 

опасността от забавата в следващите етапи на строителството, тъй като може да бъде 

компенсирана с мерки на по-късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно време, 

ангажиране на допълнителен персонал, съгласувани с възложителя и консултанта последващи 

изменения в линейния график за изпълнение на СМР и др. 

         Определяне броя на задачите, изложени на съответните опасности. 

         В случая задачите, изложени на съответните опасности са всички дейности свързани с 

началния етап на започване на строителните работи, а именно действията съпътстващи 

откриването на строителната площадка и подписването на Протокол 2а по Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и 

извършваната в тази връзка мобилизация от страна на изпълнителя на СМР мобилизация на 

ресурси. 

        Степен на въздействие на риска 

        На следващо място е необходимо идентифициране на опасностите и да се извърши 

оценка на риска. Това става като се изследват трите съставки на риска - вероятност, експозиция 

и тежестта на вредата. Възприета е белгийската практика за дефиниране на риска (Р) като 

величина, съставена от произведението на два параметъра — вероятност (В) и последици (П).Р 

= В*П 

По отношение на първия параметър — „вероятност", следва да се подходи като се отчете 

досегашният опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй като 

участника не разполага с изходни данни по отношение на първия подход, а именно досегашен 
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опит с възложителят по обществената поръчка, както и на този етап няма информация по 

отношение на изпълнителя на строителен надзор, който предстои да бъде избран в резултат от 

проведена обществена поръчка, то следва да се облегне на втория подход. От предприетите 

действия по отношение досегашния опит на възложителя по възлагане на обществени поръчки 

за СМР, чрез проверка на публичната информация, съдържаща се в РОП към Агенцията за 

обществените поръчки, както и на електронните сайтове на оперативните програми за 

европейско финансиране може да се заключи, че вероятността от настъпване на разглеждания 

риск е ниска. 

По отношение на втория параметър — ,,последици― следва да се отбележи, че последиците 

за СМР се характеризират като по-ниски или по-умерени тъй като е налице достатъчен времеви 

ресурс за компенсирането им на следващите етапи от строителните дейности  

 Ако бъде направена референция към графиката по-горе, може да се заключи, че 

разглежданите рискове се характеризират като такъв, който следва да бъде анализиран  и 

спрямо който следва да бъде изградена стратегия за избягването му и стратегия за 

преодоляване на вредните последици при евентуалното му настъпване. 

Степента на въздействие върху изпълнението на проекта е средна.       

1.1.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, peсп., обосновка на 

невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай 

     Като мерки за предотвратяването на настъпването на риска се предлага строен вътрешен 

подход, имащ за израз сформиране на екип, който да предприеме следните действия: 

 предварително проучване на проектната документация; 

 предварителна среща и консултация с изпълнителят на строителния надзор; 

 координация в действията на възложител, изпълнител и надзор; 

 предварителна, вътрешна подготовка, която да обезпечи наличието на технически 

и човешки асортимент; 

 проследяване на дългосрочни климатични прогнози и съобразна подготовка, 

 пълно взаимодействие с Възложителя по отношение на технологична готовност за 

стартиране на работите, от страна на „КРАСИН― ООД; 

 готовност с наличие на одобрена технология за изпълнение на дейностите; 

 наличие на специализирана механизация и работна ръка; 

 наличие в екипа на инженерно технически персонал и квалифицирани работници, 

които имат дългогодишен стаж и опит в строително - монтажните работи, текущ, 

основен и авариен ремонт на идентични обекти. 

 разполагаемост с достатъчна собствена техническа обезпеченост - собствена 

механизация за изпълнение на всички видове строително - монтажни работи и услуги, 

голяма част на нова и с висока степен на производителност собствена техника /механизация/, 

което значително намалява рискът от текущи повреди и ремонти дейности, което обуславя 

минимални разходи за поддръжката, съхранение, управление и експлоатацията на техниката и е 

предпоставка за работа с нисък процент на разходи за механизацията. 

1.1.3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска 

   Като мерки за преодоляване и/или намаляване на последиците от настъпилия риск се 

предлага строен вътрешен подход, имащ за израз сформираме на екип, който да предприеме 

следните действия: 

 ангажиране на допълнителен човешки ресурс с необходимото образование и 

професионална квалификация за компенсиране на забавата; 

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

 преработване на графика за изпълнение за по-ефективно изпълнение с цел 

спазване на крайния срок за изпълнение; 

 прегрупиране и увеличаване на работната ръка с цел спазване на крайния срок за 

изпълнение; 

 допълнителни стимулиращи възнаграждения за увеличаване КПД на работниците. 

1.1.4. Мониторинг на риска. 

Мониторингът на този риск дава представа за напредъка при изпълнението на проекта и ще 

позволи решаването на проблемите преди, и когато възникнат. С помощта на опита и експертни 

умения, вероятността за възникване на този риск е малка. Планиране на  конкретни, относими и 

адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. 

негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен. 

Възложителя може по всяко време да осъщестява контрол по изпълнението на поръчката, стига 

да не възпрепятства работата на строителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност. 

Указанията на Възложителя са задължителни за Строителя, освен ако са в нарушение на 

строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от поръчката и от 

инвестиционния проект. 

1.1.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на 

последиците от настъпили рискове 

Контролът по изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките 

на поръчката. 

Забавянето на отделни СМР, което няма да доведе до забавяне на предаването на съответния 

етап, не е основание за носене на отговорност от Строителя. 

Забавата за предаване на отделен етап не удължава срока за цялостното изграждане и предаване 

на обекта, дори когато за забавата е заплатена неустойка. 

Ще се следи за изпълнението на всички предвидени мерки, за недопускане забавянето на 

началото на започване на работите, което включва възлагане на отговорности на отделни лица 

или групи във връзка с действията при евентуално възникване на разгледания риск. 

1.2. Отклонения от представения линеен график за изпълнение; 

1.2.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществеиата 

поръчка 

  Обхват на риска 

Що се отнася до текущото изпълнение на работата, строителят има за задача да поддържа 

необходимите технически и човешки ресурси за осъществяването на дейностите. На следващо 

място от решаващо значение е спазването на проектната документация. Текущите строителни 

работи следва да са съобразени със задължителните указания на строителния надзор. Тук 

значително по-сериозно влияние оказват рисковете, произтичащи от климатични и др. крайно 

обективни обстоятелства. От изложеното може да се направи следната класификация на 

дейностите по текущо осъществяване на СМР: 

 рискове, произтичащи от изпълнителят на обществената поръчка (организация и 

поддържане на технически и човешки ресурси); 

 рискове, произтичащи от възникнали непредвидени  видове и количества КРР и 

СМР; 

 рискове, произтичащи от трети страни (забавяне от надзора на СМР). 
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       Идентификация на опасностите 

Тук отново опасностите следва да бъдат сведени до забава в осъществяването на СМР. 

Забавата в осъществяването на СМР се характеризира с по-висока опасност от забавата в 

започването на строителството, тъй като по-трудно може да бъде компенсирана с мерки на по-

късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно време, ангажиране на допълнителен 

персонал и др. 

       Степен на въздействие на риска 

       Съгласно разгледаната по-горе белгийска практика за дефиниране на риска (Р) като 

величина, съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). 

Р = В * П, следва да се заключи следното: 

По отношение на първия параметър - „вероятност―, следва да се подходи като се отчете 

досегашният опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй като не 

разполага с изходни данни по отношение на първия подход, а именно досегашен опит с 

възложителят по обществената поръчка, както и на този етап няма информация по отношение 

на изпълнителя на строителен надзор, то следва да се облегне на втория подход. От 

предприетите действия по отношение досегашния опит на възложителя по възлагане на 

обществени поръчки за СМР, чрез проверка на публичната информация, съдържаща се в РОП, 

както и доброто познаване на собствените технически вьзможности и богат опит в 

управлението и реализирането на строителни обекти от тип идентичен с предмета на 

настоящата обществена поръчка, може да се заключи, че вероятността от настъпването на 

разглеждания риск е ниска. 

По отношение на втория параметър - „последици― следва да се отбележи, че последиците за 

СМР се характеризират като по-високи от рисковете при започване на СМР, тъй като е налице 

по-ограничен времеви ресурс за компенсирането им. 

Ако бъде направена референция кьм графиката по-горе, може да се заключи, че 

разглежданите рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат анализирани и 

спрямо които следва да бъде изградена стратегия за избягването им и стратегия за преодоляване 

на вредните последици при евентуалното им настъпване. 

1.2.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, peсп., обосновка на 

невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай 

      Като мерки за предотвратяването на настъпването на риска се предлага строен вътрешен 

подход, който да обезпечава: 

 съобразност на СМР с проектната документация; 

 законосъобразност на СМР и влагането на високачествени материали; 

 използване на материали, които са в съответствие с технологията за изпълнение и 

устойчиви на атмосферните условия; 

 съгласуваност и координация в действията между Възложителя и определения от 

него екип за управление на обекта и Изпълнителя; 

 осъществяване на своевременно и ефективно взаимодействие чрез 

кореспонденция между Изпълнител, Възложител, Строителен надзор за адекватни 

действия при възникване на непредвидели видове и количества КРР и СМР; 

 строго спазване на графика за изпълнение и контрол от страна на техническото 

ръководство на обекта; 

 проследяване на дългосрочни климатични прогнози и съобразна подготовка; 

 Поддържане на отношения с НИMX към БАН за предоставяне на пълни справки 

за прогнозните метеорологични условия, имащи отношение към изпълнение на работите 
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по договора и спазване на технологията за изпълнение на СМР; 

1.2.3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпвапе на риска 

   Като мерки за преодоляване и/или намаляване на последиците от настъпилия риск 

предлагаме строен вътрешен подход, който да обезпечава: 

 възлагането на дейностите по ръководството на строителните 

дейности на експерти изпълнили множество обекти сходни с предмета на 

поръчката и имащи натрупан богат професионален опит при строителството на 

обекти, сходни с предмета на поръчката; 

 преработване на графика за изпълнение за по-ефективно изпълнение 

с цел спазване на крайния срок за изпълнение; 

 въвеждане на допълнително работно време, съобразно с 

допустимите граници, съгласно Кодекса на труда; 

 ангажиране на допълнителен човешки ресурс за компенсиране на 

забавата 

 осигуряване на повече и по-ефективна специализирана техника и 

механизация за оптимизиране на строителния процес 

 допълнителни стимулиращи възнаграждения за увеличаване 

производителността на работниците 

1.2.4. Мониторинг на риска. 

"Красин"ООД разполага с правоспособни лица по специалности, които благодарение на опита 

си могат да предложат решение във възникналата ситуация, с което да се ограничат 

отклоненията от предвидения линеен график за изпълнение. 

1.2.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на 

последиците от настъпили рискове 

По време на изпълнението ще се следи за всички предвидени мерки, за недопускане изоставане 

от графика при текущото изпълнение на дейностите, което включва постоянен контрол от 

страна на техническия ръководител на обекта за спазване на сроковете заложени в линейния 

график. Освен техническия ръководител отговорност за спазването на линейния график ще 

имат и отделните групови ръководители (бригадири). 

1.3. Неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя причини; 

1.3.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка. 

           Обхват на риска - Кратковременен (инцидентен). 

           По отношение на приключване и предаване на работата, строителят има за задача да 

поддържа необходимите технически и човешки ресурси за осъществяването на дейностите. 

Отново важно място има спазването на проектната документация. Завършителните строителни 

работи следва да са съобразени с указанията на строителния надзор. От съществено влияние е 

действията на възложителя по приемане на работата, навременното сформиране от него на 

приемателна комисия, изпълняването на задълженията му съгласно договора и действащата 

нормативна уредба, както и издаването и получаването на съответни административни актове, 

които завършват строителния процес. От изложеното може да се направи следната 

класификация на дейностите по текущо осъществяване на СМР: 

 рискове, произтичащи от изпълнителят на обществената поръчка 

(поддържане на технически и човешки ресурси, следване на проектната документация); 

 рискове, произтичащи от възложителя на обществената поръчка (приемане 

на предмета на договора в срок, съгласно разпоредбите на проекта за договор за 

обществената поръчка) 
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 рискове, произтичащи от трети страни (забавяне от страна на строителния 

надзор, забавяне в административните процедури ио издаване на необходимите актове). 

Идентификация на опасностите. 

       На следващо място опасностите следва да бъдат сведени до забава в осъществяване на 

СМР. Забавата в осъществяването на СМР се характеризира с най-висока опасност от забавата в 

изпълнението на строителството, тъй като най-трудно може да бъде компенсирана с мерки на 

по-късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно време, ангажиране на допълнителен 

персонал и др. 

Степен на въздействие на риска 

       Съгласно разгледаната по-горе белгийска практика за дефиниране на риска (Р) като 

величина, съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). 

Р= В * П, следва да се заключи следното: 

 По отношение на първия параметър - „вероятност―, следва да се подходи като се отчете 

досегашният опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй 

като не се разполага с изходни данни по отношение на първия подход, а именно 

досегашен опит с възложителят по обществената поръчка, както и няма информация по 

отношение на изпълнителя на строителен надзор, то следва да се облегне на втория 

подход. От предприетите действия по отношение досегашния опит на възложителя по 

възлагане на обществени поръчки за СМР, чрез проверка на публичната информация, 

съдържаща се в РОП, може да се заключи, че вероятността от настъпването на 

разглеждания риск е ниска. 

 П о  отношение на втория параметър - „последици― следва да се отбележи, че 

последиците за СМР се характеризират като най-високи от разгледаните до сега 

рисковете, тъй като е налице минимален времеви ресурс за компенсирането им. 

  При направа на референция към графиката по-горе, може да се заключи, че 

разглежданите рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат 

анализирани и управлявани спрямо тях следва да бъде изградена стратегия за 

избягването им и стратегия за преодоляване на вредните последици при евентуалното им 

настъпване. 

Средна степен на въздействие върху изпълнението на обекта. 

1.3.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, peсп, обосновка на                                                                                                                                                       

невъзможността за предприемане  на мерки в конкретния случай. 

             Като мерки за предотвратяването на настъпването на риска се предлага строен вътрешен 

подход, който да обезпечава: 

• съобразност на СМР с проектната документация; 

• законосъобразност на СМР и влагането на висококачествени материали; 

• Изпълнителят ще извърши предварително проучване и оценка на възможните 

доставчици на материали за изпълнението на проекта, отговарящи на изискванията на 

Техническата спецификация, Проекта,Технологията и съответните стандарти; 

• пълно съдействие на Консултанта за изготвяне на строителната документация, 

необходима за отчитане и приключване на проекта; 

• съгласуваност и координация в действията между Възложител, Изпълнител и 

Строителен надзор; 

• стриктно поддържане в пълнота на строителното досие на строежа при спазване 

изискванията на проекта и насоките на Управляващия орган; 

• стриктно спазване на изискванията и процедурите на системите за управление на 
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качеството, със сертификати по международните стандарти ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; 

OHSAS-18001:2007; 

• законосъобразност при изпълнението и предаването на обекта. 

1.3.3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

          Като мерки за преодоляване или намаляване на последиците от настъпилия риск се 

предлага строен вътрешен подход, който да обезпечава: 

• Ангажиране на допълнителен човешки ресурс за компенсиране на забавата;  

• Въвеждане на допълнително работно време, съобразно с допустимите граници, съгласно 

Кодекса на труда;  

• Възможните доставчици на материали за изпълнение на проекта, предложени от 

Строителя, ще бъдат своевременно проверени и одобрени от Консултанта. По възможност 

одобрението ще се извърши преди началото на строително-монтажните работи. Процесът по 

одобрението ще продължи и по време на самото строителство, като през зимните периоди 

всички материали и източници на материали отново ще бъдат подлагани на проверка;  

• Изпълнителят ще провежда непрекъснат контрол на съответствието между проекта, 

технологията и извършваните работи на обекта, както и за спазването на Работната програма. 

При всяка опасност от забавяне ще се предприемат адекватни мерки, такива че да не се допуска 

нарушаване на графика за изпълнение на проекта. 

1.3.4. Мониторинг на риска 

По време на изпълнението ще се следи за изпълнението на цялата последователност на 

технологичния процес. Всички предвидени мерки, за недопускане изоставане от графика при 

текущо изпълнение на дейностите, което включва възлагане на отговорности на отделни лица 

или групи във връзка с дейстията при евентуално възникване на отделните рискове. 

Своевременното отразяване на обстановката при изпълнение на работите и изпреварващото 

действие на специалистите ще обезпечи предотвратяването на подобен риск. Ръководителят на 

обекта и техническият ръководител на строежа ще бъдат отговорни за изпълнението им.  

1.3.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на 

последиците от настъпили рискове 

Преди започване на всяка дейност по монтаж на материали или оборудване ще се прави оглед 

за повреди, които ще се маркират и ще се поправят. Разчита се, че при строг контрол, 

корекциите могат да се сведат в рамките, които са предвидени. 

2. Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на 

информация от страна на останалите участници в строителния процес - от страна на 

възложителя, строителния надзор, авторския надзор и др. 

2.1. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес. 

2.1.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка. 

         Обхват на риска 

         За управлението на този риск Изпълнителят ще осъществява постоянен поток на 

информация изготвя периодично представяне на доклади, информация, отчети на Възложителя. 

В случай на липсa недостатьчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес се прибягва до взаимодействие с Възложителя, който има сключени 

договори с другите изпълнители, за разрешаване на възникналите въпроси и проблеми/рискове, 

произтичащи от изпълнителят на обществената поръчка (липса на адекватна организация с 

оглед дейностите по координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките 
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на проекта); 

Идентификация на опасностите. 

         На следващо място опасностите следва да бъдат сведени до затрудняване на работата по 

осъществяване на проекта по отношение липсата на достатъчно информация за 

осъществяването  на проекта. Тя може да се изразява в липса на обратна информация относно 

законосъобразността на изпълнението на строителството от страна на строителния и/или 

авторския надзор, както и от изпълнителя на дейностите по информираност и публичност на 

проекта. Липсата на координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките 

на проекта се характеризира с висока степен на опасност за нанасяне  на вреда в изпълнението 

на строителството, тъй като много трудно може да бъде компенсирана с мерки на по-късен 

етап, каквито са осъществяване на интензивна координация между заинтересованите и може да 

доведе до забава в изпълнението на самия строителен процес и други. 

Степен па въздействие на риска 

         Съгласно разгледаната по-горе белгийска практика за дефиниране на риска (Р) като 

величина, съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). 

          Р = В * П, следва да се заключи следното: 

          По отношение на първия параметър - „вероятност―, следва да се подходи като се отчете 

досегашният опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй като не се 

разполага с изходни данни по отношение на първия подход, а именно информация по 

отношение на изпълнителя и строителния надзор, то следва да се облегне на втория подход. От 

предприетите действия по отношение на досегашния опит по изпълнение на обществени 

поръчки на СМР, може да се заключи че вероятността от настъпването на разглеждания риск е 

висока. 

          По отношение на втория параметър - „последици― следва да се отбележи, че последиците 

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

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

компенсирано. 

• При направа на референция към графиката по-горе, може да се заключи, че 

разглежданите рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат анализирани и 

управлявани спрямо тях следва да бъде изградена стратегия за избягването им и стратегия за 

преодоляване на вредните последици при евентуалното им настъпване. 

2.1.2.  Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, peсп., обосновка на 

невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай. 

За постигане на горепосочената цел дружеството следва следната последователност: 

• На първо място анализиране на проблема - най-трудоемкият етап. След което определяне 

границите на проблема, определят се причините за възникване на проблема, анализират се 

факторите, които влияят върху проблема; - те биват управляеми (вътрешна среда) и - 

неуправляеми (външна среда), определя се степента на значимост на проблема, - декомпозиране 

на проблема, - да се намери връзката между дадения проблем и другите проблеми, - събиране 

на необходимата информация. 

• При осъществяване на горепосоченото са въведени следните критерии относно видове 

информация: 

• налична - тази, с която разполагаме 

• необходима - тази, от която се нуждаем, за да разрешим проблема 

• налична = необходима  - излишна + допълнителна 

• излишна  
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• допълнителна 

• За постигане на крайната цел се прилага най-ефективната стратегия на външните 

въздействия, като се вземат на контра мерки по отстраняване на опасностите, използвани на 

благоприятните възможности, подготовка на програми и финансови средства и реализацията 

им. 

• Крайният резултат от такава стратегия е премахването (избягването) на опасността или 

използването на благоприятни възможности за фирмата; 

• Осъществяване от страна на изпълнителя на ефективна и своевременна комуникация с 

всички участници в строителния процес: Възложител, Проектант, Консултант; 

• Съдействие на Възложителя при необходимост от комуникация с Управляващия орган 

по проекта; 

• Осигуряване на всички необходими изходни данни за изпълнение на работите по 

договора; 

• Осъществяване на ефективна комуникация с местните служби и навременно 

информиране на Възложителя при необходимост от неговото съдействие в това отношение. 

2.1.3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

           Като мерки за преодоляваме и/или намаляване на последиците от настъпилия риск се 

предлага строен вътрешен подход, който да обезпечава: 

• получаване на пределно ниво на осведоменост, това се постига чрез икономическо 

прогнозиране, прогнозиране и анализ на поведението на другите участници в строителството.  

Извършва се анализ на външната страна, като се прогнозират събитията и се извършва анализ 

на вероятните проблеми и благоприятни възможностти; 

• стратегия на гъвкавост - тя е свързана с мерки за повишаване способността на фирмата 

да изработва съответни мерки, стратегията на гъвкавост във външната среда включва 

разнообразна икономическа дейност, която да дава на фирмата да участва в процеса и от друга 

да минимизира  негативните въздействия на сьбитията.  

• използване на системата за мониторинг, като гарант за осигуряване на съдействие и 

добра координация; 

• предоставяне на пълномощия от Възложителя на Изпълнителя за преки контакти и 

действия с местните органи по отношение на изпълнението на поръчката;  

• водене на ефективна и своевременна комуникация между Възложителя и Изпълнителя; 

• информиране на Възложителя за необходимост от съдействие при контакти и получаване 

на необходима документация  или съответни решения от страна на други организации, имащи 

отношение към изпълнение на строителството, например Общински служби по кадастър, 

пожарна безопастност и др. 

2.1.4. Мониторинг на риска 

Други участници в строителния процес освен Възложителя, Строителния надзор и 

Изпълнителя макар и не пряко са доставчиците на материали на Изпълнителя. Забава в срока и 

неспазване на графика за изработка и доставка на материали е риска от липсата на съдействие. 

За избягване на риска от забава в срока на доставките и изработката на материали ще се 

прилагат 3 основни метода - смекчаване, мониторинг и управление. 

 Смекчаване - Със създаването на плана за доставка на материалите 

ще се идентифицират рисковете по отношение на доставките, доколкото е 

възможно. Предварителното определяне на ключовите доставки и оценката на 

риска от тяхната забава, ще спомогнат за определяне на мерки за избягването на 

такова закъснение. 

Едно от средствата е използването на доставчици от предварително одобрения списък с 
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доставчиците от страна на Изпълнителя. Познаването на работата, както и установените 

дълготрайни бизнес отношения ще минимализират риска от забава на доставките. 

 Мониторинг - на ежеседмичните срещи ще се обсъждат 

предстоящите доставки, както и статуса им, съгласно предварително изработения 

план за доставките. 

Ръководителят на проекта, както и отговорните технически ръководители и експерта по 

качеството ще са пряко отговорни за непрекъснатия контрол на изпълнението на плана за 

доставки. 

 Управление -възникване на забавяне на доставката може да доведе 

до катастрофален срив в развитието на проекта. Ако доставката не може да бъде 

осъществена навреме може да се стигне до цялостна забава в изпълнението на 

проекта.  

2.1.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на 

последиците от настъпили рискове 

Основните средства за намаляване на този риск са: 

1) Смяна на доставчика с друг, отговарящ на изискванията и гарантиращ срока за 

доставка 

2) Препланиране на последващите строителни дейности, съкращаване на срока за 

изпълнението им, доколкото е възможно с цел намаляване на риска от забава на целия проект. 

2.2. Липса/недостатъчно координация, сътрудничество и получаване на информация от страна на 

останалите участници в строителния процес - от страна на възложителя, строителния надзор, 

авторския надзор и др. 

2.2.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка. 

        Обхват на риска 

        По отношение на извършване на дейностите по предмета на общественета поръчка, 

строителят има необходимост да поддържа добра координация с Управляващ орган, 

Бенефициентът по Програмата и Възложител на договорите за услуги и строителство, 

изпълнителите на договорите за строителен и авторски надзор и др. Добрата координация има 

изключително важно значение по отношение на установяване добра комуникация с другите 

страни в строителния процес с оглед законосъобразното изпълнение на строителството, което 

от своя страна е предпоставка за навременното извършване на плащанията към изпълнителя на 

СМР и надлежната верификация на разплатените средства на по-късен етап. Oт изложеното 

може да се направи следната класификация на дейностите по координация и сътрудничество 

между заинтересованите страни в рамките на проекта: 

 рискове, произтичащи от изпълнителят на обществената поръчка (липса на адекватна 

организация с оглед дейностите по координация и сътрудничество между 

заинтересованите страни в рамките на проекта); 

 рискове, произтичащи от Управляващ орган, Бенефициентът по Програмата и 

Възложител на договорите за услуги и строителство, Възложителя на обществената 

поръчка; 

 рискове, произтичащи от трети страни - изпълнителите на другите договори в рамките на 

проекта (несъздаване на вътрешна организация с оглед дейностите по координация и 

сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта); 

Идентификация на опастностите 

         На следващо място опастностите следва да бъдат сведени до затрудняване на работата по 

осъществяване на проекта по отношение съотвествието с изискванията на европейски 
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регламенти по отношение на разходването на средствата, както и с изискванията на 

националното законодателство за изпълнение на СМР. Липсата на координация и 

сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта се характеризира с 

висока степен на опасност за нанасяне на вреда в изпълнението на строителството, тъй като 

много трудно може да бъде компенсирана с мерки на по-късен етап, каквито са осъществяване 

на интензивна координация между заинтересованите и др. 

          Степен на въздействие на риска 

          Съгласно разгледаната по-горе белгийска практика за дефиниране на риска (Р) като 

величина, съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). 

Р=В * П, следва да се заключи следното: 

       По отношение на първия параметър - „вероятност― следва да се подходи като се отчете 

досегашният опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй като не се 

разполага с изходни данни по отношение на първия подход, а именно досегашен опит с 

възложителят по обществената поръчка, както и няма информация по отношение на 

изпълнителя на строителен надзор, то следва да се облегне на втория подход. От предприетите 

действия по отношение досегашния опит на Управляващият орган и възложителя по възлагане 

на обществени поръчки за СМР, чрез проверка на публичната информация,съдържаща се в 

РОП, може да се заключи, че вероятността от настъпването на разглеждания риск е ниска. 

       По отношение на втория параметър — „последици― следва да се отбележи, че последиците 

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

минимален времеви ресурс за компенсирането им. 

При направа на референция към графиката по-горе, може да се заключи, че разглежданите 

рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат анализирани и управлявани 

спрямо тях следва да бъде изградена стратегия за избягването им. 

2.2.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, peсп, обосновка на 

невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай. 

             Като мерки за предотвратяване на настъпването на риска се предлага вътрешен подход, 

който да обезпечава:  

• координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта; 

• изготвяне и представяне на заинтересованите страни месечни доклади от извършените 

СМР по проекта; 

• изготвяне на доклади на извършеното строителство; 

• постоянна кореспонденция между заинтересованите страни в рамките на проекта; 

• Стриктно спазване на Насоките на Програма за Европеийско териториално 

сътрудничество, Изискванията на тръжната документация, на проекта и на Възложителя, 

Технологията за изпълнение, своевременно информиране за вероятност от възникване на 

проблем, застрашаващ срока и изпълнението на договора; 

• По време на изпълнението на проекта Изпълнителят ще осигурява добра координация в 

екипа си, като своевременно ще информира и съгласува действията си с основните институции 

– на национално, регионално и местно ниво с цел осигуряване на съдействие; 

• Предоставяне на подробна информация на Възложителя за хода на строителството, 

потенциални рискове и друга необходима информация за успешното реализиране на договора. 

2.2.3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

          Като мерки за преодоляване на настъпването на риска се предлага вътрешен подход, 

който да обезпечава: 

• създаването на стройна организация от експерти с високо ниво на познаване на 
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националното законодателство в областта на строителството; 

• определянето на задължение на ръководителя по изпълнението на СМР на обекта по 

осъществяване на интензивна координация при осъществяването на дейностите по 

изпълнението на обществената поръчка; 

• съгласуваност на действията чрез осъществяване на кратки периоди на срещи между 

представители на изпълнителя с ръководителя на Екипа за управление на проекта, определен от 

Възложителя; 

• законосъобразност при изпълнението и предаването на обекта;  

• Предприемане на своевременни действия и кореспонденция, съгласно насоките на 

Програма за Европеийско териториално сътрудничество, непрекъсваща и ефективна 

комуникация между участниците в процеса. Осъществяване на права и обратна връзка между 

участниците в процеса; 

• Използване на система за мониторинг като гарант за осигуряване на 

съдействие и добра координация. 

• Преди започване на изпълнение  на проекта Изпълнителят извършва 

проверка за наличие на сътрудничество и координация на действията между 

основните институции. 

• Със започване на дейностите по договора Изпълнителят ще предложи и уточни, 

съвместно с Възложителя вида и начина на актуване и предаване на съпътстващите документи 

към искането за плащане, както и необходимите документи за успешно приключване на 

работите по договора; 

• Въвеждане на график за редовни работни срещи между всички участници в строителния 

процес за проверка на напредъка по проекта и евентуални възникнали проблеми по време на 

изпълнението му. 

• Съставяне и актуализация на информационна карта за обекта,съдържаща 

координати за бърза комуникация между всички участници в проекта,Управляващия 

орган и други външни институции,имащи отношение към изпълнение на проекта. 

• Упълномощаване на компетентни лица за комуникация по Проекта от 

страна на всички участници в него. 

2.2.4. Мониторинг на риска 

На съвместни срещи ще бъдат  набелязвани критичните точки, които ще оценяват степента на 

въздействие върху изпълнението на договора. Ще се изготвят конкретни предложения в 

сътрудничество с участницие и заинтересованите страни, които ще осъществяват координация 

помежду си.  

2.2.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на 

последиците от настъпили рискове 

Ще се води точен отчет за извършваните дейности документирани в отчети за изпълнение, като 

се отразяват всички аспекти на изпълнение/неизпълнение на задълженията на заинтересованите 

страни в рамките на проекта. 

3. Трудности при изпълнението и завършването на строителството,продиктувани от 

непълноти и/или неточности в инвестиционния проект. 

3.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка. 

           Обхват на риска - по време на целия договор. 

           По отношение на приключване и предаване на работата, строителят има за задача да 

поддържа  необходимите технически и човешки ресурси за осъществяването на дейностите. 
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Отново важно място има спазването на проектната документация. Довършителните строителни 

работи следва да са съобразени с указанията на строителния и авторския надзор. От съществено 

влияние е риска по срещането на трудности при изпълнение на проекта, продиктувани от  

непълноти и/или неточности в проектната документация. От изложеното може да се направи 

следната класификация на дейностите по справянето с трудностите при изпълнение на проекта, 

продиктувани от  непълноти и/или неточности в проектната документация: 

• рискове, произтичащи от изпълнителят на обществената поръчка (недобро 

поддържане на технически и човешки ресурси, не добро познаване на проектната документация 

и/ или на спецификите на обекта, където се извършват строителните дейности); 

• рискове, произтичащи от Възложителя на обществената поръчка (непълноти и/или 

неточности в проектната документация); 

• рискове, произтичащи от трети страни (непълноти и/или неточности в проектната 

документация предадена от проектанта); 

• рискове, произтичащи от лоши метеорологични условия; 

       Идентификация на опасностите. 

       На следващо място опасностите следва да бъдат сведени до забава в реализацията на СМР, 

възникване на непредвидени дейности/ промяна на дейности по изпълнението на СМР. Забавата 

в реализирането на СМР и/или необходимостта от извършването на допълнително дейности се 

характеризира с най-висока опасност от забавата в изпълнението на строителството, тъй като 

най-трудно може да бъде компенсирана с мерки на по-късен етап, каквито са въвеждане на 

удължено работно време, ангажиране на допълнителен персонал и др. 

       Степен на въздействие на риска 

       Съгласно разгледаната по-горе белгийска практика за дефиниране на риска (Р) като 

величина, съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). 

      Р = В*П, следва да се заключи следното: 

      По отношение на първия параметър - „вероятност―, следва да се подходи като се отчете 

досегашният опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй като се 

разполага с изходни данни по отношение на проекта, както и извършения експертен оглед  на 

обекта и досегашния богат опит по изпълнение на СМР на сходни обекти, може да се заключи, 

че вероятността от настъпването на разглеждания риск е ниска.  

      По отношение на втория параметър — „последици― следва да се отбележи, че последиците 

за СМР се характеризират като най-високи от разгледаните до сега рисковете, тьй като е налице 

минимален времеви ресурс за компенсирането им. 

      • При направа на референция към графиката по-горе, може да се заключи, че разглежданите 

рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат анализирани и управлявани 

спрямо тях трябва да бъде изградена стратегия за избягването им и стратегия за преодоляване 

на вредните последици при евентуалното им настъпване. 

Степента на въздействие върху изпълнението на проекта е средна. 

3.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, респ, обосновка на невъзможността 

за предприемане на мерки в конкретния случай. 

           За предотвратяването на настъпването на горепосочените рискове, „Красин― ООД може 

да приложи следната утвърдена методика за управление на риск, като в целия процес си 

взаимодейства с другите участници в процеса и Възложителя, а именно: 

1. На първо място се определят възможните алтернативи за решение, като се вземат 

предвид: характеристиката на съответната трудност и съществуващите ограничения. 

2. След което заедно с вьзложителя се прибягва до избор на алтернатива, като се спазва 
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следната процедура: 

• Определя се критерия 

• Уточнява се критерия; 

• Осъществява се самия избор. 

3. След горепосочените две действия се стига до същинската реализация на решението, 

като се прилага следната последователност: 

• Формулиране на взетото решение в подходящ вид; 

• Определят се изпълнителите на решението; 

• Определят се дейностите и процедурите по реализацията му; 

• Създават се подходящи условия за реализация 

4. След извършване на действията за решаване на трудностите се прави оценка и 

контрол на изпълнението на решението, в следната последователност: 

• получаване на резултатите; 

• анализ на резултатите; 

• евентуални корекции; 

• ново решение при необходимост 

       За осъществяване на горепосочения начин за управление на риска, дружеството  организира 

възникналите трудности като приоритезира проблемите, задачите, факторите и условията при 

вземане на управленчески решения и в зависимост от случая решава първо най-важните и 

неотложните: 

1. Важност на проблема -  биват:  изключително важни, важни и несъществени; от това 

зависи какво внимание и какви ресурси ще се отделят. 

2. Време за решаване - биват: неотложни, срочни и такива които могат да се оправят. 

3. Според очакваните резултати – проблеми със значителни и незначителни ефекти. 

4. Условия, при които се взема управленско решение: 

a. Условие на определеност - известни са възможните алтернативи за решаване на един 

проблем и точните резултати; много малко решения се вземат при такива условия 

б. Условия на риск - не знаем точно резултатите, но знаем вероятностите за всички 

възможки резултати; тук много е важно да се определи вероятността; тя бива два вида: 

 обективна вероятност — получава се на базата на изследвани и доказани в 

миналото тенденции. 

 субективна вероятност - базира се на опит, знания и интуиция. 

• Изпълнителят ще свери качеството и точността на данните, представени в докладите; 

• Изпълнителят ще извършва детайлна оценка на риска преди започването на работа и през 

целия период до завършването на строежа; 

• Подробно запознаване на проектната документация, спецификата на обекта и неговата 

техническа характеристика; 

3.3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

       Като мерки за преодоляване и/или намаляване на последиците от настъпилия риск се 

предлага строен вътрешен подход, който да обезпечава: 

    • Ангажиране на допълнителен човешки ресурс за компенсиране на забавата; 

    • Въвеждане на допълнително работно време, съобразено с допустимите граници, съгласно 

Кодекса на труда. 

    • Постоянно следене на метеорологичните условия и промяна на графика за изпълнение на 

видовете СМР на обекта. 

    • Изпълнителят ще осигурява извършване на СМР в технологична последователност и 
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срокове, определени в инвестиционния проект и плана по безопастност и здраве 

    • Непрекъсната комуникация с авторите на проекта и технологията за изпълнение на КРР за 

своевременни решения при откриване на непълноти в проектната документация. 

3.3.4. Мониторинг на риска 

Договорът за изпълнение ще включва и "изключения" за изпълнението на поетите 

ангажименти.  

3.3.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на 

последиците от настъпили рискове 

През цялото време на изпълнението ще се следи за неточности в проектната документация. Ако 

се установят такива и те са незначителни, това не би следвало да окаже влияние върху 

цялостното изпълниние на договора. В случай на съществени неясноти нарушаващи интересите 

на едната или двете страни, след уведомление ще се пристъпи към прекратяване на договора и 

предоговаряне на рисковите клаузи. Това няма да доведе до спиране на обекта. 

4. Промени в законодателството на България или на ЕС, промени в изискванията на 

предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда във връзка с 

наблюдението и отчитането на дейностите по договора сключен с бенефициента.  

4.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществена поръчка. 

      Обхват на риска - за по-големи периоди от време 

      Що се отнася до текущото изпълнение на работата, строителят има за задача да спазва 

приложимото национално законодателства, както и да познава и съблюдава приложимите 

Европейски регламенти.Тук влияние оказват рисковете, произтичащи от евентуални промени в 

националното и европейското законодателство, отразяващи се и в последващи конкретни 

промени във връзка с отчитането и наблюдението на дейностите по договора. От изложеното 

може да се направи следната класификация на дейностите по текущо осъществяване на 

рисковете от промяна на приложимото национално законодателство и европейски регламенти. 

 рискове, произтичащи от трети страни (промяна в приложимото национално 

законодателство и европейски регламенти). 

 Идентификация на опастностите 

 Тук отново опастностите следва да бъдат сведени до промяна в начина на осъществяване 

на мониторинг и отчитането на проекта. Такава промяна би се отразила неблагоприятно на 

отчетността, която ще се създаде по изпълнение на договора, както и ще доведе до 

допълнителни разходи на време по провеждане на всички бъдещи действия по изпълнението на 

проекта съгласно променените изисквания. Такъв риск се квалифицира с по-ниска опастност от 

забавата за осъществяване на строителството, тъй като значително по-лесно може да бъде 

компенсирана с указания от страна на консултанта, както и на възложителя по договора. 

 Степен на въздействие на риска 

 Съгласно разгледаната по-горе белгийска практика за дефиниране на риска (Р) като 

величина съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). 

         Р=В*П, следва да се заключи следното: 

По отношение на първия параметър – „вероятност―,следва да се подходи като се отчете 

досегашния опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации. Тъй като не се 

разполага с изходни данни по отношение на първия подход, а именно досегашен опит с 

възложителят по обществената поръчка, както и на този етап няма информация по отношение 

на изпълнителя на строителен надзор, то следва да се облегне на втория подход. От 

предприетите действия по отношение досегашния опит с други възложители по възлагане на 

обществени поръчки и осъществяването на мониторинга и отчитането по тях, както и доброто 
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познаване на нашите собствени технически възможности и богат опит в управлението и 

реализирането на строителни обекти от тип идентичен с предмета на настоящата обществена 

поръчка, може да се заключи, че вероятността от настъпването на разглеждания риск е ниска. 

По отношение на втория параметър - „последици‖ следва да се отбележи, че последиците 

за СМР се характеризират като по-ниски от останалите управлявани рискове, тъй като е 

налице пo-наличен ресурс за управлението им. 

Ако бъде направена референция към графиката по-горе, може да се заключи, че 

разглежданите рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат анализирани и 

спрямо които следва да бъде изградена стратегия за избягването им и стратегия за 

преодоляване на вредните последици при евентуалното им настъпване. 

 Степента на въздействие върху изпълнението на проекта е ниска. 

4.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, респ. обосновка на   

невъзможността за предприемане на мерки в конкретния случай. 

          Като мерки за предотвратяването на настъпването на риска се предлага строен вътрешен 

подход, който да обезпечава: 

 съобразност на СМР с проектната документация; 

 стрикно следене от страна на вътрешен контрол на изпълнителя за 

осъществяването на СМР и влагането на висококачествени материали; 

 съгласуваност и координация в действията между Управляващия орган, 

Възложител и определения от него екип за управление на обекта, изпълнител, 

консултант и проектант, осъществяващ авторския надзор на проекта; 

 следене на измененията, допълненията и промените в действащата нормативна 

уредба чрез ежемесечен абонамент за правноинформационна система. На тази база се 

подготвят адекватни мерки, които да удовлетворят новите изисквания, в съдействие с 

Възложителя; 

 Юристите на Изпълнителя ще следят за промени в законодателството - ЗКН, ЗУТ 

и др. и ще информират за новите изисквания и периода на тяхното действие; 

 Изпълнителят незабавно ще уведоми Възложителя за необходимостта от 

съгласуване на план за изпълнение на необходимите дейности при евентуална промяна 

на нормативните документи, които засягат изпълнението на поръчката и работи в пълно 

съдействие с Възложителя, изпълнявайки стриктно неговите указания. 

4.3. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

       Като мерки за преодоляване и/или намаляване на последиците от настъпилия риск 

предлагаме строен вътрешен подход, който да обезпечава: 

 възлагането на дейностите по ръководството на строителните дейности на експерти 

изпълнили множество обекти сходни с предмета на поръчката и имащи натрупан богат 

професионален опит при строителството на обекти, сходни с предмета на поръчката, които 

стрикно да съблюдават за всяко изменение в нормативни правила засягащи конкретния обект; 

 допълнителни обучения за ръководния персонал за извършените изменения в 

приложимите за обекта правила влияещи на отчитането и мониторинг. 

 ефективна и навременна комуникация за пълно съдействие при необходимост с 

проектанта на проекта и Възложителя за евентуални промени или допълнения на проекта за 

въвеждането му в съотвествие с възникнали промени в законодателството или изискванията на 

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

 Съдействие на представителите на Възложителя и Управляващия орган при 

осъществяване от тяхна страна на мониторинг по проекта. 
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4.4. Мониторинг на риска  

Страните по договора съвместно със законодателя ще изследват и предложат мерки в 

съответствие с договореностите за предотвратяване на щети и успешно завършване на договора 

4.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на последиците 

от настъпили рискове. 

Ако в промените за законодателството е предвиден гратисен период, договорът би следвало да 

се  приключи при договорните условия без да настъпят щети за страните. 

5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по 

договора от страна на Възложителя. 

5.1. Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената 

поръчка. 

        Обхват на риска - по време на целия договор. 

        По отношение на риска от неизпълнение на договорни задължиия, в това число забава на 

плащанията от страна на Възложителя, строителят има за задача да поддържа необходимите 

налични и разполагаеми финансови ресурси за качественото и в срок осъществяване на 

дейностите. От съществено влияние е действията на Възложителя по приемането на работата, 

навременното сформиране от него на екип за управление на проекта, който да включва експерт 

- финансист, както и приемателна комисия, изпълняването на задълженията му съгласно 

договора и действащата нормативна уредба, както и издаването и получаването на съответните 

административни актове, които завършват строителния процес. Също така много важни са 

действията на Възложителя по управлението на останалите договори за изпълнение на проекта 

с оглед недопускането на неизпълнение. От изложеното може да се направи следната 

класификация на рисковете от неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на 

плащанията по договора от страна на Възложител в рамката на дейностите по текущо 

осъществяване на СМР: 

 рискове, произтичащи от изпълнителят на обществената поръчка (поддържане на 

необходимите финансови ресурси, срочното и качествено изпълнение на дейностите по 

договора); 

 рискове, произтичащи от възложителя на обществената поръчка (приемане на 

предмета на сертификатите в процеса на осъществяване на строителството, както и по 

окончателното му приключване в срок, съгласно разпоредбите на проекта за договор за 

обществената поръчка; 

  рискове, произтичащи от трети страни (неизпълнение на договора от страна на 

строителния надзор, забавяне в административните процедури по издаване на 

необходимите актове, неизпълнение на задълженията на проекта по осъществяване  на 

авторския надзор). 

Идентификация на опастностите. 

       На следващо място опастностите следва да бъдат сведени до забава в реализирането на 

СМР. Забавата в реализирането на СМР се характеризира с най-висока опастност от забавата в 

изпълнението на строителството, тъй като най-трудно може да бъде компенсирана с мерки на 

по-късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно време, ангажиране на допълнителен 

персонал и др. 

Степен на въздействие 

Съгласно разгледаната по-горе белгийска практика за дефиниране на риска (Р) като 

величина, съставена от произведението на два параметъра - вероятност (В) и последици (П). 

Р=В*П, следва да се заключи следното: 
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По отношение на първия параметър – „вероятност― следва да се подходи като се отчете 

досегашният опит или като се направи сравнителен анализ със сходни ситуации.Тъй като не се 

разполага с изходни данни по отношение на първия подход,а именно досегашен опит с 

възложителят по обществената поръчка, както и няма информация по отношение на 

изпълнителя на строителен надзор, то следва да се облегне на втория подход. От предприетите 

действия по отношение досегашния опит на възложителя по възлагане на обществени поръчки 

за СМР, чрез проверка на публичната информация, съдържаща се в РОП, може да се заключи, 

че вероятността от настъпването на разглеждания риск е ниска. 

По отношение на втория параметър – „последици― следва да се отбележи, че последиците 

за СМР се характеризират като най-високи от рисковете, тъй като е налице минимален времеви 

ресурс за компенсирането им. 

При направа на референция към графиката по-горе, може да се заключи, че разглежданите 

рискове се характеризират като такива, които следва да бъдат анализирани и управлявани 

спрямо тях следва да бъде изградена стратегия за избягването им, стратегия по 

трансфериране/споделяне чрез изнасяне на идентифицирания риск към външни организации. 

Степента на въздействие върху изпълнението на проекта е средна. 

5.2. Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, респ. невъзможиостта за 

предприемане на мерки в конкретния случай.  

        Като мерки за предотвратяването на настъпването на риска, се предлага вътрешен подход, 

който да обезпечава: 

• съобразност на СМР с проектната документация; 

• законосъобразност на СМР и влагането на високачествени материали; 

• съгласуваност и координация в действията между Възложител, Изпълнител и Строителен 

надзор; 

• законосъобразност при изпълнението и предаването на обекта; 

• съдействие на Възложителя по осигуряване на условия за бързо изпълнение на условията 

за плащане на финансирания орган по програмата; осигуряване на налично финансиране за 

времето на забавяне; 

• съдействие за осъществяване на контакти с отговорни лица от Управляващия орган, 

упражняващ мониторинг, преди финализиране на проекта. 

5.3.  Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. 

       Мерки по трансфериране/споделяне чрез изнасяне на идентификация риск към външни 

организации. 

Възможни за прилагане стъпки за управление на риска в следната последователност, за да може 

да се постигне колкото се може по малко отрицателни моменти и за двете страни: 

• Застраховане на договора - това е най - ефикасния начин на управление на 

горепосочения риск, като с него се постига крайния резултат - цялостно и пълно изпълнение на 

договора. Това се постига като риска от неизпълнение на договора и/или съответното 

неплащането се прехвърля на трето лице и по този риск по никакъв начин не влияе на 

взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя. 

• Фонд резервен - Изпълнителят е създал и поддържа фонд резервен в случай на забава на 

плащанията от страна на Възложителя. В случай, че горепосочените методи за управление на 

риска не спомогнат за разрешаването на възникналата ситуация, то Изпълнителят ще използва 

заделения фонд резервен отделен точно за такива случай. 

 Определяне на Приключени етапи, даващи ясно измерение на завършеност и полезност, 

които да дадат възможност на Възложителя да прецени и изпълни междинни плащания, 
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в съответствие с условията на Договора. 

 Изпълнителят, с цел спазване на графика и крайния срок за изпълнение е предвидил да 

поеме етап от финансирането на обекта до осигуряване на финансовите средства от 

страна на Възложителя; 

 Ефективно взаимодействие със Строителния надзор и Възложителя за осигуряване на 

всички условия за заплащане пo договора съгласно изискванията на Договора и насоките 

на Управляващия орган; 

 Залагане във финансовата политика на дружеството на финансов резерв за 

осъществяване на ритмичността на доставки и изпълнение на дейности по договора за 

недопускане на забава в срока на изпълнение при евентуално възникване на риска от 

забавено плащане; 

 Осъществяване на договорни отношения с доставчици на материали, дългогодишни 

партньори на дружеството за забавено и разсрочено плащане на доставки, необходими за 

изпълнение на договора при настъпване на риска от забавено плащане от страна на 

Възложителя. 

5.4. Мониторинг на риска 

Документиране на дейностите и събитията с цел опазване на проекта, запазване на интересите 

на страните и намаляване риска от финансови щети, свеждане на компенсациите при 

продължителен период на спиране на плащанията до минимални размери за успешно 

завършване на проекта. 

При продължително и неясно спиране на плащанията може да се прекрати действието на 

двустранния договор в съответствие с действащото законодателство и Наредби. 

5.5. Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на последиците 

от настъпили рискове 

Привличане на собствени ресурси (материали, оборудване и др.) свързани с изпълнението на 

поетите договорни задължения. 

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

форми на негативна реакция от страна на местното население. 

За недопускане на риск от възникване на негативна реакция от страна на местното население, 

превантивно ще бъде уведомявано местното население за предстоящите СМР и времето за 

тяхното извършване. Ще бъде обявен телефон на дружеството, на който всеки може да отправи 

съответно запитване и получи отговор на поставен въпрос. При получаване на жалба от 

местното население, своевременно ще бъде уведомяван Възложителя, а същата ще бъде 

отработвана в законово регламентирания срок. По жалбата ще бъдат предприемани незабавни 

действия, за което ще бъде уведомяван адресанта и Възложителя. 

Възможни прояви при изпълнение на взривни дейности 

Взривните работи са силно и неразривно свързани с предварителния, комплексен замисъл за 

цялостното реализиране на взривните дейности, включващи безопастостта на човешкия живот и 

здраве, еколокия на околната среда и в близост намиращото се население. 

Идентификация на качествените и количествени характеристики, отнасящи се до безопасното и 

надеждно изпълнение на взривните дейности, включва:  

 Професионално познаване на ствойствата и качествата на използваните eксплозиви; 

 Конкретна информация от производителя на използваните взривни вещества, 

предвидени за конкретното взривяване 

За идентификация на опасностите ще бъде съставен изчерпателен списък на потенциалните 

опасни ситуации и събития, които могат да настъпят при цялостното изпълнение на взривните 
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работи на обекта при нормални условия 

Оценка нивото на риска 

Анализира и оценява риска в нормални, екстремни и в условия на грешка, при използване на 

наличната информация. 

Опасности, опасни ситуации и опасни събития 

 Непредвидени, недопустими отклонения от нормативните изисквания за свойства и 

качества на използваните експлозиви 

 Неспазен технологичен ред от операции 

 Липса на конкретен инструктаж за безопасност и организация 

 Частични отклонения от норамтивните изисквания за ствойства и качества на 

експлозивните средства. 

Оценка на този риск е необходима, тъй като оценката нивото на риске е основен мотив за 

разработване на конкретна методика, включваща мероприятияа и действия за ограничаване или 

ликвидиране на евентуалните последствия по време и след взривяване. По този начин, 

нормативната база. 

Мониторинг на риска: 

 определяне на състава на взривната или натрошена скална маса; 

 извършване на измервания за осигуряване на охрана съораженията намиращи се на 

площадката 

Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на последиците от 

настъпили рискове 

 Стриктно спазване на Правилник по безопасността на труда при взривните работи 

 Спазване на безопасните разстояния за хора посочени в същия правилник 

 Взривните работи ще се извършват по проект 

 Провеждане на инструктаж на намиращите се на строителната площадка работници 

 Преди започване на взривните работи се установява границата на опасната 

 зона, като тя ще се обозначава на местността със знаци (флагове, табели, ленти, въжета и 

др.) 

 По време на взривни работи границите на зоната ще се охраняват от помощен персонал 

за взривни работи или специално инструктирани работници 

Мониторинг на риска и методи за контрол върху изпълнението на програмата за 

управление на риска. 

Мониторинг (на риска) – ще се осъществява чрез непрекъснати проверки, надзор, критично 

наблюдение или определяне на състоянието, с цел да се установят промените от гледна точка на 

изискваното и очакваното равнище на изпълнение. 

Извършване седмични, месечни, тримесечни, полугодишни или годишни прегледи (анализи) с 

оценка на съдържанието, реализацията и ефективността от дейностите по управление на 

рисковете, с цел идентифициране на възможностите за оптимизирането им, предприемане на 

необходимите мерки и актуализиране на списъка от рисковете и техния статус. Процесът на 

наблюдение потвърждава наличието на необходимите контроли за дейността на организацията 

и че процедурите се разбират и изпълняват.  

Промените в организацията и средата, в която тя осъществява дейността си, се идентифицират 

и се отразяват с необходимите промени в системата. 

Пояснение: Мониторингът ще се прилага към рамката на управление на риска, процеса за 

управление на риска, риска или контрола. 

Контрол върху изпълнението на мерките за недопускане, преодоляване на последиците от 

настъпили рискове 
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Ще се провежда периодично Одит на управлението на риска – систематичен, независим и 

документиран процес за получаване на доказателства и за тяхното обективно оценяване, с цел 

да се определи степента, до която рамката на управление на риска или всяка отделно взета част 

от нея е адекватна и ефективна. 

Мониторинг и Преглед 

Мониторингът и Прегледът са част от планирането на Процеса за управление на риска и 

включват редовни проверки и наблюдение – периодични и ad hoc. Процесът на Мониторинг и 

Преглед обхваща всички аспекти на Процеса за управление на риска, със следните цели: 

- Гарантиране, че контролът е ефективен и ефикасен в проектирането и изпълнението. 

- Получаване на допълнителна информация за оптимизиране определянето на риска. 

- Анализиране и извличане на поуки от събитията (вкл. тези, които са се разминали), 

промените,тенденциите,успехите и провалите. 

- Откриване на промените във външния и вътрешния контекст, включително промени в 

критериите за риск и в самия риск, които могат да изискват преразглеждане на Въздействието 

върху риска и неговите приоритети (Преглед на Въздействието). 

-  Идентифициране на възникващите рискове. 

 Резултатите от Мониторинга и Прегледа ще бъдат записвани и предоставяни като отчет както 

на външните, така и на вътрешните заинтересовани лица. Те ще се използват и като входна 

информация за Преглед на Рамката за управление на риска. 

   На базата на стандартите на ISO и досегашната проучвателна работа, риск-мениджърът  прави 

няколко предложения за по-нататъшна дейност в Управлението на риска: 

Целта  на фирмата е постигане на „Интегрирано и ефективно управление на рисковете‖. 

 Целият ни ръководен състав е  запознат с главните моменти в съдържанието на 

новите Стандарти на ISO чрез изготвената от риск-мениджъра слайд-презентация. 

  Останалият ръководен състав е  запознат с политиката по риск-мениджмънт, 

стандартите на ISO и конкретните действия (първоначални стъпки) по управление на 

рисковете чрез лекция от риск-мениджъра  и последваща дискусия по проблемите на 

управлението на риска. 

Мониторинг и Преглед на Рамката: 

 Установяване и периодичен анализ на критерии за изпълнението на 

управлението на риска спрямо показателите за ефективност. 

 Периодично измерване на подобрението или отклонението от Плана за 

управление на риска и обвързването с Политиката. 

 Периодичен преглед доколко Рамката на управление на риска, Политиката 

и Плана остават подходящи спрямо външния и вътрешния контекст на 

Компанията. 

 Отчет за риска, за подобрението според Плана за управление на риска и до 

колко правилно се следва Политиката за управление на риска. 

 Преглед на ефективността на Рамката за управление на риска. 

Непрекъснато подобряване на Рамката: 
- на основата на резултатите от Мониторинга и Прегледа, ще се вземат решения за 

оптимизиране на Рамката на управление на риска, Политиката и Плана. 

- тези решения ще водят до подобрения в управлението на риска и в културата за управление 

на риска в Красин ООД. 

Идентификация и оценка на риска 

Този фирмен стандарт обхваща процесите, осъществявани от „КРАСИН― ООД и 

свързаните с тях опасности и рискове на работни места. Стандарта определя правилата и 
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отговорностите, които се прилагат в дружеството за идентификацията и оценяването на риска 

по работни места и по цехове. 

Термини, определения, съкращения 

 опасност - източник на потенциална вреда или повреда или ситуация с 

потенциална възможност за вреда или повреда; 

 риск - комбинация от вероятността и последиците от определено опасно 

събитие (злополука или произшествие). При това рискът винаги има два 

елемента: 

 вероятността да настъпи опасността; 

 работен екип - екип от специалисти, представители на работниците  

 последиците от опасното събитие. 

            Компетентност, отговорност и сфери на влияние. 

 Основната отговорност при идентификация и оценка на риска носи 

Експерт здраве и безопасност при работа. 

 Конкретните отговорности и сферите на влияние, свързани с изпълнение на 

тази дейност са определени в длъжностните характеристики. 

Основни стъпки при оценка на риска са: 

 идентифициране на опасностите; 

 преценка на риска от всяка опасност - вероятността и сериозността на 

вредата; решаване дали рискът е допустим. 

       Задължения на Ръководството. 

 Ръководството е задължено по ЗЗБУТ да провежда оценяване на риска на 

работните места. 

 При това главна цел е да се определи дали планираните или съществуващите 

контролни функции в дружеството са адекватни. 

 Целта е рисковете да бъдат контролирани и минимизирани, преди да настъпи 

увреждането. 

 Оценяването на риска е определено да се извършва от компетентни лица с 

практически знания за работните дейности и за предпочитане с участието на колеги от 

други отдели на дружеството, които могат да бъдат по-обективни. 

       Идентификация на риска на работните места. 

 Експерт здраве и безопасност при работа извършва наблюдение на работните 

процеси по обектите и на работещите в обособените структурни единици, както и всички 

длъжности, преглед на информацията за количествената оценка на рисковите фактори, 

преглед на трудовия травматизъм, резултатите за заболеваемостта и нормативната база, 

касаеща дейността и рисковете на фирмата. 

 Особено важно е да се включат, например редки експлоатационни задания и 

ежедневната работа и да се извърши Преглед на информацията за количествената оценка 

на рисковите фактори. 

При определянето на рисковете на работната среда се отчита влиянието на: 

 Работните процеси групирани по рационален и управляем начин и се събира 

необходимата информация 

 Изпълнявани епизодични и извънредни дейности; 

 Използването на материали; 

 Възможни анормални и извънредни рискови ситуации (аварии, злополуки, 

инциденти). 
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 Постоянни и извънредни дейности; 

Дейности на целия персонал, който има достъп до работното място, включително 

подизпълнители и посетители; 

 Човешко поведение, способности и други човешки фактори; 

 Идентифицирани опасности, които се пораждат извън работното място, но които 

са в състояние да повлияят негативно върху здравето и безопасността на лицата под 

контрола на организацията в рамките на работното място; 

 Опасности, създадени в близост до работното място от свързани с работата 

дейности под контрола на организацията. 

 Инфраструктура, оборудване и материали на работното място, независимо дали те 

се осигуряват от организацията или от други. 

 Промени или предложени промени в организацията, нейните дейности или 

материали; 

 Изменения в системата за управление на ЗБУТ, включително временни промени, 

и тяхното въздействие върху дейностите, процесите и действията, 

 Всички приложими законови задължения свързани с оценката на риска и 

прилагането на необходимите мерки за контрол; 

 Проектирането на работните зони, процеси, инсталации, машини/ оборудване, 

оперативни процедури и организация на трудовия процес, включително адаптирането им 

към човешките способности. 

Първоначална оценка на риска.  

 Оценката на риска на работните места се извършва от обслужващата Служба по 

трудова медицина (СТМ), с която дружеството има сключен договор. 

 Оценката се извършва съгласно утвърдена методика на СТМ. 

Документирането на заключенията се извършва от СТМ и заключенията от оценката обхващат: 

 работната дейност, опасността (тите); 

 контрола на място; 

 персонала, изложен на риск;  

 вероятността за увреждане;  

 степента на увреждане; 

 степента на риск;  

 действието, което трябва да се предприеме след оценката; 

 административни подробности, например името на експерта, датата и др.  

 Общи и конкретни цели при извършване на риска 

 Предвидени мероприятия за минимализиране на риска приложима 

нормативна база  

       Използване на оценката на риска. 

Оценката на риска в „КРАСИН― ООД е предназначена да се използва: 

 За ситуации, където се проявяват опасности или заплаха и не е сигурно дали 

съществуващият или планиран контрол е достатъчен по принцип или на практика; 

 За целите на непрекъснато подобряване в системата за управление на ЗБУТ, 

повече от минималните законови изисквания. 

 След документиране на оценката от СТМ, същата се предава на Експерт здраве и 

безопасност при работа, който я представя на КУТ, за изготвяне на програма с общи и 

конкретни цели, за ограничаване и минимилизирани до минимум, рисковете по време на 

работа. 

  Програмата се предава на Ръководител направление/звено/обект, за изпълнение 
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на предвидените превантивни мерки. 

       Преоценка на риска. 

 Преоценка на риска се налага в случаите на неспазване на изискванията за ЗБУТ; 

 Промяна факторите на работната среда;  

  Промяна на работно оборудване. 

 Преоценка на рисковете на работната среда, имащи отношение към различните 

видове трудови дейности, намиращи приложение в дейността на фирмата, се 

осъществява от СТМ, съвместно с Експерт ЗБУТ. 

Цели по здраве и безопасност по време на работа 

 Веднъж годишно на база получената оценка и програмата за минимимализиране 

на риска, КУТ на свое заседание изготвя цели с общи мероприятия. Програма с общи и 

конкретни измерими цели по ЗБУТ, целта е да се постигне минимимализиране 

рисковете, съответствие с политиката на фирмата и да се предприемат превантивни 

действия за осигуряване на здравето и безопасността при работа. 

Съпътстващи документи: 

Идентификация на опасностите на работното място.  

 Оценка на риска и ефикасността на мерките, за намаляването му. 

 Определяне на допълнителни мерки за управление на риска работното място. 

 Идентификация на опасностите . 

 Оценка на риска и ефикасността на мерките, за намаляването му.  

 Определяне на допълнителни мерки за управление на риска. 

        Генериране на записи: 

 Генериране по изискване на този стандарт записи се водят от Експерт здраве и безопасност 

при работа и СТМ. 

Копие от записите на хартиен носител се съхраняват при Ръководител направление 

/звено/обект, копие от тях при Упълномощен представител на ръководството в срок от една 

година (до докладването им на следващия планиран преглед на ИСУ от Ръководството), след 

което се архивират и управляват по реда описан в Управление на записи. 

          Модел за управление на риска при инвестиционни строителни проекти. 

          Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект.  

Необходимо е да има ангажимент и от възложителя на инвестиционния строителен проект и от 

изпълнителя за идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази тема 

изисква специално внимание от заинтересованите страни през отделните инвестиционни фази и 

следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че участниците в проекта са 

навременно информирани и наясно с появата на потенциални рискове и всички възможни 

мерки за тяхното елиминираме или минимизиране са взети. 

         Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на 

инвестиционния строителен проект. Степента на риск при проекта се проявява както в 

заплахата за реализацията на проекта така и във възможностите за нейното подобряване. Всеки 

риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били идентифицирани и 

анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директно разработване на стратегия 

за управление на риска. 

       Управлението на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране, 

анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска в проекта е 

увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху проекта 

и намаляване до минимална степен на вероятността за отрицателно въздействие. 

       Предлага се качествен анализ и оценка на риска чрез създаване на риск регистър и матрица 
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на рисковете. Тези инструменти се прилагат с цел да се идентифицират и оценят и двете 

възможности - положителните и отрицателните последствия от рисковото събитие. 

      Процес на управление на риска 

     Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се 

допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени параметри, 

свързани с инвестиционния проект (удължавa срока на проекта, надвишаване бюджета на 

проекта, отклонение oт обхвата и др). Тези процеси са следните: 

 определяне на факторите на влияние - анализ и оценка на тези фактори, които могат да 

предизвикат промяна в елементите на проекта;  

 идентифициране на риска - определяне и документиране на онези променливи, 

характеризиращи основните елементи на проекта, за които има възможност да настъпи 

промяна в резултат на влиянието на посочените фактори; 

 качествен анализ на риска - определяне на вероятния начин на промяна на 

идентифицираните рискови променливи; 

 количествен анализ на риска - задаване на количествени стойности на извършения 

качествен анализ; 

 оценка на риска - извършва се на две нива: свързано с конкретното осъществяване на 

целите на проекта в рамките на планираното времетраене и бюджет - тук оценката на 

риска се извършва от гледна точка на управлението на инвестиционния проект;  

 свързано с изчислената ефективност на проекта - конкретен количествен измерител на 

риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, при другите видове 

ефективност - социална, културна, образователна и др., оценката на риска се извършва 

чрез качествени измерители. 

      Методика за качествен анализ на риска 

      Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността от даден риск, описан с 

лингвистични изрази. Този процес приоритизира рисковете според евентуалното им влияние 

върху целта на проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за определяне 

важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях. Времето за реакция 

може да е критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството на наличната 

информация също спомага при преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква 

оценка на вероятностите и последствията чрез съответни методи и инструменти. Методиката 

предложена в настоящото изследване се състои от следните стъпки: 

 Определяне на рисковете и категоризацията им (регистър на рисковете); 

 Оценка на значимостта на риска; 

 Оценка на вероятността от настъпване на риска; 

 Съставяне на матрица на рисковете. 

      Определяне на рисковете и категоризацията им 

      Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се идентифицират всички свързани с проекта 

рискове, за да се състави списък (регистър на рисковете). Регистърът ще е основа за 

оценяването на рисковете в матрица на риска. 

      При изготвянето на списък на рисковете по проекта е полезно да се използва категоризация 

на рисковете, които ще бъдат свързани със структурата на проекта.   Съответните категории 

рискове могат да бъдат:  

 рискове на проектирането и планирането (напр. промяна на проекта, изискана от 

възложителя);  

 рискове на строителството (напр. неправилна оценка на очакваните разходи и срокове);  
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 рискове на изпълнението (напр. наличност на активи, невъзможност да се покрият 

стандартите за изпълнение, ефекти от законодателни и регулаторни промени);  

 рискове за приходите (промяна в търсенето на услугите, слабо изпълнение на услугите, 

промени в цените);  

 рискове от прекратяване (напр. прекратяване по вина на възложителя);  

 технологични и амортизационни рискове (напр. ефект от технологична промяна) и т.н. 

     Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлият на проекта и 

документирането на техните характеристики. Определянето на риска е итеративен процес. 

Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по проекта или от екипа по 

управление на риска. Целият екип по проекта и основните заинтересовани лица могат да 

осъществят втората итерация. Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват ефективни 

мерки за преодоляването му. 

       

 Оценка на значимостта на рисковете 

       При оценка на влиянието на рисковете по проект е важно да се определят количествено 

последиците от конкретния риск само веднъж и да е сигурно, че същият риск вече не е отчетен 

при формирането на основните разходи. 

       За да протече тази оценка по-ефективно, следва да се категоризират рисковете в 

съответствие с важността им (като катастрофални, критични, сериозни, умерени, 

пренебрежими) и да се започне от концентрирането първо върху най-значимите. 

        Оценката на риска не означава концентриране само върху преките ефекти от малко или 

повече определени рискове, но също и откриване на общия ефект от рисковете и преценяване 

на възможните им взаимодействия. Освен оценката на влиянието от даден риск трябва да се 

проследи и времето на възможните последици от този риск. 

       

 Оценка на вероятността от настъпване на риска 

       Възможният ефект от даден риск трябва да бъде свързан с вероятността от възникването 

му. Достигането до извод за вероятността от настъпване на риск по смислен и прозрачен начин 

не е лесна задача, особено когато няма налична база данни за подобни проекти. Затова 

допусканите параметри и процедурите, които ще се следват при оценяване на възможностите, 

трябва да бъдат логични и добре документирани. 

       Както оценката на влиянието на рисковете така и категоризацията на вероятността от 

настъпването им е полезен метод за залагане на приоритети в този процес (напр. често срещан, 

възможен, вероятен, отдалечен, невъзможен). 

       Общата стойност на риска се получава, като се умножи потенциалното му влияние по 

вероятността от възникването му. Практически може да се окаже необходимо да се допусне 

спектър от вероятности от възникване и ефекти от риска.   

    

    Матрица на риска 

       Изграждането на матрица на риска е процес, който може да се осъществи във всички фази 

от проекта. В матрицата на риска се отчита фактът, че един риск може да доведе до 

благоприятни или неблагоприятни последици. В зависимост от категоризацията на рисковете 

по отношение на вероятност за настъпване и значимост на риска и регистъра на рисковете се 

съставят диапазони, формулирани на няколко нива чрез индекс на риска. Възможно е да се 

приемат едни и същи индекси на риска при благоприятните и неблагоприятните рискове или за 

първите да се ранжират по-нисък клас индекси, защото те са по-малко вероятни и по-малко 
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значими по принцип в сравнение с неблагоприятните рискове. 

        На база създадената матрица на рисковете всеки участник дава оценка на съответния риск, 

след което се смята математически средната стойност за всеки риск и така се класират 

приоритетните рискове. 
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