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До:
община Смолян
гр. Смолян, бул. България № 12

ОТ: Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД
/наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: Гр.София, ул. Боянски водопад №20
регистриран______________________________________________________

/данни за регистрация на участника/
ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава____________
представляван от Юлиан Тодоров Димов ,

/трите имена/
в качеството му на управител,

/длъжност или друго качество/

Т Е Х Н И Ч Е С К О
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

за
участие 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“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като получихме и проучихме документацията за участие, с настоящата техническа 
оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

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

ш
toambtur о< CWO Fedtwr.iilon

R iiN A  ©  ; ( ' Ж )
fSO fW J:2 0 0 3   ̂ j

R I N A
WO 3 7 СКП

M em b er о? O S Q  f:e d e ra t;

R I N A  гшш
WO ЛЛ
Ctvtin.
w o  i4Qm.-aD<M

mailto:obshtina_smolyan@abv.bg
http://www.smolyan.bg


2. Гаранционният срок на изпълнения външен водопровод (преносен провод за 
водоснабдяване и съоръженията към него) е:

96 /словом: деветдесет и шест / месеца.

3. В случай че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще сключим 
договор по приложения към документацията за обществената поръчка образец и в законово 
установения срок. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 
офертата, до изтичане на срока на договора.

4. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора за 
изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя.

5. Заявяваме, че сме запознати с изискванията за изпълнението съгласно Техническите 
спецификации, условията на финансиране, както и всички документи, приложени към 
документацията за обществената поръчка, и приемаме да изпълним всички задължения, 
произтичащи от обявените условия.

Приложения:

1. Подход и програма за изпълнение на поръчката - представят се в 2 /два/ екземпляра 
-  1 /един/ на хартиен носител и 1 /един/ на магнитен носител /CD/ във формат, 
даващ възможност за копиране и поставяне на текста (copy + paste) /тип на 
документ -  документ на word, rtf формат, обикновен текст txt или друг подобен/.

26.06.2015г.
[дата]

ПЕЧАТ

[Юлиан 
[управител]
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ТЕХН И ЧЕСКО  П РЕДЛО Ж ЕН И Е ЗА И ЗП Ъ ЛНЕН И Е НА
ПОРЪЧКАТА

Организация и изпълнение на строителните работи  -  дейности и
ресурси

Описание на поръчката и предвидено технологично решение.

Съществуващо положение на обекта

Основен водоизточник за водоснабдяване на с.Могилица в момента е язовир 
„Драков дол” с кота на хранителна тръба в съществуваща каптажна шахта -  1017,30 
метра.

Сега съществуващият външен водопровод е изпълнен през 1970 година с 
етернитови тръби с диаметър Ф125 мм с дължина 1560 метра и Ф80 мм с дължина 1600 
метра, като в оразмерен да довежда до изградения водоем 140 m3 водно количество в 
размер на 3,07 л/сек. Загубите на вода в 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 водопроводната мрежа, както 
и по възстановяване на пътните настилки.

Поради тази причина е наложително подмяната на старите етернитови тръби с нови 
от полиетилен.

Предмет и цел на обществената поръчка

Предмет на обществената поръчка е реконструкция по съществуващо трасе на 
външен водопровод за с. Могилица с обща дължина 3253 м -  смяна на етернитовите 
тръби ф 125 мм и ф80 мм с полиетиленови HD-РЕ ф140 мм, PN10.

Строежът е първа категория съгласно чл.2, ал.2, т.4 от Наредба №1 от 30.07.2003г. 
за номенклатурата за видовете строежи -  преносни проводи и съоръжения към тях в 
областта на водоснабдяването.

Основен водоизточник за водоснабдяване на с.Могилица е извор „Дараков дол“.
Реконструкцията на водопровода включва:

- Външен водопровод от извор „Дараков дол“ с дължина 3253 метра, изпълнен с 
полиетиленови тръби HD-РЕ, Ф 140/ 8,3 мм, PN 10 (SDR 17) с дължина на 
тръбите 6 метра и тегло 3,46 кг/м. свързани чрез заварка;

- Направа на опорни блокове 15 бр.;
- Направа на 4 бр. оттоци и 4 бр. безнапорни въздушницщю
Трасето на водопровода до В 31 преминава последователно покрай дере „Дараков 

дол”, гора, ливади и ниви като между В14 и В 15 преминава въздушно през сухо дере.
От В31 до В56 тръбите минават по черен път за махала Селимова река.
От В56 до В66 трасето преминава през ливади .
От В66 до В107 трасето тръгва по асфалтов път Могилица-Буката, като при В 106
трасето минава окачено по моста на река Арда.



Консорциум „ Пи Ес Пи — ХИ Т” ДЗЗД
Приложение №1

От В 107 до В 109 , минава през ливади.
ОтВ110иВ111 пресича асфалтов път Смолян-Могилица.
От Bi l l  до В 114 през ливади, след което се свързва със съществуващ водоем 140 

m3.
При стръмните участъци с наклон на тръбата по-голям от 25% са предвидени 

укрепителни напречни подпорни стенички, изпълнени през 10 м.

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

I. ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ - този етап се състои от процеси по подготовка и 
оторизация на договора и включват:

1.1. Предоставяне на документи и друга информация, изискуеми по ЗОП, ЗУТ и 
от Възложителя, необходими за обезпечаване правната валидност и 
възникването на правоотношения;

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

1.3. Сключване на договор и получаване на изходна документация;

1.4. Правен анализ на правата и задълженията, възникнали за Изпълнителя и 
дефиниране на критични моменти от изпълнението им.

II. ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ - този етап се състои от извършване на подробни 
прегледи и анализи относно управление на процесите и обхват на дейностите 
по изпълнение на поръчката и включват:

И.1. Съставяне на план за управление на проекта и дефиниране на работна 
структура
Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, 
проектната документация и подадената оферта и предвид ново настъпили 
обстоятелства, се дефинира обхвата на поетите договорни задължения; В 
работната структура на проекта подробно ще бъдат указани конкретни цели 
и резултати, както и методологията и организацията по изпълнението им; 
Планът ще представлява изходна и динамична величина, която ще служи 
като база за всички последващи решения и промени в хода на 
изпълнението;

П.2. Планиране на етапите
Заложените в плана цели и резултати ще бъдат разбити на етапи, които да 
отразяват времевата и технологичната им обвързаност както и логическата 
им зависимост. Така ще се постигне по- доброто им координиране и ясна
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проследимост в последователността им.
П.З. Планиране конкретното изпълнение на задачите:

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

П.4. Планиране на ресурсите
Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, 
проектната документация, подадената оферта и поставените задачи и цели 
ще се определят и/или актуализират вида и количеството на необходимите 
ресурси /човешки, технически, финансови и материални/. В хода на 
реализирането на проекта и в зависимост от поставените цели и 
постигнатите резултати към един определен момент от жизнения цикъл на 
проекта, ресурсите ще бъдат адаптирани с цел постигане на желана 
ефективност и оптимизация.

II. 5. Планиране управлението на риска
Отчитайки ново представена документация или промяна в обстоятелствата 
на този етап ще се анализират и идентифицират конкретните рискови 
фактори с цел по-добрата им адаптация към стартиралия проект. Ще бъдат 
актуализирани потенциалните рискове, които могат да окажат въздействие 
върху жизнения цикъл и реализацята на проекта в условията на поети 
договорни задължения. Неизменна част от този етап е разработването на 
методи и конкретни действия за своевременно намаляване на заплахите и 
елиминиране на рисковите фактори.

IL6. Планиране на качеството
С оглед динамичната природа на реализацията на строителния процес ще се 
прегледат процедурите по управление на качеството в рамките на 
Интегрираната система по управление на качеството на дружеството, като 
същите ще бъдат ревизирани при възникнала необходимост.

II.7. Планиране на комуникациите
На този етап следва да се определят конкретните процедури за 
комуникация. Комуникацията следва да бъде насочена в два канала на 
обмен - В ът реш ен , насочен към служителите и работниците ангажирани 
в изпълнението на настоящия проект; В ънш ен  - насочен към останалите 
участници в строителния процес и трети лица. Ще бъде разработен 
конкретен план с посочени контрахенти, обем информация, ред и начин за 
предоставянето й. Ще бъдат посочени източниците и процедурата по 
набиране на информация, реда за анализирането и използването й.

П.8. Планиране на организацията
Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, 
проектната документация, подадената оферта и предвид ново настъпили 
обстоятелства ще се идентифицира и адаптира конкретна методология и 
организация на работа като се документират и дефинират специфични 
компетентности, роли и правомощия, които да обезпечат изпълнението на 
разработените планове и стратегии.

П.9. Планиране на доставките
Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, 
проектната документация, подадената оферта и предвид ново настъпили 
обстоятелства ще се определи план-график на доставките, които е 
необходимо да бъдат заявени на външни доставчици или да бъдат
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възложени в производствените звена на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” 
ДЗЗД. Ще се адаптират изискванията на процедурите уреждащи реда и 
начина за осъществяване на доставките. В графика ще бъдат маркирани 
срокове за поръчка, за изготвяне и доставка, като критичните от тях ще 
бъдат маркирани и управлявани с висок приоритет.

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

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

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

IV.1. Подготовителни работи и мобилизация на ресурсите:
Подготвителни работи,разполагане на техника и фургони, мерки за 
въвеждане на ВОБД. Мобилизация на строителната площадка - този етап 
включва мобилизация на ресурсите: Логистика, транспорт, устройване и 
организиране на мястото посочено от Община Смолян за временен 
базов лагец.
Доставка на материалите: Логистика на плануваните доставки- 
поетапно с цел да се избегнат струпвания съгласно график на доставките. 
Складовите площи се организират съгласно изискванията за оразмеряване 
на временните складове.

IV.2. Временно строителство: Поставяне на предпазна ограда, маркиране и 
сигнализация на терена на който се разполагат фургоните за работници и 
технически персонал, складова база, място за техника и механизация. 
Сигнализация, обезопасяване на раб.участък и въвеждане 
мерки по ВОБД: Поставят се сигнализация, указателни табели и 
обезопасителни съоръжения. Въвеждат се мерки за временна организация 
на безопасност на движение- ВОБД съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 
2010 г. за временната организация и безопасността на движението при 
извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по пътищата и 
улиците - (ДВ, бр. 74 от 2010 г.), проект и действащата нормативна уредба 
в цялост.

IV.3. Започване изпълнение на СМР, които включват видове дейности, 
които се изпълняват в технологична последователност съгласно 
приложен времеви график.

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ, НАЧИН И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРЕДВИЖДАНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Предвидено е поетапно и паралелно изпълнение на СМР. Ще се работи на отделни 
работни участъци по трасето на водопровода всеки един с дължина от около 30 м., което 
да позволи паралелното започване и изпълнение на друг вид СМР в готовите за това 
работни участъци.

Така избраният модел на организация и изпълнение се отличава с много добра 
ресурсна и времева оптимизация, позволява технологично правилно изпълнение на 
дейностите, проследимост и контрол на процеса. Тъй като планираният паралелен метод 
на изпълнение обхваща различни СМР съгласно, последователността на строителните 
работи е конкретно визуализирана в линейния график.

Строителният проект е съвкупността от всички дейности, свързани със създаването 
на нови или обновяването на съществуващи основни фондове с производствено или 
непроизводствено предназначение. Етапите при строителния проект могат да се 
осъществяват последователно при традиционния подход или могат да се застъпват по 
време в различни степен. В реализацията на всеки строителен проект са характерни 
следните етапи, които формират неговия „жизнен цикъл”:

1. Концепция и предпроектни (предварителни) проучвания.

2. Проектиране, експертиза и съгласуване на проектите.

3. Търг и тръжни процедури.
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4. Строителство.

5. Пуск и реализация.

Общи положения

Строителните и монтажни работи следва да бъдат извършени в съответствие с 
изработените и утвърдени инвестиционни проекти. Изисквания към техническите 
характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в строежите. 
Изисквания за качество - нормативи, стандарти и други разпоредби, на които следва да 
отговарят.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително 
монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

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

Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички влагани в 
строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка 
промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Всички материали, които ще бъдат вложени в строежите трябва да са придружени 
със съответните сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и 
декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни 
продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона 
за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към 
него. Няма да се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще 
бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по 
нареждане на Възложителя. Възложителят или всяко лице, упълномощено от него, ще 
има пълен достъп до строежа, работилниците и всички места за заготовка или доставка 
на материали и оборудване и до строителните машини, както и до складови помещения, 
по всяко време, като Изпълнителят ще осигури всички необходими условия и ще окаже 
съдействие за получаване на правото за такъв достъп. Възложителят и консултантът, 
осъществяващ строителен надзор както и упълномощени от тях лица, могат по всяко 
време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да 
издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на 
специфицираната технология и начин на изпълнение, когато те не противоречат на 
добрата строителна практика и нормативни изисквания.Всички строителни и монтажни 
работи ще се изпълняват съобразно изискванията на нормативната уредба, ПИПСМР, 
техническите спецификации за настоящия обект и фирмените технологии на фирмите 
доставчици. При изпълнение на всички строителни и монтажни работи ще се спазват 
изискванията на съответните технологии за влагане на материали, отговарящи на БДС 
или еквиваленти. Ще съблюдаваме и спазваме всички норми за предаване и приемане на 
СМР и всички други нормативни изисквания. По време на изпълнение на СМР ще бъдат 
взети всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка според 
законодателството и ще носим пълната отговорност за всякакви злополуки, които се 
случват там.

При изпълнението на СМР ще се актуват и изплащат действително извършените 
количества по единични цени, както са дадени в нашето тръжно предложение. 
Възложителят, проектантът и строителният надзор /или техни упълномощени 
представители/ ще имат осигурен постоянен достъп до работната площадка. Всички 
обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната 
площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване,

I. Ь п м о
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съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и 
монтажни работи и други, се документират от представителите на участниците в 
строителния процес със съставянето на съответните актове и протоколи, съгласно 
Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.; изм., бр. 37 от 04.05.2004 г.; изм. и 
доп., бр. 29 от 07.04.2006 г.). Копие от одобрените строителни книжа и заповедната 
книга на строежа задължително ще се съхраняват на обекта и се предоставят за проверка 
при поискване от държавните или общинските контролни органи или другите участници 
в инвестиционния процес- Възложителя, проектантите, извършващи авторски надзор, 
фирмата, упражняваща независим надзор в строителството. Във връзка със създаването 
на оптимална организация за изпълнение на строителството е нужно да се извършат 
необходимите административни съгласувателни процедури. Провеждането на тези 
мерки ще осигури нормални условия за създаване на по- добра организация при 
изпълнение на строително монтажните работи.

Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, а дефектните работи, 
изпълнени от нас се разрушават и възстановяват за наша сметка. Измерванията на 
извършените строително - монтажни работи следва, да се изпълняват от сертифицирани 
лаборатории и да се удостоверяват с протоколи, съгласно изискванията на Наредба № 3 
от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Ще се 
извършват единични, комплексни и приемни изпитания и да състави необходимите 
протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба №3 от 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. Ще предоставяме разяснения по изпълнените 
строителните работи. Възложителят и упълномощените лица ще имат право да изискват 
и да ползват всички необходими материали за проверка на обосноваността на 
изпълнението на СМР както и привеждането на обекта в съответствие с действащите 
нормативни актове. Ние ще съдействаме за съгласуване работата на всички участници в 
строителния процес за постигане на качествен резултат и ще информираме Възложителя 
своевременно за възникнали проблеми.

Взаимодействията между участниците в строителния процес се регламентират с 
подписването но договори, като тези договори са съобразени с действащи законови и 
нормативни документи. Изработването на проектите, супервайзърството, техническото 
ръководство, както и свързаната с това дейност могат да се извършват само от 
квалифицирани кадри.

1) Възложител-юридическо лице, публичен възложител Община Смолян, което 
осъществява а в свой интерес или в интерес на държавата или общинните строителни 
инициативи; определя проектанта, строителя, предприемача и супервайзъра на строежа.

2) Проектант -  технически правоспособни лица, на които се възлага изпълнението 
на проекти или на части от тях. Те са отговорни за законосъобразността на предлаганите 
проектни решения, както и за пълнотата и приложенията на изработените от тях проекти 
или части от проекти, съгласно договорните фази за проектирането. Той е носител на 
авторски права.

3) Строителен надзор/ консултант - технически правоспособно лице, което на 
договорна основа с Възложителя от негово име и от името на проектанта осъществява 
постоянен контрол върху изпълнението на строителството. Договорът регламентира 
неговите права и задължения.

4) Изпълнител -  Консорциум „Пи Ес Пи -  ХИТ” ДЗЗД, което въз основа 
класиране и договор с Възложителя извършва строителство на даден обект.

5) Доставчик - юридическо или физическо лице, което въз основа на договор, 
доставя машини или съоръжения за технологичното оборудване на строежа. Може да 
доставя строителни материали и т.н.



Технически Ръководител - техническо правоспособно лице, което от името на 
строителя осъществява ръководство и контрол върху обекта, ръководи цялата дейност, 
спазва условията за безопасност,контролира за правилното изпълнение на обекта Носи 
отговорност за изпълнението на строителството, правилото изпълнение на строително- 
монтажните работи.

Организация на работното място

Същност - работното място е част пространството на строителната площадка, в 
което се осъществява трудовите дейности. При определени размери на работното място 
трябва да се има в предвид, че в него се помещават освен работници и следните 
елементи:
-предметите на труда
-оръдията на труда
-производствения инвентар
-средства за охрана и безопасност на труда

Поради това сме разпределили обема на СМР по работно място/участък, което да 
обезпечи изпълнението на проекта за предвиденото време.

При създаване организация на работното място в конкретния обект ще се спазват 
следните изисквания, които са облагодетелствани и от избора на технология:

-рационално разположение на елементите на работното място;
-оптимално комплектуване на ограничената работна зона с необходимите оръдия 

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

труда, осигуряващи непрекъснат трудов процес - създаване на максимално възможните 
удобства и безопасност на работниците 

Квалификация на работните места:
А) в зависимост от броя на работниците 

-индивидуални;
-колективни.

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

б) равнището на механизация на труда 
-ръчна работа 
-механизирана работа
Предвид обема, разновидността и характеристиките на обекта ще се приложат и 

двата вида, като благодарение на материалната обезпеченост и иновативните техники на 
работа, там където е възможно ще се предпочита механизирания труд.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕСУРСИТЕ ИЗБОР НА МЕХАНИЗАЦИЯ

В по-голямата си част строително-монтажните работи ще се изпълнят 
механизирано. Предвижда се да се извършат с техника, чийто минимален състав е 
съобразно минималните изисквания от тръжната документация при обявлението на 
настоящата поръчка, а именно:
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№ Описание Бр. Основно приложение/ разпределение 
по видове дейност

1. Къртач - пневматичен 4 Изпълнение на изкопни работи в 
скални почви

2. Фугорезачка 2 Срязване на асфалтова настилка
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3. Ръчна трамбовка 2 Уптлътняване на насипи

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

5. Багер еднокошов - Бобкат 1 Извършване на механизирани земни 
работи

6. Самосвал 6 Транспорт
7. Самоходен валяк 1 Уплътняване
8. Вибрационен валяк 2 Уплътняване

9. Компресор -  подвижен 2
Захранване на къртачи при 

изпълнение на изкопни работи в 
скални почви

10. Апарат за челно заваряване на PEHD до 
140 2 Челно заваряване на тръбите при 

изграждане на водопровода
11. Ел. агрегат 2 Захранване на машини
12. Водна помпа 2 Водочерпене/ Отводняване

13. Асфалтополагаща машина 1 Полагане на асфалтобетон за плътна 
смес

14. Плътна ограда ЗООм Ограждане при изпълнение на взривни 
дейности.

15. Моторна резачка 2 Изсичане храсти и млада гора

ПЕРСОНАЛ И АНГАЖИРАНИ ЛИЦА

В експертния състав за изпълнение на строителството в качеството на Главен 
ръководител обект, Технически ръководител обект, инженер Геодезист и Координатор 
ЗБУТ са привлечени опитни инженери със солиден опит в изграждането на 
водоснабдителни съоръжения.

Допълнително за обезпечаване добрата координация и качественото изпълнение на 
проекта ще бъдат привлечени да съдействат: Отговорник качество, строителен инженер 
с подходяща квалификация и опит. Отговорник снабдяване и доставки и Отговорник 
строителна механизация и автотранспорт;

Всички останали звена и отдели на дружеството осъществяват спомагателна и 
административна подкрепа за реализацията на проекта.

В изпълнителския състав ще участват строителни работници / бригадири със 
съответната квалификация, необходима за качественото извършване на обекта. 
Строителните звена /бригади/ са специализирани по отделните видове СМР.

Бригада 1 -  ВиК -  4 бр.
Бригада 2 -  ВиК -  2 бр.
Бригада 3 -  Конструкции -  2 бр
Бригада 4 -  Обща -  12 бр.
Бригада 5 -  Обща -  6 бр.
Бригада 6 -  Пътна -  5 бр.
Бригада 7 -  Взривни дейности -  3 бр.

Максимален брой на ангажираните лица, заети в СМР, като изпълнителски 
състав е планувано да бъдат 28 бр., която бройка ще обезпечи изпълнението на 
дейностите съгласно времеви график. При необходимост има готовност да се 
привлече допълнителен персонал.
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Транспортните средства и строителната механизация ще бъдат управлявани 
единствено от квалифицирани лица със съответните свидетелства за управление.

ОПИСАНИЕ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ И 
ОТГОВОРНОСТИТЕ. КООРДИНАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ 

ПРОЦЕС И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Ръководителите на отдели „Финансово административен” и „Маркетинг и бизнес 
развитие”, са на директно подчинение на ръководното тяло. Чрез директната 
комуникация между тях се обезпечава вземането на решения от стратегическа важност 
например относно финансово обезпечаване навременното завършване на проекта, 
своевременно договаряне и заплащане на доставки и услуги, създаване на добра и 
прозрачна информираност относно степента на изпълнение на проекта и др. 
Административното ниво не е пряко свързано със строителните работи, но спомага за 
успешното финализиране на проекта. Отдел "Маркетинг и бизнес развитие" бива

РЪКОВОДНО тяло

заинтересованите лица, обществеността на гр. Смолян и не само, доставчици, партньори 
и др. С този подход се създава устойчива бизнес среда, изгражда се обществено доверие 
и партньорства като начин на управление на влиянието им върху проекта. Ръководството 
координира и контролира всички процеси, като черпи необходимата информация от 
Главния ръководител на обекта и я анализира.

'• ^  J
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Поради приоритетното значение на настоящия обект, за Главен ръководител на 
обекта е привлечен специалист - инженер „ВиК" със солиден опит в ръководенето и 
надзора на сходни проекти. Той следи и отговаря за цялостното изпълнение на проекта.

С оглед на отговорностите му, той разполага със значителна свобода при 
изпълнението на задачите, подчинен е директно на ръководното тяло и координира 
всички други помощни звена. Ръководителят на обекта изпълнява дейността си в тясна 
взаимосвързаност с Геодезиста, Техническия ръководител на обекта, Координатора по 
ЗБУТ, Отговорник по качеството, Отговорник снабдяване и доставка както и 
Отговорник Автотранспорт и механизация. По този начин Ръководителят на екипа има 
възможност да бъде информиран, да анализира и обсъжда всеки ключов процес свързан 
с изпълнението на обекта без да се налага неговото пряко участие в тези процеси и да 
докладва за тях. Главният ръководител на обекта определя КАКВО и ДОКОГА трябва 
да бъде направено, следи изпълнението и координира дейностите по цялостното 
изпълнение на проекта. Така, чрез това централизирано звено, от едно място се 
оптимизират отделните проектни етапи, предотвратяват се дублиране и/или прехвърляне 
на компетенции и се прави възможно спазването на проследимост и прозрачност в 
изпълнението.

Инженер Геодезиста ръководи геодезическите работи и участва в изпълнението 
им. Той следи за спазване на проектните решения, извършва контролни замервания, 
трасиране и разработване на геодезически планове. Той свежда релевантната 
информация до Главния ръководител на обекта и Техническия ръководител.

Техническият ръководител на обекта е централна фигура при оперативната 
организация и изпълнението на СМР. Той е отговорен за качественото и навременно 
извършване на строителните работи. Той определя КОЙ от изпълнителския състав и ПО 
КАКЪВ НАЧИН следва да приведе в действие направените указания от Главния 
ръководител на обекта, Геодезиста, Строителният Надзор, Проектанта, Отговорника по 
качество и Координатора по ЗБУТ или отговорниците на помощните звена и подава 
обратна информация с цел проследимост и координация на дейностите между 
изпълнителския състав и останалите участници в процеса. Потокът на информация се 
централизира и протича във вертикална посока към и от прекия ръководител на 
строителното звено/бригадира, като свежда до минимум възможността за недоразумения 
и неясноти. При извършване на отделните видове работи се използва квалифициран за 
това изпълнителски състав, притежаващ съответната специализация. Те изпълняват 
диференцирани задачи поставени им пряко от бригадирите и синхронизирани с 
Техническия ръководител на обекта.

В работата на строителната площадка операторите на строителните машини и 
транспортна техника са под пряко ръководство на Техническия ръководител като във 
връзка с доставките, извънредните дейности, административните процедури и други, 
тяхното ръководство се извършва от Отговорника на автотранспорт и механизация.

В тясна взаимовръзка с това звено, работи и отдел „Снабдяване и доставка". 
Отговорникът му има предимно координационна функция като синхронизира и следи за 
навременните доставки на материали, консумативи и др.

За безопасността, здравето и контрола по качество през целия период и обхват на 
изпълнението отговарят съответните ангажирани лица - Отговорника по качество и 
Координатора по ЗБУТ. Те имат широки правомощия в тази област, като те събират и 
анализират информацията от строителната площадка, стиковат я с проектния и 
оперативния ръководител, правят оценка на съответствието и предписания съгласно 
нормативната рамка, вътрешно фирмените процедури и внедрената в дружеството 
изпълнител интегрирана система за управление и контрол на качеството.

Тази избрана и доказала се във времето организационна структура на персонала, 
която ще бъде приложена и за изпълнението на настоящия обект, се отличава с:
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• строго разпределение на правата и отговорностите,
• висока ключова компетентност на йерархичните нива,
• висока степен на гъвкавост, координация и управляемост на проекта,
• канализиран, информационен поток с възможност за обратна връзка между 

инженерно- технически и изпълнителски състав,
• опосредствана комуникация между изпълнителски състав и останалите участници 

в процеса, чрез ръководителя на строителното звено/бригадира и Техническия 
ръководител.

Координатор по безопасност и здраве: осъществява непосредствено оперативно, 
административно ръководство и контрол на обекта във връзка със спазването на ЗБУТ. 
Подпомага Ръководителя на Проекта при изпълнението на служебните им задължения в 
качеството му на Координатор по безопасност и здраве. Не допуска действия допускащи 
и предполагащи събития и предпоставки за събития които биха довели до трудови и 
други злополуки както със персонала на Изпълнителя така и с трети страни.

Нормативни изисквания: да позна нормативните актове, закони и наредби свързани 
косвено и пряко с изпълнението на строителни дейности и ЗБУТ.

Отговорности: Отговаря за изпълнението на приетия и одобрен План за 
безопасност и здраве и изготвяне на оценка на риска съобразно и след предоставянето от 
страна на Възложителя на Плана за безопасност и здраве изготвен от Проектанта.

Отговорник качество на влаганите материали и СМР: организира и ръководи 
цялостната дейност по въпросите на качеството. Ежедневно инспектира качеството на 
изпълняваните работи и влаганите продукти. Съгласувано с ръководителя на обекта, 
организира съвещания по качеството планомерно и при необходимост. Участва в 
проверки по качеството по искане на инвеститора, на авторския надзор, на ръководителя 
на обекта. Участва в разработване, внедряване и изпълнение на плановете по качество на 
обектите съгласно изискванията на Системата по качество. Участва при изграждане, 
обзавеждане, комплектуване и акредитиране на строителната лаборатория или участва в 
избора на чужда такава. Организира изпълнението и документирането на контрола на 
качеството съгласно изискванията на Системата по качество, на съответните договорни 
и проектни изисквания и на други нормативно технически изисквания на страната, в 
която се изпълнява обектът. Разработва и/или предлага за разработване мероприятия за 
подобряване показателите на качеството. Организира доставката на необходимите 
нормативни документи за контрол на качеството и ги поддържа в актуален вид 
съобразно изискванията на Системата по качество. Участва в подготовката на 
документите за приемателните комисии, касаещи неговата дейност. Извършва анализ на 
потребителските отзиви за качеството, съгласувано с ръководителя на поделението, 
възлага извършването на експертизи и изпитвания за доказване качеството на 
конструкции, технологични детайли, продукти и т.н. Съгласувано с техническият 
ръководител, бракува по съответния ред и спира от употреба продукти, неотговарящи на 
утвърдените материали, образци, стандарти и други нормативни документи. Спира 
изпълнението на некачествено извършени СМР. Предлага да се налагат позволените от 
КТ санкции при груби и/или системни нарушения на изискванията за качество от 
работници, технически лица и/или екипи. Предлага на ръководителя на поделението, 
при доказана необходимост, назначаване на специалисти по качеството от различните 
специалности.

Нормативни изисквания: да познава нормативно-техническата уредба в
строителството в България и Техническите спецификации.

Отговорности: носи отговорност за системно допуснати несъответствия със 
Системата по качество и с дейността, за която има задължения. За констатирани



пропуски в документацията по качеството, включително и за упражнен контрол. 
Солидарно с ръководителя на поделението, неговите наместници и ръководителите на 
обекти, отговаря за некачествено изпълнени СМР и за вложени некачествени продукти в 
случаите, при които не е изпълнил задълженията си или не е упражнил правата си.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ ПО ВИДОВЕ СМР

№ Наименование Мя
рка

К-во Вид
Бригада

бР.
дни

механизация

1 .ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД
1.1 МОНТАЖНИ РАБОТИ

1 Д-К А И М-Ж ТРЪБА PH-HD Ф140 
PN10

м 3253 Бригада 1 72 машина за челна 
заварка-2бр., 

ел.агрегат, водна 
помпа -2бр.

2 Д-КА И М-Ж НА ТРЪБА PE-HD 
Ф90 PN 6 ЗА ЗАУСТВАНЕ НА 
ОТТОК

м 40 Бригада 2 6 машина за челна 
заварка, ел.агрегат, 

водна помпа

3 Д-КА И М-Ж НА ТРЪБА PE-HD 
Ф50

м 100 Бригада 2 6 машина за челна 
заварка, ел.агрегат, 

водна помпа
4 МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТР. ВЦТ 

ДО 100 АТМ Ф131/140ММ
м 35 Бригада 2 3

5 ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. 
РЪЧНО, УСИЛЕН ТИП III <20%, 
Ф108/158ММ

m 2 27.5 Бригада 2 3

6 ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ 
ДО ф 150

м 3253 Бригада 2 9
'

7 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ 
Ф150ММ

100
м.

32.53 Бригада 2 2 -

МОНТАЖНИ РАБОТИ ВСИЧКО

1.2. ИЗКОПНИ И  СТРОИТЕЛНИ 
РАБОТИ

8 ИЗСИЧАНЕ ХРАСТИ И МЛАДА 
ГОРА ПРИ ДЕБ. НА ДЪРВЕТАТА 
ДО 10СМ

100
m 2

0.3 Бригада 4 1 моторна резачка - 2бр

9 ИЗКОРЕНЯВАНЕ ХРАСТИ И 
МЛАДА ГОРА ПРИ ДЕБ. НА 
ДЪРВЕТА ДО 10СМ

100
m 2

0.3 Бригада 4 1 багер с кофа и 
хидрочук, моторна 

резачка
10 ИЗКОРЕНЯВАНЕ

ЕДИН.ДЪРВЕТА РЪЧНО С
Ф45СМ

бр. 15 Бригада 4 1

11 ИЗСИЧАНЕ ЕДИН.ДЪРВЕТА 
РЪЧНО С ф ДО 45СМ

бр. 15 Бригада 4 1 моторна резачка, 
самосвал
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12 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 
0.6до1.2М - РЪЧНО В ЗЕМНИ 
ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=или<2М

m3 650 Бригада 4 
и

Бригада 5

66

13 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ 
ПРИ 2 УТ.У-ВИЯ НА ОТВАЛА

m3 1300 Бригада 4 
и

Бригада 5

65 багер с кофа и 
хидрочук

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

m3 2285 Бригада 4 
и

Бригада 5

65 багер с кофа и 
хидрочук, къртач - 
пневнатичен - 4 бр, 

компресор - 4 бр

15 ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК m3 882 Бригада 4 
и

Бригада 5

67 багер - бобокат, 
самосвал

16 РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА 
НАСТИЛКА

м 1100 Бригада 4 
и

Бригада 5

4 багер с кофа и 
хидрочук, бобкат 
фугорезачка - 2бр, 

самосвал - 2бр

17 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ 
БЕЗ ТРАМБОВАНЕ

m3 1950 Бригада 4 
и

Бригада 5

67 бобкат

18 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ 
С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ

m3 1950 Бригада 4 
и

Бригада 5

67 трамбовка -2бр.

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

m3 1750 Бригада 4 
и

Бригада 5

67

20 ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ m3 675 --- 40 самосвал - 2бр

21 ОХРАНА И СИГНАЛИЗАЦИЯ 
ПРИ ВЗРИВЯВАНЕ

бР. 60 Бригада 7 9

22 НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА 
ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ 
С БАГЕР

m3 675 65 багер с кофа и 
хидрочук, самосвал - 

Збр
23 АСФАЛТ ОБЕТ ОН-НЕПЛ. СМЕС 

ЗА ДОЛ.ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. 
(НАФТА)

тон
а

158.4 Бригада 6 3 валяк самоходен

24 АСФАЛТ ОБЕТ ОН-ПЛ. СМЕС ЗА 
ГОРЕН ПЛАСТ 24 КГ/М2/1СМ. 
(НАФТА)

тон
а

158.4 Бригада 6 2 асфалтополагаща 
машина, валяк 

вибрационен -2бр., 
самоходен валяк

25 ПРЕВОЗ НА АСФАЛТ НА 30КМ. тон
а

316.8 5 самосвал - 2бр.

26 ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА m3 220 Бригада 6 4 самосвал - 2бр, 
Бобкат, валяк 
вибрационен
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27 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ В 
СТРЪМЕН УЧАСТЪК ЗА 
ЗАКРЕПВАНЕ НА ТРЪБАТА

бр. 20 Бригада 3 6

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

бр. 8 Бригада 3 8

29 НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА 
ОТТОК

бр. 4 Бригада 3 4
'

30 НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ 
НА ХОРИЗОНТАЛНИ ЧУПКИ

бр. 15 Бригада 3 6

31 КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ 
НА ВЦ Р-Р

m3 3.5 Бригада 3 6
'

32 КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД 
ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ВЦ 
Р-Р

m3 10.5 Бригада 3 14

33 КАМЕННА ЗИДАРИЯ В ОСНОВИ 
НА ВЦ Р-Р

m3 6.5 Бригада 3 12 -

34 ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН 
М200 ФИЛЦОВ ЗА СТЕНИ И 
ШАЙБИ С d>15CM - ККРАН

m3 2 Бригада 3 3

35 КОФРАЖ НЕАРМИРАНИ 
БЕТОНОВИ
СТЕНИ,КАНАЛИ,ПАРАПЕТИ,АС 
АННИ ШАХТИ d>15CM

m 2 5.5 Бригада 3 3

Бригада 1 се състои от 4 бр квалифицирани работници в изпълнението на ВиК 
дейности. Тяхната работа започва от 7 ден и приключва работа на 78-мият ден от 
изпълнението на СМР.

Бригада 2 се състои от 2 бр квалифицирани работници в изпълнението на ВиК 
дейности. Те изпълняват следните дейности: М-Ж НА ТРЪБА РЕ-HD Ф90 PN 6 ЗА 
ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК, М-Ж НА ТРЪБА РЕ-HD Ф50, МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТР. 
ВЦТ ДО 100 АТМ ф131/140ММ, НАПРАВА НА ИЗОЛАЦИЯ НА ТРЪБОПР. РЪЧНО, 
УСИЛЕН ТИП III <20%, ф108/158ММ, ИЗПИТВАНЕ ТРЪБОПРОВОДИ ДО ф150 и 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф150ММ. Бригадата е с минимален брой работници 
и дейностите, които те ще извършват са планирани възможно най-последователно.

Бригада 3 -  Конструкции, се състои от 2 бр. квалифицирани работници 
изпълняващи дейностите свързани с изпълнението на конструктивните елементи 
предмет на настоящата обществена поръчка. Дейностите които изпълняват те са: 
НАПРАВА ЗАУСТВАНЕ НА ОТТОК, НАПРАВА ОПОРНИ БЛОКОВЕ, ШАХТИ ЗА 
ОТТОК И ВЪЗДУШНИК, КАМЕННА ЗИДАРИЯ, КОФРАЖИ НА БЕТОННИ СТЕНИ И 
ПОЛАГАНЕ НА СТОМАНОБЕТОН. Тяхната работа започва от 9-тият ден и приключва 
на 72-рият ден от изпълнението.

Бригада 4 -  състои се от 12 бр. общи работници. Те през първият ден от 
изпълнението на обекта извършват следните дейности: почистване на терена за 
изпълнението на последяващите дейности което се състои в изкореняване и изрязване на 
храсти и дървета. След приключване на подготовката на обекта към Бригада 4 се 
присъединява нова Бригада 5 -  състоящата се от 6 бр. общи работници с което 
стартират дейностите по: рязане на асфалтовата настилка в участъците с такава, ръчни
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изкопни дейности преди полагане на тръбопровода и насипни дейности след полагането 
на тръбопровода и уплътняване на насипа.

Бригада 6 -  Това е бригадата, която изпълнява дейностите свързани с 
възстановяване на пътната настилка след полагане на тръбопровода. Тя се състои от 5 
бр. специализирани работници. Започват работа от 82 ден и приключва на 90-тият ден. 
Те изпълняват дейностите по подготовката на основата за полагане на асфалтобетона. 
Неплътната смес за долен пласт ще се изпълнява на ръка и ще се уплътнява от 
вибрационен валяк. Плътният асфалтобетон ще се полага механизирано чрез 
асфалтополагаща машина и ще се уплътнява от два вида валяци самоходен и 
вибрационен.

Бригада 7 -  Взривни дейности -Тази бригада ще се състои от 3 бр. квалифицирани 
работници те ще изпълняват дейностите по охрана и сигнализация на взривните 
дейности. Те ще следят за недопускане на инциденти предизвикани от изпълнението на 
взривните дейности.

Изисквания към материалите. Описание на материалите. Документи за 
съответствие:

Вида и качеството на материалите ще бъдат в съответствие с техническата 
спецификация и проектното решение. Видът и качеството им ще бъдат доказвани със 
сертификати за качество и/или декларации за съответствие и вземане и изпитване на 
проби. Най-общо контролът относно материалите ще обхваща три фази:

Входящ контрол: Извършване на входящ контрол на всички строителни 
материали, използвани при строителството.

Технологичен контрол: Контрол върху съответствието на влагането в обекта на 
строителните материали и изделия с проектните и технологични изисквания, както и 
спазването на действащите нормативни и технологични изисквания за строителство и 
качество на изпълнението.

Приемателен контрол: Надлежно съставяне на протоколи за установяване на 
качеството на изпълнените строителни работи и потвърждаване на данни от 
лабораторните изпитания.

Реконструкцията на външния водопровод за с.Могилица ще се изпълни с 
полиетиленови тръби PN 10, (SDR 17), Ф 140/8.3мм, което ще гарантира дълготрайност 
на водопровода, нискихидравлични съпротивления, сравнително по-ниска себестойност 
в сравнение с досега използваните тръби. Преимущество на полиетиленовите тръби е и 
това, че не се налага да се изпълнява антикорозионна защита.

Доставените материали, необходими за изпълнението на обекта, трябва да 
отговарят на всички изисквания на техническия проект и да бъдат придружени със:

- сертификати за качество и да отговарят на европейските стандарти. За 
материалите, които ще се използват е необходимо представяне на съответните 
разрешителни;

- заверено копие от сертификат за съответствие на строителния продукт издаден от 
оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването 
на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП);

Всички материали, които ще се влагат в обекта, трябва да са нови, със съответното 
качество, подходящи за целта и не трябва да имат дефекти. Материалите следва ще са в 
съответствие с Наредба от 2006 г. за съществените изисквания към строежите и 
оценяване съответствието на строителните продукти, както и с настоящите технически
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спецификации. Материалите ще се избират така, че да предотвратяват корозията, 
причинена от околните условия.

Докато не е получено одобрението на Строителния надзор няма да бъдат 
поръчвани никакви материали или извършвани строителни дейности.

Описание на видовете материали необходими за изпълнение на поръчката
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Продукт/мате 
риал по 

количествена 
сметка

Предложение на участника с описание на Производите
п/л/

Доставчик

Приложени
сертификати

и/или
декларации за 
съответствие 

и/или др.
ТРЪБА PH-HD 
Ф140 PN10

Тръби и фитинги KONTIHIDROPLAST от 
полиетилен, номинално налягане от 6Ьаг до 
32 bar; БДС EN 12201-2:2011+А12013; 
БДС EN ISO 9080:2012; БДС EN ISO 
12162:2008; БДС EN ISO 3126:2005

KONTI 
HIDROPLAS 
Т DOOEL/ 
Юроком 2000 
ООД

Декларация за 
характеристики 
те на стр. 
продукт, 
Сертификати

ТРЪБА PE-HD 
Ф90 PN 6

Тръби и фитинги KONTI HIDROPLAST от 
полиетилен, номинално налягане от 6Ьаг до 
32 bar; БДС EN 12201-2:2011+А12013; 
БДС EN ISO 9080:2012; БДС EN ISO 
12162:2008; БДС EN ISO 3126:2005

KONTI 
HIDROPLAS 
Т DOOEL/ 
Юроком 2000 
ООД

Декларация за 
характеристики 
те на стр. 
продукт, 
Сертификати

ТРЪБА PE-HD 
Ф50

Тръби и фитинги KONTI HIDROPLAST от 
полиетилен, номинално налягане от 6Ьаг до 
32 bar; БДС EN 12201-2:2011+А12013; 
БДС EN ISO 9080:2012; БДС EN ISO 
12162:2008; БДС EN ISO 3126:2005

KONTI 
HIDROPLAS 
Т DOOEL/ 
Юроком 2000 
ООД

Декларация за 
характеристики 
те на стр. 
продукт, 
Сертификати

Тръбна 
изолация от 
минерална 
каменна вата

Изолация на стоманени тръби при 
въздушно преминаване на сухо дере

„Химически
продукти”
ООД

Декларация за 
съответствие

Поцинкована
ламарина

Изолация на стоманени тръби при 
въздушно преминаване на сухо дере

„ХЪС” ООД Сертификати

Битумен грунд Изолация на стоманени тръби при 
въздушно преминаване на сухо дере

Марисан и 
Колев ООД

Декларация за 
съответствие

АСФАЛТОБЕ
ТОН
НЕПЛЪТНА
СМЕС

НЕПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС; EN 
13108-1:2006

„Родопа 
трейс” ЕООД 
България -

АСФАЛТОБЕ 
ТОН ПЛЪТНА 
СМЕС

ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС; EN 13108- 
1:2007

„Родопа 
трейс” ЕООД 
България

-
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ВАРОВ
РАЗТВОР

ВАРОВ РАЗТВОР - СУХА СМЕС 
"АНГРО"; БДС EN 998-1; БДС EN 1015-11; 
БДС EN 1015-9; БДС EN1015-6; Варов 
разтвор е цимент и добавки е подходящ за 
външна и вътрешна употреба. Отлична 
смес за зидане на тухли, за видима фигурна 
зидария /ръчно или машинно/, може да се 
полага като мазилка върху бетон или 
тухлени зидарии, служи, като добра основа 
за крайни замазки и шпакловки. Варовия 
разтвор е лесен за направа, с добра паро- 
пропускливост. Готовия разтвор има 
отлично сцепление е основата

ANGRO Декларация за 
съответствие

АРМИРОВКА Армировъчна стомана HELLENIC 
HALYVOURGIA клас В500В и клас В500С; 
БДС 9252:2007, БДС EN 10080:2005; 
предназначена за обикновенна 
(ненапрегната предварително) армировка 
на стоманобетонни конструкции и изделия

"HELLENIC 
HALYVOUR 
GIA" SA

Сертификат за 
съответствие

ЦИМЕНТ Портлант цимент СЕМ 1/52,5 N; БДС EN 
197-1; Якост на натиск - ранна -20МРа; 
якост на натиск - крайна - 52,5МРа; начало 
на свързване, мин - 60; обемопостоянство - 
разширение - 10; съдържание на сулфати, 
% - 4; съдържание на хлориди, % - 0,10

"Златна 
Панега 
Цимент" АД

Сертификат за 
съответствие; 
Декларация за 
експлоатационн 
и показатели

СТОМАНЕНИ 
ТР. ВЦТ ДО 
100 АТМ 
Ф131/140ММ

Шевни и безшевни тръби - YMS Pipe Metal 
Indystry Trade Ink; EN 10217-1, EN 10204 
3.1B, ISO 9001

MS Pipe 
Metal 
Indystry 
Trade Ink/ 
"ЮРОКОМ 
2000" ООД

Декларация за 
съответствие

Бетон Бетон изготвен в заводски условия "БМ
ТРЕЙДИНГ -
СМОЛЯН"
ЕООД

Сертификати за 
съответствие

ПЯСЪК “ 0/4 мм , съгласно декларация за 
експлоатационни показатели

"Виденица 
2004" ЕООД

Декларация за 
експлоатационн 
и показатели

фракция Несортирана трошена фракция

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

Водопроводът ще се изпълняват по следната принципна технология:
Полагането на тръбите от HD-РЕ ще се извършва съобразно е изисквания на 

съответните нормативи и стандарти при спазване на условията за транспортиране, 
товаро - разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, машинно),
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товаро - разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, машинно), 
засипване, уплътняване и т.н. Задължително ще се спазва 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 
-  съгласно проекта. При изпълнение на изкопи в скални почви чрез взривяване същите 
ще се изпълняват с намалено количество взрив с цел опазване на околната среда и 
предотвратяване на евентуални срутищни и свлачищни процеси. Предвиденият начин за 
полагане на водопроводите е в изкоп и ще се изпълнява по указаният в проекта. 
Връзките между тръби, фитинги и арматури ще се извършват съгласно разработените в 
проекта водопроводни възли. При свързването чрез заваряване заварките ще се 
изпълняват от квалифициран персонал.

Над водопроводите ще се поставят сигнална и детекторна лента с оглед на 
улеснение при по-нататъшната им поддръжка. За полагането на водопроводите е 
необходимо разваляне и възстановяване на съществуващите улични настилки. По цялата 
дължина водопроводните участъци е предвидена пясъчна подложка от 10 см под самата 
HD-РЕ тръба и отстрани на тръбата. Ще се изпълни засипка с пясък върху тръбите с 
височина 25 см. Обратния насип ще се изпълнява последователно със земна и скална 
маса с уплътняване на пластове 20 см. При пресичане на водопровода с елементи на 
техническата линейна инфраструктура като силно токови, слабо токови, оптични и др. 
кабели и проводи, своевременно ще бъдат информирани собствениците или 
представители на експлоатационните дружества и строителството ще продължава след 
съответните съгласувателни процедури, а когато е необходимо и в присъствието на 
представител на съответното експлоатационно дружество.

След засипване и уплътняване на насипа ще се извършва възстановяване на 
нарушените терени. В участъка по пътя за с. Буката ще се работи на участъци до 150 
метра, които се засипват преди започване на нови изкопи с цел да не се спира 
движението по пътя.

Обезвъздушаването на водопровода ще се осъществява с безнапорни въздушници. 
В хоризонталните и вертикални чупки на водопровода ще се поставят бетонови блокове, 
които да поемат силите от водното налягане в тръбите. При стръмните участъци с 
наклон на тръбата по-голям от 25% ще се изпълнят укрепителни напречни подпорни 
стенички, изпълнени през 10 м. съгласно проекта.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подготовителни работи и мобилизация на ресурсите:
Тези дейности започват след подписване на Протокол 2 за откриване на 

строителната площадка и включват устройване и организиране на мястото посочено от 
Община Смолян базов лагер, на който се разполагат фургоните за работници и 
технически персонал, временна складова база, място за техника и механизация, 
монтират се и мобилни химически тоалетни /WC/ без необходимост за връзка с 
канализационната мрежа. Предвижда се доставката на вода за питейни и битови нужди 
ще се осигурява на галони с изворна или минерална вода. Обезопасява се и се 
сигнализира районът на базовия лагер, като за тази цел се спазват изискванията за 
безопасност, ЗУТ и другите законови и подзаконови нормативни актове.

Въвеждат се мерки за временна организация на безопасност на движение- ВОБД 
съгласно НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността
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на движението при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по пътищата и 
улиците - (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) и действащата нормативна уредба в цялост.

Извършват се доставки на първоначално необходимите ресурси. Складовите 
площи се организират съгласно изискванията за оразмеряване на временните складове.

Транспорт, товарене, разтоварване и преместване Натоварването, 
транспортирането и разтоварването на тръбите, арматурите и фасонните части за тях се 
извършват, като се спазват изискванията на съответните стандарти. Не се допуска 
разтоварване чрез свободно спускане на посочените изделия по наклонена повърхнина 
или хвърлянето им.)

Тръбите, фасонните части и арматурите, предназначени за полагане, 
предварително проверени относно годността им, се превозват на строителния обект в 
количество съгласно определените срокове, като се разпределят и подреждат по 
протежение на трасето непосредствено преди полагането им.При транспорта на тръбите 
плоскостите, върху които те се разполагат (каросерии на камиони, вагони и т.н.) не 
трябва да имат грапавини и остри издатини. Тръбите трябва да се разполагат така, че да 
не увиснат много извън плоскостта на товарната платформа. За предпочитане е 
разполагането на рулоните в хоризонтална посока.

При транспорта и товарно-разтоварните работи на отделни тръби, връзки 
(снопове) или рулони от тръби, да не се ползват вериги, стомянени въжета, остри 
стоманени куки, и метални ленти без средства за предотвратяване на прекия допир 
между тях и тръбите. Желателно е укрепването на товара с тръбите да става с въжета от 
естествени или изкуствени влакна, а под тръбите и отстрани да се положат подходящи 
материали, за да се избегнат повреди от триене.

При механизираното товарене и разтоварване на тръбите най-добре да се 
използват широки ремъци от синтетични материали за опасване на връзките (сноповете) 
с тръби и рулоните. При товарене и разтоварване на връзки с тръби, закачването им в 
никакъв случай не бива да става с куки за краищата на тръби от съответната връзка. Ако 
за товаро-разтоварните работи се използва кран, тръбите трябва да се повдигат в 
централната зона с осигурен баланс. Ако товаро-разтоварните операции се извършват 
ръчно, се допуска надраскване на тръбите или прегазването им от транспортните 
средства. Тръбите няма да се поставят върху остри и твърди предмети. В никакъв случай 
няма да се допуска търкаляне и влачене по земята.

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

добре нивелирана и без неравности - например остри камъни. Височината на купчините 
с тръби няма да надвишава 2 м., за който и да е диаметър. Фасонните парчета 
обикновено се доставят опаковани. Ако са доставени в насипно състояние ще се внимава 
да не се повредят от удари или да не се деформират, вследствие на неправилно 
съхранение. Преди монтажа на тръбите и фасонните парчета няма да престояват дълго 
време на обекта, изложени на атмосферни влияния и пряка слънчева светлина.

Подготвителни работи по трасето
Преди започването на строителните работи, по трасето на водопровода започват с 

геодезическо замерване и трасиране на работните участъци извършвани от 
правоспособни лица и под ръководството на специалист „Геодезист" включен в екипа за 
изпълнение на обекта. За нуждите на геодезическите дейности ще се използва теодолит, 
лата и нивелир. Трасето се обозначава, като геодезическият екип свежда резултатите до 
знанието на Техическият Ръководител на обекта и го запознава с геодезическите 
параметри на място. Техническият ръководител на обекта следи за спазване на така 
отложеното трасе и запознава изпълнителския състав, зает с изпълнението му- бригади и 
оператори на багер и друга техника и МПС.
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Преди започване на земните работи по отложеното трасе се установява и отлага 
разположението на подземните мрежи (Ел, ВиК, телефонни кабели, газ и др.). Тази 
дейност ще се извършват в сътрудничество с компетентните лица от съответните 
експлоатационни дружества, отговорни за правилното им функциониране. Те ще бъдат 
своевременно уведомени като съвместната работа с тях ще бъде предварително 
координирана. Информират се възложителя, проектантите, ръководителя на обекта и 
техническия ръководител на обекта относно констатираните резултати. Последните две 
лица отразяват местоположението във вътрешно фирмените документи на обекта, като 
техническият ръководител има задължението да сведе информацията до бригадирите и 
операторите на механизация, които пряко работят на участъците.

Изкопите в близост до локализираните комуникации ще се извършват ръчно и с 
повишено внимание и в присъствието на техническия ръководител на обекта. В тези 
участъци багерите се придвижват със стрелата, насочена по оста на движение и с 
вдигнат кош над терена. Целта е да се запазят експлоатационните характеристики и 
безпроблемното функциониране на експлоатационните мрежи и съоръжения по време на 
строителството, както и след предаването на обекта на Възложителя.

ЗЕМНИ/ИЗКОПНИ И НАСИПНИ/ РАБОТИ

Технологическа характеристика на земните работи:

Подготвителни работи - извършват се преди останалите две групи процеси. Те 
включват: Почистване на територията на земните работи от дървета, храсти и големи 
камъни. Рязане на съществуваща асфалтова настилка с фугорезачка. Геодезически и 
трасировъчниработи - контролно замерване.
Отводняване на повърхностни води - чрез устройване на водоотвеждащи канавки с 
наклон, не по-малък от 1% и трапецовидно напречно сечение.

Спомагателни работи - извършват се успоредно с основните процеси. Те 
включват:
Отводняване на подпочвени води:
Чрез открито водочерпене.
Чрез понижаване нивото на почвените води.
Временно укрепяване на изкопните откоси.
Чрез изпълнението им с откоси с подходящи наклони.

Обикновено укрепяване - с дървени талпи и укрепителни рамки.
Изкуствено заздравяване на почвите.
Устройство на входни рампи/подходи в строителните ями и временни пътища за 
транспорт на земните маси.

Основни процеси по земни работи включващи: изземване, прехвърляне, 
натоварване, извозване, засипване и уплътняване на земните маси.

При започване на същинското строителство работният участък се почиства и 
заравнява механично и иззетото се извозва от района на строителната площадка до 
определени от Община Смолян места/депа. За този вид дейности ще се извършва с 
дребна специализирана техника и багер с кофа. За извозване се използват самосвали.
На участъците с асфалтова настилка се отнемане на съществуваща асфалтова настилка, 
като същата се срязва с фугорезачка и се отстранява с кофата на багер. Отпадъкът се 
натоварва на товарни автомобили със самосвална уредба и се транспортира до посочени 
от възложителя депа за отпадъци. Изкопите по трасето ще се извършват в съответствие с
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линии, нива, размери и дълбочини заложени в одобрената проектна документация. 
Ръководителя на обекта и техническият ръководител следят за спазване на 
проектантските решения по коти, детайли и др. В зависимост от вида на изкопите, те ще 
се изпълняват както механизирано така и ръчно за да се избегне евентуално 
прекопаване. За изземване на земните маси ще се използват багери с кош и чук. При 
копаене те се движат по повърхността на терена, поради което могат да се прилагат и 
при влажни и мокри почви. Изкопаните земни маси се прехвърлят при необходимост за 
повторно използване или се натоварват на товарни автомобили със самосвална уредба, 
които да ги извозят и разтоварят на депо.

Иззетите земни маси ще се товарят на товарни автомобили със самосвална уредба 
с подходяща товароносимост и се извозват до определените от Община. Смолян депа.

За извършване на изкопните работи ще се използва такава механизация и такива 
методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на 
изкопаване и спецификите на местоположението при спазване на правилата и плана за 
безопасни и здравословни условия на труд.

Изкопите ще бъдат укрепвани през времето на изпълнение. Преди започване на 
ежедневната дейност на работната площадка, от Координатор ЗБУТ с участието на 
техническия ръководител на обекта, задължително се провежда инструктаж на заетите 
лица на обекта. При извършване на изкопни работи и транспортиране на земни маси и 
строителни отпадъци от обекта т.е дейности с повишена опасност, както и доставки на 
материали и др., ще се спазва нормативната уредба за здравословни и безопасни условия 
на труд, изготвения план по безопасност и здраве, процедурите по приложимия стандарт 
OHSAS и работните инструкции. Изкопите ще се укрепват с леко или боксово 
укрепване, тип кофраж, в зависимост от дълбочината на изкопа и характеристиките на 
почвата. Това се извършва като: Подпората се поставя под 45 градусов ъгъл на здрава, 
стабилна основа, която при нужда се заравнява и уплътнява. Системите за укрепване на 
изкопи тип кофраж: се поставят в почистен до основата си изкоп. Зачистването на изкопа 
ще се извършва ръчно. При дълбочини на изкопите, по-големи от височината на 
основните платна трябва да се поставят надстройки, така че системата за укрепване на 
изкопи да се регулира като едно цяло. Основата и настройката се свързват с болтове. 
Подпората се удължава съобразно височината. Дължината на изкопа се ограничава до 
дължината на укрепването. Всички изкопни работи ще се изпълняват при благоприятни 
метеорологични условия и в сухо време. Ще се полагат специални грижи, за дъната на 
изкопите за съоръжения в дъждовните периоди. При установена повреда, дъната на 
всички изкопи ще бъдат внимателно подравнени. Всички дълбоки изкопи ще бъдат 
обезопасени със съответните табели, предпазни парапети и светлинни сигнализация. 
Техническият ръководител, Координатор безопасност и здраве както и бригадирите 
следят откоса на изкопите с оглед да се открият на време евентуални обрушвания по тях 
и да се избегнат трудови инциденти.

Извършените работи ще се изпълняват по технически правила на проекта и 
нормалната строителна практика: Правила за приемане на земни работи (ПИПСМР) 
когато те са приложими.

Изкопни работи
В своята цялост земните работи в строителството включват строителна дейност, 

чрез която се изграждат съставните елементи на земното тяло: - изкоп, насип, теренната 
основа на насипите. При изпълнението на земните работи като материал се използват 
строителни почви. Земните работи представляват внушителен дял от строителните 
работи - по количество и стойност. Това налага специален подход към проучването на 
почвите - като особен вид строителен материал. Това е комплексна задача, която 
изисква:
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(1) познания за строителните почви: реализира се чрез запознаване с геоложките 
доклади и изводи, приложени към инвестиционните проекти. По време на изкопните 
работи се следи за характера и вида на иззетите земни маси и терена в който се работи.

(2) осигуряването на подходящи машини - реализира се чрез предварително 
запознаване с проекта, планиране и логистика на съответната техника.

(3) спазване на разработената технология за изпълнение - реализира се с 
предварително запознаване с инвестиционния проект, познаване и прилагане на 
съотносимите правилници/нормативни актове и/или стандарти за изпълнение на 
съответните видове работи, указанията за влагане на материалите и спазване на 
работните инструкции и указания от страна на проектантския екип и стр.надзор. 
Постоянно осъществяване на надзор и контрол на качеството на изпълнение.

(4) обезпечаване на отводняването на строежа - реализира се с ежедневно 
наблюдение на нивото на подпочвените и повърхностни води и вземане на своевременни 
мерки за отводняване /чрез водочерпене/ или предотвратяване на събирането на водни 
маси /чрез изграждане на помощни отводнителни съоръжения/.

(5) непрекъснат контрол за изпълнението на проекта и на постигнатите параметри на 
изкопите/насипите;
Земните работи включват следните дейности: върху работните участъци

разчистване от дървета, камъни, храсти и отстраняване на растителните почви и 
съществуваща асфалтова настилка;

подготовка за извършване на изкопно/насипните работи;
Разчистване се прави и на площадките, определени за временно строителство, за 

заимствен изкоп и за депониране на земните маси;
Тук се отнасят всички работи по:

изпълнение на изкопите: траншейни, скатни; 
направа на окопите и дренажите; 
оформяне на откоси и банкети; 
депониране на излишните земни маси;
добиване на материал от заимствен изкоп; -ландшафтно оформяне на използвания

терен;
Земните работи ще се изпълняват предимно механизирано,а там където това не е 

приложимо и ръчно. От гледна точка на действията с /върху строителните почви, при 
изпълнението на земните работи се извършват следните операции: 

изкопаване 
насипване 
уплътняване
избутване /транспортиране профилиране

Разработена е схемата и технологията за изпълнението на земните работи за 
конкретния случай съобразно проектното решение, предложено от Проектанта. При това 
е изхождано от наличната строителна техника и винаги съобразно с вида на почвите. 
Това прави изпитването на почвите съпътстващ и много отговорен акт, при 
преминаването към всяка нова фаза от изпълнението на земните работи.

Съпътстващо изпитване е и проверката за достигнатата плътност на отделните 
пластове при направата на насипите, на земната основа на настилката и на теренната 
основа. Тази проверка се прави чрез лабораторен анализ на определен брой проби, 
според изискванията на приложимия стандарт.
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При извършване на земни работи за полагане на водопроводи трябва да се спазват 
следните указания:

1. При ръчното изкопаване в земен терен дъното на изкопа трябва да се оставя с 3 
см над проектната нивелета, а при машинно изкопаване - с 10-15 cm. Окончателното 
подравняване на дъното до проектната нивелета се извършва от монтажната група 
непосредствено преди полагането на тръбите, които трябва да лягат плътно по цялата си 
дължина;

2. при изкопи, извършвани под нивото на почвени води, преди започване на земните 
работи трябва да се установи начинът за отстраняване или отвеждане на тези води, както 
и за укрепване и заздравяване на дъното при слаби почви;

3. строителството на тръбопроводи и съоръженията им в свличащи се и пропадъчни 
терени се извършва съгласно указанията, дадени в проекта. Проверката на достигнатите 
проектни размери/коти става чрез геодезическо заснемане и сравнение с проектните 
данни. По заснетите данни се определят и количествата на изпълнената работа.

4. За извършване на изкопните работи ще се използва такава механизация и такива 
методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на 
изкопаване и спецификите на местоположението.

Преди започване на изкопните работи ще се освободи зоната за работа от 
растителност и всички свободно течащи води. При извършване на изкопните работи ще 
бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. Задължават се да 
изградят такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото 
отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта, като се стремят към 
минимално негативно въздействие върху околната среда и прилежащата 
инфраструктура.

Превозването на иззетите материали до мястото на насипване или депониране 
трябва да продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно 
работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид 
работа. Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал трябва да 
бъдат складирани на депа, съгласувани с Община Смолян.

При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с 
неподходящ материал. Изкопните работи ще се изпълняват по начин, който да гарантира 
целостта на откосите. Изкопите за основи, канали и окопи ще бъдат укрепени през 
цялото време на изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва 
да бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на случаите, 
когато в проекта е предвидено те да останат на място. Изкопите, изискващи обратна 
засипка, трябва да останат открити само за необходимия минимален период.С цел 
избягване наводнения при проливни дъждове, изкопните работи ще се изпълняват в 
последователност от ниската към високата част на терена като ще се работи на участъци.

Оформяне на изкопи
Оформянето на изкопа ще се извършва ръчно, като при необходимост се допуска и 

използването на малокалибрена и дребна техника. Изпълнените изкопи трябва да 
отговарят на напречните профили, дадени в проекта. Разходите направени вследствие на 
различията между проектните и действителните материали, водещи до необходимост от 
стабилизиране на земната основа, ще бъдат отчетени. Преди започване на изкопните 
работи и строителството на отделните участъци на водопровода се извършва подготовка 
на трасето.
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Извършва се по дължина на участъка и то само върху мястото, където ще се прави 
изкопа. Ширината на ивицата развалена настилка трябва да бъде с 30-40 см. по- голяма 
от ширината на предвидената траншея.

Отделяне на хумуса и складирането му на депо (само, където се минава през зелени 
площи). Подготовка на площадки за складиране на тръби, материали и др.

След приключване на подготовката се извършват изкопните работи по участъка на 
водопровода:

Прокопаване на траншеята, в която ще се полагат тръбите
По цялата дължина на разглежданите в разработката водопродовни участъци е 

предвидена пясъчна подложка 10 см. Целта е да не бъдат наранени тръбите от камъни и 
да се осигури плътно лягане на тръбите върху дъното на изкопа. Оформената по този 
начин пясъчна подложка увеличава товароносимостта на тръбите спрямо статичните и 
динамичните пътни товари.

При изпълнението на СМР трябва стриктно да се спазват изискванията на:
- ПИПСМР раздели приемане, земни работи, изпитване и др.
- Техника на безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност.
Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните 

работници трябва да бъдат запознати с изискванията на правилниците и разпоредбите 
при изпълнението на различните видове строително-монтажни работи.

Изкопът за съоръжения се състои от всички изкопи, посочени в напречните 
профили, които са необходими за изграждането по проект. Дъното на всички изкопи за 
основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите. 
Възможно е, да е необходимо да се извърши допълнително прекопаване, за да се 
премахнат джобове от мека почва или ронлива скала. Получените празнини трябва да 
бъдат запълнени с бетон или друг одобрен материал. След полагането на бетона не 
трябва да се извършва подравняване на страничните повърхности на изкопа, в 
продължение на двадесет и четири часа.

Изкопът ще се изпълни съгласно проекта. Всяко допълнително изкопаване до или 
по-ниско от дъното на основите, включително това, получено при изземването на 
материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон или друг одобрен 
материал.

Котловани и траншеи за съоръженията, ще се изпълняват до нивата и размерите, 
дадени в чертежите или до изискваните нива и размери. След приемането на готовия 
изкоп и след разрешение, ще продължи работа. Целият излишен изкопен материал, ще 
бъде извозен на депо.Всички изкопи ще да бъдат добре отводнени по всяко време, като 
се изпомпва водата и се укрепват страничните стени с плътна дървена шпунтова ограда 
или със стоманени огради. Периодично, по време на работите по изкопите, 
Изпълнителят ще проверява естеството на изкопавания материал и да следи дали е 
достигнато нивото.

Ще се полагат специални грижи, за дъната на изкопите за съоръжения в 
дъждовните периоди. При установена повреда, дъната на всички изкопи ще бъдат 
внимателно подравнени. Участъците от мек материал, ронлива скала и шупли в 
котлованите и траншеите трябва да бъдат отстранени и получените дупки ще бъдат 
запълнени с бетон или друг одобрен материал. Дъното на котлована трябва да бъде 
почистено от изровен материал и изкопано до твърда повърхност, подравнено 
стъпаловидно или набраздено. След достигане на проектните коти, зачистване, 
уплътняване и оформяне на дъната се пристъпва към измерване, приемане от страна на 
Консултанта упражняващ строителния надзор и се съставят съответните протоколи 
съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството. Изпълнението на изкопи в почви с високо ниво на подпочвените води не 
се допуска, докато не бъде изградена системата от водоотводни съоръжения и до
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пускането на помпи, действащи за понижаване на нивото на подпочвените води под 
проектната кота на дъното на изкопа. При изпълнение на изкопни работи в зимни 
условия не се допуска засоляване на замръзналите почви на разстояние, по-малко от 
десет метра от участъците с предвидено полагане на тръби, стоманобетонни 
конструкции или метални съоръжения. Забранява се оставането на изкопните ями и 
траншеи в замръзнали почви с незавършени строителни работи до настъпването на 
пролетното затопляне без укрепителни съоръжения.

Извършените работи ще се изпълняват по технически правила на проекта и 
нормалната строителна практика например Правила за приемане на земни работи 
(ПИПСМР) когато те са приложими и съгласно указанията на проектанта или надзора. 
Преди започване на ежедневната дейност задължително се провежда инструктаж на 
заетите лица.

Експлозиви и взривяване при изкопи

Под взривяване се разбира единичен или групов взрив, повтарящ се през кратък 
интервал от време, като цялата група от взривове ще трябва да бъде възпламенена за по- 
малко от минута.

Взривяванията при изпълнение на изкопи ще се извършват при получено 
разрешение, само за определени места и само във времето, за което са заявени.

Задължаваме се да изпращаме писмено известие за всяко взривяване на 
заинтересованите ведомства дванадесет часа предварително.

Възможно е да се изпълнят опитни взривявания, за да се определи оптималното 
количество и разположението на взрива, който ще се използва при същинските взривни 
действия.

Опасните зони, включващи площи, които могат да бъдат засегнати от взривните 
действия ще бъдат сигнализирани по подходящ начин.

Взривяването ще се извършва в заявените часове на деня.
Ще се използват експлозиви в количество и по начин, препоръчан от 

Производителя, експлозивите ще се складират така, че да бъдат под постоянен контрол 
на компетентните лица, ще се осигурява стриктен контрол върху изписаните и 
употребени количества експлозив за обекта.

Ние като изпълнители не препоръчваме метода на взривяване при изкопи защото е 
екологично несъобразен.

Предложения от нас метод за полагане на водопроводните тръби в 
участъците които са необходими взривни дейности е чрез „Способ за безвзривно 
разрушаване на твърди материали”.

То се осъществява чрез използването на екологично чисти продукти на базата 
на неорганични суровини, което ги характеризира като негорими, взривобезопасни, 
нетоксични, незамърсяващи околната среда и безопасни за човешкото здраве.

То протича тихо, без сеизмични и акустични въздействия, без прах, 
разлетяване на късове и нанасяне на поражения на околната среда. Отпада 
необходимостта от сложния разрешителен режим за работа с взривове, спиране 
на работата, изключване на електрозахранването, евакуация на живата сила и 
техниката.

Предназначен за разрушаване на твърди материали - скали, бетони, 
стоманобетони и др. подобни. Състав за безвзривно Водната суспензия от състава 
се налива в предварително разрушени, направени отверстия с диаметър 30-40мм с

1 0  0  0  v 8



Консорциум „ Пи Ес Пи -  Х И Т” ДЗЗД
Приложение №1

подходяща материали гъстота на перфорацията. Ефектът се наблюдава след 18 
до 48 час. Не се наблюдава сеизмична вълна, отделяне на прах, шум и др.

Методът успешно се прилага, повече от 20 години, в добива на 
скалнооблицовъчни материали, руди, полезни изкопаеми, подравняване на терени, 
изкопни работи, в тунелното, хидро-мелиоративно, хидро-техническо промишлено 
и жилищно-административно строителство, както и за разрушаване на сгради и 
съоръжения, там където не е възможно или не е разрешено взривяване.

Предлагаме този метод на изпълнение на тези участъци поради причината, че 
обекта се намира в Защитена зона по Натура 2000 и предложеният от нас метод е 
изключително екологично съобразен.

Прилагането на този метод ще се осъществи след съгласуване с Възложител, 
Строителен надзор и Проектантите.

Нормативна база

БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация;
БДС 2761-86 - Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение;
БДС 644-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното 

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

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

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

компресионните свойства;
БДС 14783-79 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне;
БДС 8004-84 - 1 ючви строителни. Определяне на обща деформация.

По цялата дължина на трасето под водопровода е предвидена пясъчна подложка с 
дебелина 10 см и най-малко 3-4 см отстрани на тръбата. Целта на подложката е да се 
предпазят тръбите от нараняване, както и да се осигури плътно лягане на тръбата по 
дъното на изкопа. Изпълнението на пясъчната подложка е задължително.

При транспортиране на тръбите до обекта плоскостите, върху които ще се товарят 
(каросерии на камиони), не трябва да имат грапавини или остри издатини, които биха 
повредили тръбите. При товаренето им не трябва да остават дълги участъци извън 
каросерията. При ръчно товарене и разтоварване трябва да се внимава да не се допусне 
надраскване на тръбите. Последните да не се поставят върху твърди предмети и не се 
допуска търкаляне или влачене по земята. При складиране на тръбите площадката, 
върху която ще се полагат, предварително трябва да се подравни и изчисти от остри 
предмети и камъни.

Фасонните части обикновено се доставят опаковани, но ако се случи да са в 
насипно състояние да се внимава да не се повредят от удара или да не се повредят от 
неправилно съхранение. Тръбите и фасонните части се доставят до обекта

ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ
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непосредствено преди монтажа им, за да не се излагат продължително време на 
атмосферни условия.

Монтажът на тръбите и фасонните им части ще се извърши според предписанията в 
каталога на фирмата-производител, от правоспособни монтажници.

Тръбите и фасонните части трябва да бъдат наредени близо до изкопа като се 
внимава дължината на тръбите да отговаря на тази на трасето и броят и видът на 
фасонните части да отговарят на проекта. В случай на полагане на тръбопровода на 
места с автомобилно движение, тръбите се събират на групи по 10-15 (120-180 м), така 
че да могат лесно да се разположат на техните места, по протежение на изкопа. 
Монтирането на тръбопровода може да се извърши извън изкопа и поставянето му да се 
изпълни ръчно.

Тръбите, тръбните секции и заварени възли се разполагат покрай изкопа на 
разстояние не по-малко от 1,5 м от ръба на изкопа и се полагат на уплътнен терен върху 
подложки, осигурени срещу самоволно претъркаляне.

Почистването дъната на траншеята от срутилата се почва да се извършва преди 
спускането на тръбопровода в нея. Забранява се монтажа на тръбопроводи върху 
дървени и други горими конструкции.

При заваряне на тръбопровод, положен в траншея, да се спазват следните 
изисквания:

под мястото на заварката да се изкопавя ама с размери 1.21.2 м и дълбочина, не по- 
малка от 0,5 м;

центроването на тръбата към тръбопровода да се извършва с тръбопровода, като 
свободния й край се направлява посредством въже от работник, намиращ се извън 
траншеята;

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

забранява се движението на хора между тръбите и откоса на траншеята
При полагане на РЕ-HD тръби на темето се залепва стоманена нишка за по-лесно 

засичане с метален детектор. На 50 см над кота теме тръба се полага сигнална 
перфорирана лента, оцветена в синьо за обозначаване местоположението на 
тръбопровода при изкопни и ремонтни работи.

Свързване чрез заваряване - Заварките се изпълняват от квалифициран персонал, 
който е преминал през курс в специализиран институт или при производителя на 
машини за заваряване. Изпълняват се с подходяща апаратура, която може да гарантира 
минимална възможна грешка в температурата, налягането и времената, която е защитена 
от запрашаване, от вятър, валежи.

- Челна заварка. Прилага се за свързване тръба към тръба и тръба към фитинг, 
когато последният е подходящ за това. Този тип заварка се реализира с термоелементи 
от неръждаема стомана или от алуминий, облицован с тефлон, или от стъклопласти с 
антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с 
газ при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извършват операциите за 
заваряване, подходящо е да се темперират всички тръби до температурата на средата.

- Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка като се 
отрязват с подходящи режещи средства, които да бъдат ръчни за малките диаметри и 
електрически за големите, и за по-големи дебелини на стените; последните трябва да
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имат умерена скорост за преотвратяване нагряване на материала. Челата, така 
подготвени, не трябва да се пипат с ръце или с други потни тела; ако това се случи 
трябва да бъдат внимателно обезмаслени с триелин или друг подходящ разтворител.

Двете части за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с двата ботуша, 
свързани с общата система за приближаване и притискане с контролирано усилие върху 
контактните повърхности. Термоелементът се вмъква между челата, които се притискат 
върху неговата повърхност. Материалът преминава в пластично състояние, като 
образува лека подутина. След предвиденото време термоелементът се изважда и двете 
чела се притискат едно в друго с усилие, докато материалът не се завърне в твърдо 
състояние. Заварката не трябва да се размества, докато зоната на шева не се охлади 
естествено до температура около 60°С. Съединения посредством фланци. За фланшови 
съединения на парчета от тръби или на специални части, се използват плоски стоманени 
фланци, сложени върху заваряеми накрайници от тръбите PE-HD.

Фланците се присъединяват към другите части чрез стандартни болтове с подходяща 
дължина. Поставянето на уплътнения е задължително във всички случаи. Монтираните 
тръби се обозначават със синя детекторна лента, която се поставя над тях. Тръбите се 
засипват до 30 см. над темето с дребнозърнеста фракция. На тази засипка се извършва 
леко трамбоване с ръчна трамбовка. Останалата част от траншеята се засипва 
механизирано с нестандартна баластра.

Строителни работи

Изграждане на стоманобетонни конструкции

Преди започване на кофражни, армировъчни и бетонови работи техническият 
ръководител осигурява безопасното им изпълнение, като се вземат подходящи мерки за 
предпазване на работниците от възможни рискове.

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

Преминаване със или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и 
прясно излят бетон става по стабилно поставени върху подложки пътеки.

Кофражни работи

Кофражните елементи се подреждат на строителната площадка преди започване на 
работа по вид и последователност на технологичните операции.

Материалите за изготвяне на площадката кофражи и за вложки се проверяват преди 
използването им от техническия ръководител за установяване на тяхната годност.

Декофрирането на елементи се извършва поетапно съгласно указанията на 
техническия ръководител.

При декофрирането работниците използват предпазни очила, а при работа на 
височина с опасност от падане, предпазни каски и колани.

Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на предвидените в проекта 
постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на 
конструкциите. Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху 
земната основа или вече изпълнени конструкции.

1-0003.
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Кофражът трябва да бъде изграден с точност и да бъде устойчив, с адекватни 
подпори, за да може положеният бетон да отговаря на изискваните размери. Излетите 
повърхности не трябва да имат усуквания и прегъвания, както и никакви прекъсвания, 
линии и ъгли. Всички прекъсвания и кутии според изискванията трябва да бъдат 
поставени в правилна позиция преди изливането на бетона.

Кофражът трябва така да е подреден, че да може лесно да се демонтира без удари, 
разрушаване или увреждане.

Изпълнението на кофража трябва да осигури поемането на предвидените в проекта 
постоянни и временни натоварвания без опасност за работниците и авария на 
конструкциите. Той трябва да осигури и предаването на действащите товари върху 
земната основа или вече изпълнени конструкции.

Допустими отклонения при изпълнението на кофражи:
Декофрирането трябва да става без нараняване, увреждане или натоварване на 

излетия бетон. Отговорността за безопасното демонтиране, на която и да е част от 
кофража или поддържащите елементи е изцяло на Изпълнителя. Декофрирането се 
извършва при достигане на предписаните в проекта условия. При липса на такива 
предписания, при нормални условия за втвърдяване на бетона /температура на въздуха - 
18-20°С и влажност 60 %/ се спазват следните минимални срокове.

Армироеъчни работи

Необходимата армировка за обекта ще се заготви на място или в армировъчен цех, 
като се доставя непосредствено преди монтажа.

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

Монтажът на заготвената армировка да се извърши от правоспособни армировчици 
и да се приеме от проектанта и техническия ръководител на обекта.

Заваряване, нагряване и рязане на армировката при направен от дървен материал се 
допуска след като са взети мерки.

Огъването и поставянето на армиращите стоманени пръти, както и самата стомана 
трябва да отговарят на БДС 4758-84, БДС 9257-77.

Всички типове стомана, посочени в проектната документация трябва да бъдат 
доставени от фирми с валидни сертификати за разрешение, издадени за производството 
и изработката на арматурна стомана. Стоманата за изпълнение на армировката е клас 
СТА 1 иСТАЗ.

Не се допуска фасониране и огъване на армировката при температура по-ниска от 
5°С без позволение. Стоманата може да бъде загрявана до температура не по-висока от 
100°С. Не се допуска повторното огъване на стоманените профили без позволение. 
Арматурното желязо трябва да бъде внимателно съхранявано, да не се хвърля от 
височина, както и да не причинява удари и механична увреда по време на използването 
му. По времето на изливане на бетона арматурното желязо трябва да бъде чисто и 
свободно от петна, ръжда, лед, масло и други материали, които могат да променят 
качествата му или пък сцеплението с бетона. Армировката трябва да се монтира в 
кофражните форми без каквито и да било повреди.
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Арматурното желязо трябва да бъде позиционирано / фиксирано / е подходящи 
средства / фиксатори и др./ преди изливането на бетона и да бъде осигурено срещу 
преместване. Задължително при всички стоманобетонови елементи трябва да бъде 
осигурено необходимото бетоново покритие на армировката, като допустимите 
отклонения на бетоновото покритие не трябва да надвишават 5 мм.

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

стоманобетоновите работи Строителният надзор и Проектантът трябва да приемат 
кофража и армировката и да подпишат съответните документи за това. Не се допуска 
полагане на бетон без разрешението на Строителния надзор.

Изпитването на армировъчната стомана е по БДС 7465-75.
Изпитването на бетона и оценката на резултатите се извършват съответно по БДС 

505, БДС 7269, БДС 9673 и по стандартите БДС 3816 и БДС 150131 за 
безразрушителните методи за изпитване на бетона.

Качеството и произходът на материалите ще се доказва с:
Представяне на документация за бетоновите смеси според спецификацията.
Представяне на документация за тестване на добавъчните материали.
Представяне на сертификати за арматурата.
Контролът при изпълнение на бетонови работи на строителната площадка включва
Качеството на бетоновата смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане 

и уплътняване;
Предписаните физико-механични свойства на втвърдения бетон - якост, 

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

Контрол и приемане
Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража се извършва от 
техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на заготвената 
армировъчни изделия в съответствие с работния проект и външен оглед; отделните 
процеси по време на полагането, връзването и укрепването на армировката.

Бетонови работи
Бетонирането ще се изпълни след окончателното приключване на монтажа на 

армировката, и приемането и от проектанта. Бетонирането ще бъде изпълнено с 
автобетонпомпа при спазване ПБЗ, ВОБД и технологичните правила. Уплътняването ще 
бъде извършено посредством иглени вибратори до излизане на циментово мляко и 
преустановяване на образуването на въздушни балони. Декофрирането ще става на след 
набиране на необходимата якост на бетона.

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

отговаря на изискванията на БДС 4718.
2. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на строителната площадка. 

Не се допуска разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода. Ако на
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строителната площадка се налага влагането на химически добавки, бетонът се размесва 
отново до равномерното им разпределение.

3. Допуска се изпълнение на бетонови работи при температура на въздуха от 0 °С до 
- 4 °С само при наличие на добавки в бетоновите смеси и полагане грижи за бетона при 
бетониране в зимни условия - покриване с рогозки, полиетилен и др.

4. Преди бетониране се прави проверка и почистване на кофража, поливане 
на контактните повърхности с вода.

5. При полагане на бетоновата смес се осигурява проектната дебелина на бетона, 
чрез поставяните по указания на техническия ръководител приспособления за ниво.

6. При бетонирането на конструкциите трябва да се запазва проектното положение 
на кофража и армировката.

7. При полагане с автобенпомпа изсипването на бетоновата смес става 
непосредствено от транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста армировка 
се разстила и избутва ръчно, включително и прехвърляне с лопата

8. Уплътняването на положения бетон се извършва ръчно и механично с иглени 
вибратори. Ръчното уплътняване се извършва чрез очукане с дървени чукове по 
вертикалните повърхности на кофража на вертикалните елементи - колони, стени, 
шайби.

9. Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон трябва да 
продължава дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Не се 
допуска разслояване на бетона в следствие вибрирането му.

10. След полагането, уплътняването и достигане на проектните дебелини се 
извършва подравняване и заглаждане на бетоновата повърхност с подходящи 
мастари.

11. След завършване на бетонирането се вземат мерки за предпазване на 
конструкцията от вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, 
недопустими пукнатини и др.) при високи температури чрез напръскване и поливане с 
вода.

12. Декофрирането на бетона се извършва при достигане на предписаните в 
проекта условия.

Контрол и приемане

1. Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната 
армировка се приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

2. Контролът по приемането и полагането на бетоновите смеси на строителната 
площадка се извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол при 
доставяне на бетонната смес по документи от доставчика и външен оглед; отделните 
процеси по време на полагането, обработката и отлежаването на бетона.

3. Пряк контрол при полагането в кофражните форми, вибрирането и поливането 
на положения бетон упражнява и бригадира на бригадата зидаро-кофражисти.

4. Техническият ръководител попълва в бетоновия дневник данните за доставения 
бетон, датата на полагане и др. данни съгласно образеца, както и достигнатите якостни 
показатели на бетона след получаване на сертификат от доставчика.
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Подготвителните работи за оформяне на основата за бетона трябва да бъдат 
извършвани съгласно проекта и техническите спецификации. Окончателно оформената 
основа трябва да бъде приета преди полагането на бетонната смес.

Бетонът ще бъде превозван от бетоновози, и трябва да бъде положен на площадката 
в рамките на 90 min след прибавянето на водата към цимента и добавъчните материали 
или на цимента към добавъчните материали. Когато сместа се транспортира със 
самосвали, това време се намалява на 45 min. През горещо време или други условия 
ускоряващи свързването и втвърдяването на бетона, разрешеното време може да бъде 
намалено. При всички случаи времето за транспортиране на бетона трябва да се установи 
опитно от строителната лаборатория, съобразно конкретните условия на работа и да се 
посочи в експедиционната документация.Не се допуска добавяне на допълнителна вода.

Организацията за доставяне на бетона трябва да предвиди необходимата мощност на 
бетоновия център и капацитет на превозните средства, за да се осигури съответното 
количество бетон на площадката. Времето за доставяне трябва да осигурява правилно 
полагане и обработване на бетона. Бетоновите разтвори ще се доставят с бетоновози. 
Този начин на транспортиране на бетона е доказал своите предимства пред транспорта 
със самосвали, тъй като така се запазват необходимите характеристики на сместа. 
Наличният автопарк позволява бетона да се доставя по график за да се гарантира 
технологично правилното време за полагането му. Методът на доставяне ще способства 
и бързото разтоварване/полагане на бетона чрез автобетонпомпа без увреждане на 
готовата бетонна конструкция и кофража. Всички канали, по които минава бетоновият 
разтвор, тръби трябва да са чисти и без втвърден бетон и друг подобен материал, вреден 
за бетонната смес. При полагане бетонът не трябва да пада от височина по- голяма от 1,5 
т. Подаващите бетон тръби трябва да са запълнени с бетон и долните им краища да са 
положени под повърхността на прясно положения бетон. Сместа ще бъде положена без 
разслоения и десортиране, които могат да се получат при пад от голяма височина. 
Бетонът ще се полага така, че да се избегне цялостно разслояване на материалите и 
изместване на армировката и кофража. Положеният бетон ще бъде уплътняван с 
вибратори - иглени, без да се допира кофража и до момента на излизане на циментово 
мляко и преустановяване на въздушните мехури. Бетонът трябва да бъде напълно 
уплътнен по време и след полагане и преди началото на свързване на цимента. 
Уплътняването трябва да се извършва експедитивно за да се постигне веднага 
необходимото уплътняване на всяка част бетон след изсипването му в кофража. 
Вибрирането ще се приложи в участъка на прясно положения бетон. Вибрирането не 
трябва да се прилага в една точка, тъй като може да предизвика изтичане на циментов 
разтвор. Когато се налага, вибрирането на бетона трябва да се съпровожда с ръчно 
уплътняване, за да се получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за 
вибраторите. Поради сравнително малкото количество бетон, ръчното уплътняване е 
допустимо в ограничени площи.

Грижи след полагане на бетона
Незабавно след уплътняването на бетона и за достатъчно дълъг срок от време 

след това, той трябва да бъде предпазен от вредното влияние на атмосферните условия 
(включително от дъжд, рязка промяна на температурата, заледяване, съсъхване и т.н.).

Методите на предпазване и продължителността му трябва да са такива, че 
бетонът да има задоволителна дълготрайност и якост, а бетоновият елемент да е 
подложен на минимални деформации и да не получи нежелано напукване, вследствие на 
съсъхване. Мерките, които трябва да бъдат взети за предпазване на бетона от вредното 
влияние на ниските и високи температури, трябва да са специфицирани в програмата за 
изпълнение на бетонните работи, и да бъдат одобрени.
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Бетонни повърхности, изложени на условия, причиняващи изпарение на водата, 
съсъхване и напукване, трябва да бъдат защитени с брезент, зебло, пясък или друг 
материал, който ще ги запази влажни. Покриването трябва да се извърши веднага, след 
като бетонът се е втвърдил достатъчно, за да не се повреди повърхността. Видът на 
покритието трябва да бъде одобрен и зависи от обстоятелствата. Ако се реши, че тези 
покривания не са нужни, бетонната повърхност може да се поддържа влажна чрез 
пръскане и поливане с вода.

Изпитване на тръбите.
Изпитването трябва де се направи в най-кратки срокове след полагането на 

тръбите и свързване на прилежащите съоръжения. Като участъците, които ще се 
изпитват не трябва да са дълги - до 500 м. Изпитваният участък се задънва с парчета за 
фланшова връзка и глухи фланци, съоръжения с кранчета за пълнене на вода и изпускане 
на въздух. Двата края на участъка се укрепват срещу изтръгване на крайните задънващи 
парчета. Изпитваният участък да се пълни постепенно с вода, по възможност откъм по- 
ниската страна. Манометърът да се инсталира на задънването при по-ниския край на 
участъка. Особено важно е да се отстрани напълно въздуха от високите точки на 
участъка преди започване на изпитването. След запълване на изпитвания участък с вода 
налягането в него трябва да се повиши посредством помпа. Увеличаването на налягането 
в хода на изпитването да става бавно - 1 кгс/см2 на минута, за да може в случай на 
забелязана авария изпитването своевременно да се прекрати.

Изпитателно налягане:
Нормалното налягане PN =10 атм. X 1,5 Преди изпитването вряса положена вече 

тръба трябва да бъде засипана до 20 см. над темето. С уплътнена замна помва или 
дребнозърнеста фракция (едър пясък) с едрина на зърната 15 мм., за да се предотвратят 
движения на тръбите в следствие на увеличеното налягане. Местата при вързките между 
тръбите да се остават незасипани до приключване на изпитването, с цел да бъдат 
проверени и огледани по време на изпитването.

Едночасова(предварителна) проба:
Повишава се налягането до стойността на изпитателното PN х 1,5. участъкът с 

повишено налягане се изолира, от помпата, за. период от един час. При падане на. 
налягането се измерва обемът на вода, който трябва да се нагнети отново в тръбите на 
изпитвания участък, за да се възстанови изпитателното налягане.

Дванадесетчасова (окончателна) проба:
След проведената едночасова предварителна проба с положителен резултат, се 

извършва дванадесетчасова проба, като се оставя участъкът в продължение на 12 часа 
при изпитателно налягане. След дванадесетия час ако има пад в налягането, 
количеството пада, което трябва да бъде нагнетено допълнително да се достигне отново 
изпитателното налягане.

Промивка и дезинфекция
Преди пускането на водопровода в експлоатация се извършва промивка на 

тръбопроводите (хидропневматично) до пълното избистряне на промивната вода. За 
извършената промивка се съставя акт. За промивка да се използва технически чиста 
вода.

При отрицателни резултати се извършва дезинфекция на тръбопровода, вторична 
промивка с питейна вода, взема се проба от водата и се съставя акт за резултатите от

Ь 0 о 0 з 6
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анализа. Изборът на пробите на водата, а също и дезинфекцията на тръбопровода, се 
извършват с участието на представители на санитарно-епидемиологичната инспекция.

След прочистването трябва да се извърши дезинфекция на тръбопровода чрез 
вкарване в него на разтвор от хлорен газ или хлорно съединение (например хлорна вар). 
Необходимата дозировка и време за дезинфекциране се определят от местните 
санитарни власти. Обикновено е достатъчна дозата 20-40 гр. активен хлор на 1 m3 вода и 
престой, не по-кратък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ на дезинфекциране, 
не трябва да бъде по-голяма от 200 м. след дезинфекцията участъкът отново се промива 
с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и 
бактериалогичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат.

След завършване на работата по трасето на водопровода ведно с прилежащата 
арматура и съоръжения, се пристъпва към възстановяване на засегнатите участъци 
съгласно проект в т.ч и възстановяване на асфалтовата настилка, където е предвидено. 
Насипните работи са описани по-горе в точна земни работи.

Асфалтови работи:
Асалтополагането на неплътната смес ще се извършва на ръка. То ще бъде 

изпълнявано от Бригада която се състои от 4бр. специализирани работници -  
Бригада 6 -  Пътна. Положената смес ще се уплътнява от валяк.

Асфалтополагането на горният износващ пласт ще се изпълнява чрез 
асфалтополагаща машина и уплътняван чрез валяк. Бригадата от специализирани 
работници ще е от 5 бр. работници.

Общи положения:
При извършване на асфалтовите работи ще се осигури достатъчна 

производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и 
подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат 
доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси. 
Материалът ще бъде произвеждан в съответните акредитирани бази и ще бъде доставян 
до участъка с подходящи за целта машини.

Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди 
натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и 
десортиране. Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната 
площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат 
положени на дневна светлина. Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква 
скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и 
уплътняване.

Ще се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа 
от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване 
(покриване). При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя трябва да бъде 
в температурните граници ± 140С от температурата на работната рецепта. Ако 
значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в 
сместа има буци, ще се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите 
мерки за спазване на изискванията на технологичните и спецификационни норми.

Сместа трябва ще бъде полагана върху предварително изпълнена, приета и 
одобрена основа и само когато атмосферните условия са подходящи. Ако положената 
смес не отговаря на изискванията, ще бъде изхвърлена на определено за това място. 
Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на 
надлъжните фуги. Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина

Полагане
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неколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на 
едно място за повече от 30 min. (независимо от причината), трябва да се изпълни 
напречна фуга в съответствие с технологичното изискване. Полагането трябва да 
започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато 
са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка. 
Предвидено е полагането на два слоя - от биндер и износващ горен слой асфалт. 
Асфалтовият пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ 
след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и 
в уточнените толеранси. Когато конструктивната дебелина пласта налага той да бъде 
положен на повече от един пласт, работата по втория ще започне веднага след полагане, 
уплътняване и охлаждане на първия пласт от битумизиран трошен камък. Може да 
трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка. Използването на 
автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на 
местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия свързани с нивото, 
дебелината на пласта и нейната хомогенност.

Уплътняване
Преди започване работа на обекта, ще се изпълнят пробни участъци за всеки 

асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на оптимални резултати при 
уплътняване, които след това ще бъдат използвани като минимум изисквания за 
уплътняването. Пробните участъци трябва да включват всички необходими дейности, 
включително и изпитванията за асфалтовите пластове или даден вид оборудване или вид 
работа.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде 
проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по валякът, той трябва да бъдат 
достатъчно овлажняван, без да се допуска излишно количество вода. След 
уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне 
надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на 
пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по- 
ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне 
половината от широчината на бандажа на валяка. Валяците трябва да се движат бавно с 
равномерна скорост и с двигателното колело напред. Скоростта им не трябва да 
надвишава 8,0 km/h.

Линията на движение на валяка и посоката на валиране не трябва да се променя 
внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва 
да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво 
преди материала да бъде отново уплътнен.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно 
уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана 
в следния ред:

а) Напречни фуги
б) Надлъжни фуги
в) Външни ръбове
г) Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна
д) Второ основно валиране
е) Окончателно валиране
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Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. 
Особено внимание трябва да се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните 
фуги във всички участъци.

а) Напречни фуги
Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за 

да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани с лата, за 
да се гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в права 
линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, 
трябва да се възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, 
преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези 
фуги, положената асфалтова смес срещу фугата, трябва да бъде здраво притисната към 
вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената 
вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 mm от 
новоположената смес при напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази 
линия, премествайки се постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с 
пълната широчина на бандажа на валяка.

б) Надлъжни фуги
Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване 

на напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по проектната линия и наклон 
и да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде 
плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите 
зърна от асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени с гребло и 
отстранени. Уплътняването трябва да се извършва с бандажен валяк.

Бандажът на валяка трябва да минава върху предишно изпълнената лента, като 
застъпва не повече от 150 mm от прясно положената смес. След това валяците трябва да 
работят за уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга. Уплътняването 
трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването на добре оформена фуга. 
Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и 
други средства през деня, ръба на лентата трябва да бъде изрязан вертикално, почистен и 
намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните линии на 
настилката.

в) Външни ръбове
Ръбовете на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или 

веднага след валирането на надлъжните фуги.
Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на пласта по цялата 

дължина на ръбовете. Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на 
неподпрените ръбове, трябва да бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. 
Това ще позволи пълната тежина на бандажа на валяка да бъде предадена до крайните 
ръбове на пласта.

г) Първоначално уплътняване
Първоначалното уплътняване трябва да следва веднага след валирането на 

надлъжните фуги и ръбовете. Валякът трябва да работи колкото е възможно по-близо до 
асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се 
допусне нежелано разместване на сместа. Не трябва да се допуска температурата на 
сместа да падне под 110°С преди приключването на първоначалното валиране. 
Второ(основно) уплътняване

Основното уплътняване трябва да следва първоначалното, колкото е възможно 
по- скоро и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури 
необходимата плътност. Валякът трябва да работи непрекъснато, докато цялата
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положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната посоката на движение на 
валяците върху още горещата смес е забранено, е) Окончателно уплътняване

Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материала е все 
още достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.

Всички операции по уплътняването ще се изпълняват в близка последователност. 
На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да 

бъде трамбовка от такъв вид, че да осигурят необходимата плътност. След 
окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, 
плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи 
допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва 
да бъдат коригирани.

Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие 
с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт. Завършеният пласт 
трябва да отговаря на конструктивните допуски. Участък, който не отговаря на 
изискванията трябва да бъде ремонтиран, съобразно изискванията. Ще се вземат проби 
от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на 
обекта, които ще се дават за изследване в акредитирани пътни лаборатории.

МЕРКИ И НАЧИНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВО. ОПИСАНИЕ НА 
КОНТРОЛА ЗА КАЧЕСТВО, КОЙТО ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВА ПО ВРЕМЕ НА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ

От съществено значение за навременното, качествено и безаварийно изпълнение 
на възложените работи е прилагането на доказани методи на планиране, координиране и 
контрол на процесите. Всички процеси преминават през следните фази: Планиране - 
Реализация - Контрол - Отчет - Последващ анализ)

Предвид ключовото значение на контрола по-долу са изложени предвидените 
методи на контрол.

Контролът на процесите включва:
контрол на техническата документация;
контрол на влаганите материали и окомплектовки;
контрол на ресурсите;
контрол на работната среда;
контрол на параметрите на процесите;
контрол на специалните процеси;
контрол на идентификацията;
контрол на документирането.

Контролът на техническата документация се извършва още при започване на 
обекта и през цялото време от Ръководител на екипа /РЕ/ и Зам. ръководител на екипа 
/ЗРЕ// Техническия ръководител /ТР/.

Контролът на процесите се извършва: 
чрез самоконтрол от изпълнителите;
контрол от Ръководителя на обекта /РО/ и Техническия ръководител /ТР/; 
периодичен контрол от Отговорника по качество; 
контрол от Строителния надзор, 
контрол от Проектанта
контрол от Възложителя л
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Възложителят и/или консултантът може по всяко време да инспектират работите, 
да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване 
на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на 
изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско 
качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за 
нарушения в договора.

1. Контрол на влаганите материали и окомплектовки
Отговорникът по качество изпълнява контрол върху всички материали.
ЗРЕ и ТР извършват входящ контрол на материалите доставени директно на 

обекта.
В зависимост от изискванията на работната документация ТР извършва контрол 
по време на строителството и краен контрол на обекта.

- Ако по време на входящият контрол на материалите и окомплектовката, ТР 
констатира несъответствие той действа съобразно инструкции и процедури.

- Ако при контрола по време на строителството се установят отклонения и 
несъответствия в параметрите на процес или в характеристиките на продукта, РЕ 
на обекта спира работата и разпорежда незабавно отстраняване на 
несъответствията.
При необходимост се предприемат корегиращи и превантивни действия;
Всички производствено-технически процеси трябва да се изпълняват съгласно 
предоставената работна документация и разработените технологични 
инструкции.

- В строителството се допускат само окачествени и отговарящи на изискванията на 
техническата документация суровини, материали и окомплектовка.

2. Контрол при съхранение на материалите по време на производствения 
процес.

- Необходимите материали за изграждане на обектите се доставят директно на 
обекта, където се организират временни приобектови складове/площадки. Преди 
ползването им същите се подлагат на контрол.

- ТР контролира всички строителни материали, които ще се складират на 
определените за целта места.

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

3. Контрол при транспортирането на материалите и при доставките
- Контрол при доставката и транспортирането на материалите се осъществява от 

Отговорника по снабдяване и доставки, РО и ТР.
ЗЕ контролира използването на материали и смеси, да става само съгласно 
указанията за употреба и депониране.
За изправността на машините и тяхното използване следи Отговорник 
„Механизация и автотранспорт".

- Контрол на ресурсите;
- РО и ТР извършват ежедневно контрол на производственото оборудване (ПО), 

технологичната екипировка и на средства за наблюдение и измерване(СНИ).
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Отговорник „Механизация и автотранспорт” отговарящ за изправността на 
машините поддържа в актуално състояние "Инвентарната книга на машините" и 
извършва периодичен контрол.

- Контрол на работната среда;
Координатор по ЗБУТ и ТР ежедневно следят за спазване изискванията за 
работната среда и при констатирано отклонение предприема незабавни действия. 
Отговорник ЗБУТ следи на работните места да се създават условия за опазване на 
здравето на работещите и осигуряване на безопасност, като:

1. работното място и работното оборудване се поддържат в техническа изправност, 
а всички неизправности, които могат да засегнат безопасността и здравето на 
работещите, се отстраняват във възможния най-кратък срок;

2. работното място, работното оборудване и пътищата към тях се почистват 
редовно;

3. защитното оборудване и средствата за колективна и лична защита се проверяват и 
се поддържат в изправност;

4. пътищата към аварийните изходи и самите изходи се поддържат свободни по 
всяко време.

5. оборудване с противопожарни средства и аптечка за първа помощ.

Преди започване на строително-монтажните работи на обекта цялостния персонал, 
предвиден за изпълнението му ще премине през задължителен инструктаж по ЗБУТ, 
съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за инструктажа на работниците и 
служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

6. Ще бъдат осигурени специални работни облекла и ЛПС индивидуално, за всеки 
от работниците, както и за техническите лица, представители на възложителя и 
контролните органи, временно пребиваващи в зоната на строителството. Ще се издаде 
заповед задължителното им ползване при работа или престои на строителната площадка.

7. Състоянието на ЛПС и тяхното износване ще бъде проверявано периодично и 
резултатите от проверките ще бъдат отразявани с протокол.

8. Координатора по безопасност и здраве или техническия ръководител не трябва да 
допускат до работа неинструктирани и необучени работници.

9. Всеки работник преминал инструктажа и обучение по техника на безопасност е 
длъжен да познава и спазва нормите и да се грижи за собствената си безопасност.

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

11. Ще бъде осигурена денонощна охрана на обекта с цел опазване на складираните 
материали, наличната техника на обекта, както и собствеността на Възложителя.

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

13. Всички сгради, включително складове, санитарните възли, както и стаи за 
почивка се подържат в добри хигиени условия. Не се допуска замърсяване, с което се 
осигурява възможност на персонала да работи безопасно и ефикасно.

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

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

16. Независимо от тези разпоредби всеки работник носи лична отговорност за реда и 
чистотата на своето работно място.



С цел опазване на околната среда и икономия на енергийни ресурси, ЗЕ организира 
целенасочени действия относно:

• минимизиране на производствените отпадъци чрез: 
контрол върху бракуваните материали;
депониране на бракуваните материали и отработените отпадъци.

• икономия на енергийни ресурси - вода и електричество чрез: 
оптимизиране на технологичните процеси.
използването на технически изправни и ефективни съоръжения

Контрол на специалните процеси

1. Специалните процеси се извършват по конкретни технически инструкции и 
технологии, в които са посочени параметрите, редът на протичане, наблюдение, 
регулиране и контрол на процесите.

2. Специалните процеси трябва да се изпълняват от квалифициран персонал, обучен 
за всеки конкретен процес.

3. Контролът за протичане на специалните процеси се извършва от изпълнителите и 
ЗЕ на обекта.

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

Контрол на идентификацията

Контролът по идентификацията на процесите се осъществява съвместно от РО и 
ТР.

Контрол на документирането.

Всички изпълнени дейности на обекта ще бъдат надлежно документирани. 
Редовно ще се прави отчетност към дружеството от една страна и към останалите 
участници от друга по реда на ЗУТ и неговата подзаконова уредба. Резултатите от 
контрола и изпитванията се отразяват в протоколи и актове.

Контрол на качеството
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Качество на строителството - съвкупността от свойствата на сградите и строителните 
съоръжения, които осигуряват тяхната пригодност да удовлетворяват определени 
потребности в съответствие с предназначението им.

Показатели, характеризиращи качеството на строителната продукция: 
функционално предназначение; надеждност и дълготрайност; технологичност; 
естетическо изпълнение; ергономичност; стандартизация и унификация; икономическа 
ефективност; качество на труда.

Извършва се от РО, ТР и Отговорник по качеството, както и от Възложителя, 
Проектанта, Строителния надзор както и от компетентни органи.

Контрол на качеството на строителната продукция - осъществява се чрез комплект 
от организационно-технически мероприятия. Видове:

Входящ контрол - на постъпващата документация, доставените строителни 
материали, изделия, конструкции и т.н.

Технологически - прилага се по предварително разработени карти и схеми за 
определени производствени операции при извършване на СМР.

Приемателен - провежда се след завършване на отделни части /междинно 
приемане/ и на цялостното завършване /окончателно приемане/.

Технологически карти и проекти.
Календарен график за извършване на всички СМР и необходимите за целта 

материали, машини и работници.
Указания за технологията на СМР.
Мероприятия за безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана на 

строителната площадка /БХТПО/.

Технологически карти /ТК/ - съставят се за изпълнението на строителните процеси, 
като при проектирането им се предвижда прилагане на прогресивни технологични 
методи и организация на труда, както и комплексно механизиране на производствените 
процеси. Технологичните карти се състоят от следните части:
Област на приложение.
Технология и организация на процеса - установяване на начините, средствата и 
последователността за изпълнение на всички съставни процеси и производствени 
операции, и се определят основните изисквания за качеството и допустимите 
отклонения при изпълнението на работите.
Технологически схеми - изразяват в графичен вид начините за извършване на процесите. 
Те са задължителен елемент на проекта за изпълнение на строителните работи.

- Организация на труда.
- Материално-технически ресурси.
- Технико-икономически показатели.
- Безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
За изпълнението на строителните процеси строителните бригади и 

технологическите екипи се съоръжават с определени технологически комплекти от 
машини, инструменти и инвентарни пособия /тези комплекти се установяват в 
технологическите карти/. В технологическите комплекти се включват всички 
необходими машини, механизирани и ръчни средства и инструменти, инвентарни 
приспособления, измерителни инструменти, лични предпазни средства. 
Технологическият комплект трябва да осигурява рационално изпълнение на
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производствените процеси и висока производителност на труда при спазване на 
изискванията за качество на продукцията и за безопасността на труда.

Охрана на труда /ОТ/ - комплексна система от мероприятия, чрез които се 
създават безопасни и хигиенни условия на труд и се премахват причините за 
професионални заболявания, производствен травматизъм и пожари.
Основни съставни части на комплексната система ОТ:

Безопасност на труда - система от организационно-технически мероприятия и 
технически средства за осигуряване безопасното извършване на СМР и на изграждане 
на строителните обекти.

Хигиена на труда - комплекс от санитарно-хигиенни и лечебно- 
профилактически мероприятия. За тяхното изпълнение на строителните обекти се 
създава битова база с помещения за работното облекло, за хранене, умивални, 
тоалетни и т.н.

Противопожарна охрана на строителните обекти - организира се в 
съответствие с Противопожарните строително-технически норми и Инструкцията за 
пожарната безопасност при извършване на заваръчни и други огневи работи. Местата 
и случаите, при които могат да се извършват огневи работи, се определят със заповед 
от директора на строителната организация
Видове инструктаж на работниците, който we се провежда на обекта: 
Встъпителен - в кабинета по охрана на труда ще се осъществява от Отговорник

Производствен - на строителния обект ще се осъществява от ТР, ЗРЕ и/или ЗЕ. 
Периодически - за опресняване и допълване на знанията ще се осъществява от 
Координатор ЗБУТ
Ежедневен - при специфични дейности, свързани с големи опасности- ще се 
осъществява от Координатор ЗБУТ, ТР и/или РО.
Приложима законова уредба: Изпълнението на обекта ще бъде проведено в съгласие 
с нормативните изисквания на действащата правна уредба, която е изброена не 
изчерпателно по-долу:

Закон за устройство на територията;
Закон за обществените поръчки;
Търговски закон;
Закон за техническите изиксвания към продуктите;
Закон за интеграция на хората с увреждания;
Закон за здравето;
Закон за опазване на околната среда;
Закон за опазване чистотата на атмосферния въздух;
Закон за управление на отпадъците;
Закон за защита от шума в околната среда;
Закон за движение по пътищата;
Кодекс на труда;
Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

Подзаконова уредба:
- Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството;
-Наредба № 2 от 31.07.2003 г за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения 
и строителни обекти ведно с изменения и допълнения;

- Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

ЗБУТ
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- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите ;
- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и 

строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г;
- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета 

с ПМС № 75 от 2003 г.
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г.
- Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005 г.
- -Наредба № 2 от 22.03.2004 г за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена 
от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, обн. ДВ, бр. 37 от 04.05.2004 г, в сила от 05.11.2004 г.

- НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по пътищата и 
улиците - (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)

- Наредба № 1з-1971/29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар.

- -Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и 
съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във 
въздуха, приета с ПМС № 22 от 2004 г.

- Наредба № 7/25.09.1999 г за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното 
оборудване (ДВ, бр. 88 от 08.10.1999 г, изм. Бр. 48 от 2000 г, бр. 52 от 2001 г, поправки 
бр. 54 от 2001 г, изм. Бр. 43 от 2003 г и бр. 37 от 2004 г, изм. Бр. 88 от 2004 г)

- Наредба № 3 от 1966 г за инструктаж на работниците и служителите по 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, ДВ, бр. 44 от 1966 г.

- Наредба № 3 от 19.04.2001 г за минималните изисквания за безопасност и 
опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на 
работното място, ДВ, бр. 46/2001 г

- Наредба № 5 от 11.05.1999 г за реда, начина и периодичността на извършване 
оценка на риска, ДВ, бр. 47/1999 г.

- Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 
безопасност и/или здраве при работа

- НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по пътищата и 
улиците - (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)

- Договор с Община Смолян за възлагане на изпълнението на обществена поръчка;
- Проектна разработка и съответните количествени сметки за различните видове 

работи;

ВЪТРЕШНО ФИРМЕН КОНТРОЛ

Организация на контрола на качество

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

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

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
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Системата за управление на качеството обхваща всички дейности, свързани със 
строителство и търговска дейност във връзка с продажбата на готов строителен продукт 
в сферата на ниското и високото строителство, извършване на услуги със 
специализирана техника и лека строителна механизация, автомобилно транспортни 
услуги и отделни строителни дейности. Процесите свързани с тези направления са 
свързани с проучване на пазара, осъществяване на връзки с потенциални клиенти, 
офериране, сключване на договори, подготовка и осигуряване на производствените 
процеси и тяхното управление и контрол.

До голяма степен двете направления в организацията са взаимно свързани и могат да 
се предлагат едновременно на пазара, което придава завършен вид на строителния 
продукт/ обект.

3. ОТГОВОРНОСТИ
Ръководството на фирмата, наричано по -  долу „Дружеството” е отговорно за 

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

а) идентифицирането на процесите, необходими за системата за управлението на 
качеството и тяхното прилагане в цялата организация;

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

в) определяне на необходимите критерии и методи, за да се осигури ефикасността на 
функциониране и на управление на тези процеси;

г) осигуряването наличието на ресурси и на информация, необходими за 
функциониране и наблюдение на тези процеси;

д) внедряване на необходимите действия за постигане на планираните резултати и 
непрекъснатото подобряване на тези процеси.

Функционирането и поддържането на процесите, регламентирани в документите на 
системите за контрол на качеството и тяхното непрекъснато развитие, е задача и 
отговорност на целия персонал на Дружеството.

Когато Дружеството е решило да възложи на външен изпълнител / не, фирмата няма 
право на подизпълнители / някой свой процес, който влияе върху съответствието на 
продукта с изискванията към него, то осигурява управлението на този процес. 
Управлението на такива външни процеси е посочено в системите за контрол на 
качеството при самото договаряне.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА
Системата за управление на качеството е изградена на база изискванията на EN ISO 

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

Структурата на Системата е ориентирана към изискванията и удовлетвореността на 
клиента.
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Процесите необходими за ефективното функциониране на системите за контрол на 
качеството, в съответствие с EN ISO 9001:2000, са дадени в посочената по-долу схема. 
Те са групирани на:

управленски;
основни;
спомагателни.

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

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

ЗАБЕЛЕЖКА: Посочените по-горе процеси, необходими на системите за контрол на 
качеството, включват процеси за дейности на управление, наличие на ресурси, създаване 
на продукт и измервания.

Управленски процеси

Управленските процеси са водещи в Дружеството и обхващат вземането на решения, 
определянето на политиката и целите, организацията и отговорностите, прегледа от 
Ръководството и управлението на документите на системите за контрол на качеството и 
осигуряване на ресурсите, както и непрекъснатото подобряване.

Основни процеси

Основни процеси осигуряват на Дружеството неговия просперитет и конкурентност. 
Те се характеризират със следното:

- директно създават стойност и обхващат създаването на продукта и 
извършването на услугите;
клиентите са на входа и на изхода на тези процеси;
имат решаващо значение за успеха на Дружеството, за постигане на
неговите цели и конкурентна способност;
директно влияят върху удовлетвореността на клиентите.

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

Връзка и комуникация с потенциални клиенти;
Планиране и създаване на продукта, като това включва планиране 
реализацията на продукта и подготовка за сключване на договори; 
Офериране и сключване на договори;
Управление на производствените процеси, включващи двете направления 
-  високо и ниско строителство / строителство и реставрация /. Това 
включва от своя страна планиране, подготовка, осигуряване, извършване 
и контрол.

Тези процеси обхващат дейности за подпомагане на управленските и основните 
процеси и осигуряват необходимата информация за тях. Това са така наречените 
спомагателни процеси.
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Спомагателните процеси включват:

управление на документите на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА 
КАЧЕСТВОТО ;

наблюдение и измерване;
- вътрешен одит;

управление на несъответстващ продукт;
анализ на данни;
коригиращи и превантивни мерки.

Последователността и взаимодействието на процесите, обхванати от СИСТЕМИТЕ 
ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО , редът за протичането им и критериите за 
установяване на ефективното им протичане са определени и подробно регламентирани в 
Наръчника по качеството и документираните процедури.

Ръководството управлява тези процеси в съответствие с изискванията на EN ISO 
9001:2000 и документираната СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО .

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

Методите за функциониране и управление на процесите са дадени в техническата 
документация.

АНГАЖИРАНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

1. ЦЕЛ

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

Отговорността за определяне и провеждане на политиката по качеството е задължение 
на Ръководството на Дружеството.

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

За изпълнение на тази основна задача Ръководството на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” 
ДЗЗД е формулирало и утвърдило цели и задачи в следните основни направления:

1. Осигуряване приоритет на качеството в дейността на всички звена на фирмата и 
поставяне на качеството в основата на всички пазарни и функционални стратегии и 
планове;

2. Непрекъснатото повишаване техническата надеждност на оборудването и 
поддържане на висока технологична въоръженост с прилагането на водещи 
технологични средства в дейността си, усъвършенстване на технологичните процеси;

3. Формиране на нов начин на мислене и отношение към работата във всеки член на 
дружеството, което да го мотивира за постигане на лично и колективно качество при 
извършване на дейностите;

4. Непрекъснато повишаване квалификацията и мотивацията на персонала за 
висококачествен труд;
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5. Определяне правата, задълженията и взаимодействията на всяко звено и всеки 
член от колектива за осъществяване дейността на фирмата;

6. Осигуряване и спазването на необходимите санитарно- хигиенни и екологични 
норми на работната среда;

7. Развитие и усъвършенстване на взаимноизгодни отношения и сътрудничество с 
всички клиенти и доставчици на фирмата.

8. Осигуряване и демонстриране на постоянно подобряване на качеството;
9. Увеличаване гаранционния срок на извършваните монтажни работи 

средно с 10%.
10. Намаляване на монтажния срок средно с 10%;
11. периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от 

повишаването на качеството и системен контрол за изпълнението на поставените задачи. 
Търсене на персонална отговорност.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

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

3. ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

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

1. ЦЕЛ

Целта на тази глава е описание на процеса, осигуряващ своевременно най-точно и 
еднозначно определяне изискванията и очакванията на клиентите. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Целият персонал на Дружеството.

3. ОТГОВОРНОСТИ

Отговорност за осъществяване на дейността носи ръководството на Дружеството.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

За осигуряване своевременно и точно изпълнение изискванията и очакванията на 
клиентите / Възложителя /, ръководството постоянно набира и поддържа актуална 
информация за:

предприемане и потвърждаване на решения; 
контрол на несъответстваща продукция;
набелязване и предприемане на превантивни и коригиращи действия; 
осигуряване на непрекъснати подобрения и ефективност на СИСТЕМИТЕ

ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО .

НАСОЧЕНОСТ КЪМ КЛИЕНТА / ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /
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- действащите стандартизационни и други нормативни документи, 
отнасящи се до предмета на дейност на дружеството;

- действащите стандартизационни и други нормативни документи у нас и в 
чужбина, отнасящи се до продуктите и процесите на клиентите 
/доставчиците/
постиженията на други дружества с такава дейност;
оценка на клиентите /доставчиците/относно предоставените продукти и 
услуги;
потребности и очаквания на бъдещи, потенциални клиенти.

Тази информация се получава чрез различни маркетингови и комуникационни 
проучвания и връзки, и се предоставя за ползване по описани правила за 
заинтересованите ръководители и специалисти.

При ежегодната подготовка на стратегията и целите на друлсеството за 
следващата година, горната информация се използва за / правилен и ефективен подбор 
на доставчици на материали и съоръжения /формулиране на реалните изисквания и 
очаквания на клиентите, за анализиране на конкуренцията и за определяне 
стратегическите цели на дружеството.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСВОТО

1. ЦЕЛ

Целта на тази глава е описание на процеса, осигуряващ провеждането на Политиката 
по качеството в дружеството, като средство за подобряване на резултатите от дейността 
на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД.

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Целият персонал на дружеството.

3. ОТГОВОРНОСТИ

Отговорност за определяне, периодично оценяване и актуализиране на Политиката по 
качеството носи ръководството на дружеството, а утвърждаването е от Управителя.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

При извършване на ежегодния преглед на ръководството се прави анализ и се оценява 
политиката на дружеството, на чиято база се определя Политиката за следващия 
едногодишен период. При определянето на политиката ръководството има предвид:

изпълнение целите по качеството;
планираните цели за развитие на дружеството, съгласно стратегическия план за 

следващата година;
резултатите от вътрешните одити;
изпълнението на изискванията и очакванията на клиентите;
необходимите ресурси за ефективното функциониране и непрекъснатото 

подобряване на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ;
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възможността за определяне на конкретни и измерими цели по качеството. 
Управителят на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД и Упълномощеният представител 

на ръководството по качеството осъществяват разясняването и онагледяването на 
политиката по качеството, а също така и контрола по спазването й.

Политиката по качеството е достъпна за всички клиенти.

ОТГОВОРНОСТ, ПЪЛНОМОЩИЯ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

1. ЦЕЛ

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

2. ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Целият персонал на дружеството.

3. ОТГОВОРНОСТИ

Отговорност за определяне и огласяване на отговорностите и пълномощията на 
персонала и за осъществяване на вътрешната комуникация носи Управителя, а за 
изпълнението им целият персонал.

4. ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА

4.1. Отговорности и пълномощия

Отговорностите и пълномощията и йерархията на ръководството и на персонала в 
Дружеството са дадени и определени в:

организационната структура на Дружеството, посочена в раздел III на 
настоящия НК;

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

длъжностните характеристики.
Основна отговорност по въпросите за ефективното функциониране и непрекъснато 

подобряване на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО носят Управителя и 
Упълномощения представител на ръководството.

5. РЪКОВОДСТВО

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

1. Отговаря за функционирането на системата за управление на качеството;
2. Ръководи, организира и контролира дейността по проектирането и изграждането 

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

обсъжда и подписва подготвените от тях становища и др. документи.
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4. Прилага съвременни методи за управление и контрол на сложни динамични 
системи, при налагащи се промени в експлоатационната обстановка, в дефицит на време 
и при екстремни условия.

5. Управлява работите по изготвяне на оферти.
6. Участва при разглеждане на аварии и инциденти, възникнали в процеса на работа.
7. Обезпечава точно и ефективно приложение на всички нормативни актове, 

отнасящи се до дейността.
8. Предлага и участва в разработването на вътрешно- нормативни документи на 

Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД
9. Прави предложение за подобряване на организацията и ефективността на 

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

фактори в съответната област.
11. Защитава интересите на Консорциум „Пи Ес Пи - ХИТ” ДЗЗД извън системата.
12. Контролира изпълнението на нормативните документи за общите изисквания и 

задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 
противопожарна охрана.

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

трудова дисциплина в звената и отделите.

Консорциум „ Пи Ес Пи -  ХИ Т” ДЗЗД
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Технически ръководител:

ръководи дейностите по извършване на строителните дейности в 
различните им етапи;
осигурява използването на нови разработки в горните области; 
осигурява обучението на персонала в съответствие на необходимостите 
от предходната точка;
осигурява техническата обезпеченост на кадрите;
осигурява заложените гаранционни срокове на извършените строителни 
дейности;
отговаря за функциониране на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА 
КАЧЕСТВОТО в ръководеното от него звено.

5.2. Главен счетоводител:

1. Отговаря за функциониране на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА 
КАЧЕСТВОТО в звената, ръководени от него.

2. Ръководи, организира, контролира и отговаря на основата на нормативните 
актове за финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол; 
условията и реда за финансиране на стопанската дейност; основните положения на 
трудовото законодателство.

3. Организира счетоводна отчетност и осигурява своевременното отразяване в 
счетоводството на всички стопански операции.

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

5. Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите 
резултати и предлага мерки за подобряване на работата.

6. Прави анализ на дебиторското и кредиторското състояние на сметките.
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7. Организира и ръководи вътрешния финансов контрол с цел базата на 
първичните и други отчетни документи да се следи за законосъобразността на 
стопанските операции, за спазването на финансовата и платежна дисциплина.

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

9. Спазва инструкциите по здравословни и безопасни условия на труд и 
противопожарна охрана, свързани с дейността му.

10. Ръководи, организира, контролира и отговаря на основата на нормативните 
актове за финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешния финансов контрол; 
условията и реда за финансиране на стопанската дейност; основните положения на 
трудовото законодателство.

Консорциум „ Пи Ес Пи -  Х И Т” ДЗЗД
Приложение №1

5.3. Ръководител на техническия контрол /ОТК/:

1. Организира и ръководи дейността по контрол на качеството на: постъпващите 
материали, изделия и качеството на изградените обекти, качеството на монтажните и 
строителни работи, както и тяхното съответствие с изискванията -  проектни, 
нормативни и тези на клиентите преди тяхното предаване.

2. Съгласува от гледна точка на качеството търговската, конструктивна и 
технологична документация, участва в разработването на договори, проекти, планове и 
програми в частта им за осигуряване на качеството на продукцията.

3. Организира събирането, обработването и анализирането на информация за 
вътрешните и външни рекламации, търси отговорност от лицата, допуснали нарушения.

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

5.4. Упълномощен представител на ръководството по качеството /ПР/

Ръководството е определило със заповед лицето, изпълняващо длъжността 
„Упълномощен представител на ръководството по качеството”. ПР присъства на 
заседанията на ръководството и има делегирани необходимите пълномощия за 
осигуряване на ефективното функциониране на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА 
КАЧЕСТВОТО .

Отговорностите и пълномощията на ПР са както следва:

осъществява постоянно оперативна координация, контрол и провежда мерки, 
като осигурява необходимите процеси за внедряване, функциониране, поддържане и 
развитие на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО , така че ръководството да 
добие увереност, че СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО функционира 
ефективно;

организира и провежда вътрешни проверки за функциониране на системата, 
качеството на производствените процеси и завършените обекти;

приема предложения за изменение на НК, ПК и РП, организира тяхното 
обсъждане и коригиране;

осигурява и съдейства за значимостта на изискванията на клиента в цялата 
организация;
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Консорциум „ Пи Ес Пи — ХИ Т” ДЗЗД
Приложение №1

поддържа взаимоотношения с външните проверяващи одитори и клиентите, 
желаещи достъп до документите на системата;

участва в обучението на персонала по въпроси, свързани със СИСТЕМИТЕ ЗА 
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ;

организира и ръководи ежегодни прегледи на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА 
КАЧЕСТВОТО ;

докладва на ръководството за действието на системата и изготвя предложения за 
нейното усъвършенстване.

Отговорностите, пълномощията и компетенциите на останалите структурни звена и 
длъжностни лица са отразени в процедурите, регламентиращи отделните точки от 
системата, длъжностните характеристики и трудово- договорните отношения между 
работниците и Управителя.

6. ВЪТРЕШЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството на Дружеството използва различни форми за вътрешна комуникация с 
цел персонала да бъде своевременно информиран и мотивиран за ефективното 
функциониране на СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО . Тези форми 
обикновено с а :

провеждане на ежемесечни съвещания на Ръководството;
провеждане на ежемесечни производствени съвещания по звена от съответните 

ръководители;
- провеждане на ежедневно оперативно съгласуване по изпълнение на задачите;
- поддържане на определени места табла с актуална информация за персонала.
По своя преценка Ръководството провежда съвещания по качеството, на които 

информира сътрудниците относно:

- политиката и целите по качеството;
- взетите решения;
- изискванията за дейностите, които те изпълняват;
- въпроси, свързани с развитието на Дружеството;
- резултати от проведените вътрешни одити, констатираните несъответствия и 

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

мероприятия в тази насока;
- отзиви на клиенти за предоставените им от Дружеството строителни обекти и 

услуги.
На тези съвещания Ръководството получава обратна информация за 

удовл
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диаграма на механизацията - моторна резачка
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ANGRO
P r o d u c t i o n  & T r a d in g

Производство и търговия: София 1360, бул. Европа 114 
тел.: 02/925 22 39, факс: 925 22 40 

0889 044 340. 0885 132 789,0882 403 980, 0885 598 619 
e-m ail: angr0J 3g@ aby.bg, anoro ir@Bbv.ba

w w w .a n g ro b g .c o m

ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
DECLARATION OF CONFORMITY

па строителен продукт в съответствие с Директива 89/106/ЕС

Фирма АНГРО ООД -  адрес: гр. София* бул. Царица Йоана 68, 
декларира на собствена отговорност, че продуктът

V
Варов разтвор за мазилка -  суха смес - ANGRO

произведен в Гурмазово /Софийска област/, за който се отнася тази декларация, е произведен в 
условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в 
съответствие със следния стандарт /европейско техническо одобрение/

БДС EN 998-1, БДС EN1015-11, БДС EN1015-9, БДС EN1015-6

Съответствието е оценено съгласно Директивата на ЕО за строителни продукти 89/106/ЕС и 
Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти.

Декларацията се издава въз основа иа Сертификат на производствения контрол

№20/20.01,20 Юг.

Сертификатът е издаден от НИИСМ -  Направление оценяване съответствието на 
строителните продукти. Лице за извършване на изпитание. Разрешение % РОССП-04/12.11.2002 
на МРРБ, валидно да 12.11.2007г.Индетификационен №005 от регистъра на ДАСМ. 
нотифициран

Специфични изисквания, свързани с употребата, съхранението на продукта са 
поставени на опаковката ти npudpyoicaeam продукта.

Декларирам, че ми е известна отговорност която нося съгласно член 313 отШС

гр. София
22.01.2010 г.

Г-
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  Е К С П Л О А Т А Ц И О Н Н И  П О К А ЗА Т Е Л И  
№ 023-4-CPD

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Портландцимент СЕМ 1 62,5 N

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

Портланд цимент СЕМ I 62,6 N-1S50-CPD-023-4/28.12,2007 
Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана

спецификация, какго е предвидено от производителя:
Приготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и други.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрео за контакт на 
производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 4:
„Златна Панега Цимент” -  АД, Адрес: с. Златна Панега, обл. Ловешка, ул, „Шипка” №2, 
тел.О2/Ш 0 152

4. Когато е приложимо, име и адрес аа контакт на упълномощения представител, чието пълномощие 
включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:
Не е приложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
строителния продукт, какго са изложени в РСП приложение V:
Система 1+

6. В случай на декларация .за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт:
Нотифицираният орган по еертификация на продукти № CPD05-NB1950 от 17.09.2007 г,, 
извършва, определянето на типа продукт въз основа на изпитването иа типа (включително 
вземане на проби), първоначалната проверка на производствената площадка и на 
.производствения контрол в предприятието, на непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на 
производствения контрол в предприятието и на контролно изпитване на проби, взети преди 
пускането на продукта на пазара по система 1 + и издаде сертификат за постоянството на 
експлоатационните показатели,

7. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики Експлоатационни
показатели

Обикновенни цименти (под класове), състав 
и композиция

СЕМ 1

Якост на натиск - ранна, Мра >20
Якост на натиск* Крайна, Мра £ 52.5
Начало на свързване, мин. &60
Обемопостоянство - разширение £10
Съдържание на сулфати, % £4
Съдържание на хлориди, % £ 0.10

Хармонизирана техническа 
_____ спецификация______

EN 197-1:2011

8. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните 
експлоатационни показатели в точка 8. Настоящата декларация за експлоатационни пбказг 
издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
Подписано за и от името на производителя от:

с. Златна Ланега

Маркировката "СЕ" е поставена за първи пуг на продукта през 2007г,'
Продуктът съдържа, добавка, редуциращ^Съдържанието на-водоразтворим хром 
Регламент ЕО 1907/2006



“Златна Панега Цимент" АД 
с. Златна Панега, ул. „Шипка“ №2 

П ортландцимент EN 197-1 - СЕМ I 52,6 N 
Dop № 023-4-CPD

Съществени характеристики Експлоатационни
показатели

Хармонизирана
техническа

спецификация
Обикновенни цименти (под класове), състав 
и композиция СЕМ I

EN 107-1:2011

Якост на натиск - ранна, Мра ^  20
Якост на натиск - крайна, Мра > 52.5
Начало на свързване, мин. ^  60
Обемопостоянство - разширение < 10
Съдържание на сулфати, % < 4
Съдържание на хлориди,'% S 0.10

EN 197-1:2011  
NB 1950

П риготвяне на бетон, варов разтвор, хоросан и др.
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1г нрризвещан в завод на

« ш ц ц в д е  HALYVdUR£JA>- -$А
4 th. t o  Volosha&sa, 35,8 00 Yolos, Greece

fI (

в урдрвията натвъведен. от производител# пройалРДствен контрол,- 'пройзнрдителят провежда J 
текутцо' изпитване йа пробни .образци/Цо утвърден й данна изпитване д ЛицеТо на .оценяване щ  1 
свответствйсто! ̂ Цй СИ^ЕООД е извършило рьрвонадашо. 'й'здйтвайе: на. типа на продукта за | 
съществените -хЬрактсристтщ, провело. ,;е. първоначална, проверка, (одиг) на производствения j 
контрол, рсъщеОтвйва постоянен контрол (надзор), .одада и Одобряване на производствения 
контрол й дровфвда одитИЗДтиване; да пробни, образци, взети отцройзйодс-т)абто? от пазара и от 
.строителната длрщадка. *. j .
Този сертификат -удостоверява, щ, всички1 издавания, по отношение на еходлое 
■каратнер.й.сЪиК!! на-продукта да оценяване, на съответствието съгласно.

; БДС. 9252:2007 Ц БДС EN. 10080:2005 .
.са удовлетворени.
Този сертификат-О.Става вадйден цри условие, не-изискванията Щ ф  

I издъдняват,- не- сФ илрщават условията на производство и -.се у 
I  .койтролй'съствЬт.отви.ес -въведената докуйетзЩана ШШЦ
|  Този; продукт |е. оценен първонаДадо на -30.11,2005г 
■$ изискваййД към |.стр.оежите и оценявано съответствиетонд.стррй:

$  0 1 5
«mite.
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предназначена за p 
конструкции .ииздедня

АРМИРО№гША CTOMAH4KJXAC В235 
ия кантали с диаметри 5.5-И2 mm

дуецат на пазара от . . •

* Ш Ш Щ С  H ^ W O U R a ^  sA
Еба, Otfipnos; & ‘.l<;dkkota S tr,, 145 61 K fiissia , G reece

д дро^ИЖДЩ.» завод, на
“ Ш да«1С11АТ^РЩ ОШ ? SA

4 t h J H :V oios-L H s?o^-35B  00 V olos, GiHege

■ !.Ш  
■ к р §
. 'V.:Sv̂o/r3

т

§ в условията на. ,;въведеи от .производителя ПрОизврдетвщ.; 
I текущо изпитване На .пробни абраздй До утвърден пйай за

; 7 Ш

- ."З ш  
. -фщ

:
:-Лт

• ■ ■ •*vs> и 
• 1

контрол :й; прово̂ <да рщт^зщвдн? '~ш пробни 'образци, Взе-ш ат производството, -»
строиталнатцдтощИса>
^оз.и ^доот&в^дал. щ  Щ.бидщи изисквания; :по 'отношение на ц
хфактериетикийа- рродукта за оценяване На съотв етствие?о.С.,в1:Й^но

раиотОЩ- 

а.ните*'о^>

Б Д С  А Ш $ Ш и „ Й С Ш ’ Ю О86ДР05

са. удовлетв qp сй и.

i4 Остава ..валиден при условие, 'че .изискванията На !ге; 
изпълняват* не:.се;В.л0щават.:уеловилта на производство и..се, упралсняв'^ 
донтрол з  •рвотв^тствде с;вдведенат доку^ентодала- еистШа.

Този продукт -Ь р.цсиен .първоначално, на 30Д1.2005г. съгласно Наредбата 
изисквания .Към p$£s>lhnrt> •крц^да^е-^.отввдсязвиетр щ.с^ойтелйните цр.о,

! / С в р  / S \ J  : Уйрднител/наНИСИ':

^тш.
Ш-Ш-

(рищо.д-р инжТ.Гуг,

V
•I . j \ч. />Д"'

ь 0 0 0 7 9
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Л ^Ц ЕЗА  ОЦЕНЯВАНД НА СЪОХВВТСТВИЕТО HA GTPQMEJlЙИ.ПРОДУКТИ
•РйарЬшеНи&Нй.МРРБ ; ^  РОСОП ~Д7 $ f  14.01,2008.год.

ндмейШт:й&1̂ й9ЖШв|  ....... ;uL-.*u-»ar

i Е

С Е Р Т И Ф И К А Т  
| • ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Щ 07-НСИСОСШ-.0946 |

В съответствие онаох -трета на Наредбата да съществените. нзиЩ<ващя към строежите и. оценяване |  
съответствието Щ строителните продукти (ННИСОССЙ) е .установено, не строитслшщт продукт I

конструкции и изделия : *.
. пуснат на пазара от

j • •“д а t д а E p Ш i Y y ,o p щ A » , s a

| , 8%-Othonos AKnkkota Stf.;, 145 £>1 feiiissia, Greece
i 1
j. ijt ярошвеждан в завод щ

4.thkill VoloS-Larissaj, 358 00 Yolos, Greece.
I * •* | •
|  в условията на- [въведен от .лрбшводителя' дроШодствбн контрол, ;др.ризво|щтелят- провежда 
I -текущо изгштванЬ Щ  Пробни .образни до утвърден длан за-ианитване и Лицето да оценяване на 
I ' съответствието: ^ШШИ”ЕООД е извършило Дървонадалцо нздифане на.ттгда на продукта аа 

.същеотдеВЕЙсе- •КарЖфйоти1Ц1; проведо. ;С ;Щ)рвон;аншЩа. проверка (одит) на. производствения 
контрол, :осЪщефвява постоянен контрол.;(надзор  ̂,-оцецка и .одобряване на; про.швфетвейщ 
контрол.#; цррве^сда^^дит^йтпвВНе. на пробни рбравци, Взети. бт--лроизводотвото,/от цаЗаран от 
строителната площадка.
Този :дерти|шат .^осхрверява, Ще. срички; Нз.исЩзднйя,:До отношение: -на .експло.атаЩхоЩйзте 
характер^сткки йдйррдукгава оценяване на съответствието О&гдасно

ВДС Ш  10080:2005 й 'Щ СУШ & О М
. ■ I.са.удб.вЛетворенш s

|  Този сертификат рстава валиден.' прй -условие, не нзищрзаНайта <щ техшщеската'спецйфщадщ[- се 
I издълняват, нр Се-.влошават, условията на .производство .и -се упрайшява ефективен производствен 

контрол в съответствие' с.въведена?а;док5^^нтйрана система. g ' ,
f  j _ '
I Този продукт е j оценен първоначално на ЗО.ИДООЗг същасно Наредбата щ  ръществените 
I -дзи сквания към строежите -й оцшй ваие съответствНетб Ш. строите дните продукщ,Й№6йШСС1Т)
!  ■ 5 •• ^

пщ кж щ
(стш.с д-ртш)К Р,Ту

I
гр.С.офищ 22.0.б.2009г,

I

• * s е - - -. ” Tĵ ff!
&v

J
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ЮРОКОМ 2 0 0 0
В с и ч к о  за  В и К  и о то п л е н и е

София \i)2, ул. Никола ГзброПски 1 
те л : 02 / 965 90 90, факс: 02 / 965 90 99 
of/ice©eurocom 2000.net, wwW.ewocom2fl00.net

Д Е К Л А Р А Ц И Я
За характеристиките на \

строителен продукт №001 РД 201S ;

|
»

1. Идентнфикация на типа строителен продукт; }
Тръби и фитинги Konti Hidroplast от полиетилен (РЕ 100) за питейно водоснабдяване
Диаметри DN/OD от 20 мм до 800 мм , |
Номинално налягане (PN) от 6 bar до 32 bar I

2, Национални изисквания, приложими за строителния продукт: ;
Тръбите са произведени в условията на въведена и поддържана система за .производствен .контрол в \ 
съответствие с; j
БДС EN 12201-2:20114^1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, 
отводняване и напорна канализация,Полиетилен (РЕ) часг2
БДС EN 12201-3:2011+А1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, 

отводняване и напорна канализация
и в съответствие с j
Наредба №РД-02-20~1 от 05.02,2015г, за условията и реда за влагане на строителните 
продукти в строежите на Република България j
3. Употреба на строителния продукт в съответствие с националните изисквания: \
Тръби и фитинги Konti Hidroplast от полиетилен (РЕ 100) са предназначени за изграждане на 
извънсградни водопроводни инсталации за питейно-битово водоснабдяване j
4, Име, регистрирано търговско наименование и адрес за контакт на производителя и място \ 
на производство:
KONTI HIDROPLAST DOOEL
адрес; ул, Индустрийска 5, 1480 Гевгелия, Р Македония )

]
3, Име и адрес за контакт на упълноможения представител: |
„ЮРОКОМ 2000" ООД |
1172 -  гр. София, ул, „Никола Габровски'' № 1 \

\
б.НаименованИе на лице за оценяване на съответствието с националните изисквани:
Сертификат за съответствие на строителен продукт № 0177НСИСОССП -  041 С от 05.06.2015г., издаден 
от "Сертификация" ЕАД гр.София, с адрес 1303 София, улДЬар планина'*№47

Характеристика Показател Метод за изпитване/ 
определяне

Санитарно-хигиенни 
из пасвания

Становище за хигиенно-токсилогична 
безопасност

Наредба №9/16.03,2011 
за' качеството на 
водата,предназначена за 
питейно-битови цели

Минимална изисквана 
якост (MRS) и 
класификация на 
суровината

MRS D10.0 
Тип РЕ 100

БДС EN ISO 9080:2012 
БДС EN ISO 12162:2008

Индекс на стопилка по 
маса на суровината 
(MFR-190'С; 5kg), 
g/lOmin

0.2<MFR<0.4 БДС EN ISO 1133-1:2012 /
А

_________________ А
Индекс на стопилка по 
маса на тръбата (MFR- 
190'С; 5kg), g/10mln

< ± 20% /  
от MFR на суровината / БДС EN ISO П р 4  \ЩЩ

------------ У
Е С

р о \ \ и > Jo &
0

http://wwW.ewocom2fl00.net


ЮРОКОМ 2 0 0 0
В си чко  за  В иК и отопление

София Ш 2. ул. Никола Габровски 1 
т е л : D2/ 965 90 90, факс: Щ  965 90 99 
offke@ eurocom2000.nal, www.eufocoffi2000.net

Външен вид Тръба черна,със сини ивици, гладка 
повърхност,без дефекти

Визуално

Геометрични
характеристики

Тръби от PE10D

БДС EN ISO 3126:2005

Размер 
D (mm) SDR

Максимално 
Работно 
налягане 
PN bar

20-400 6.0 32.0
20-500 7.4 25.5
20-560 9.0 20.0
•20-800 11,0 16.0
25-800 17.00 10,0
40-800 26.0 6.0

Геометрични
-характеристики

ФИТИНГИ от PE1QG

БДС EN ISO 3126:2005
Описание Размер

D(mm) SDR
Максимално 
Работно 
налягане 
PN bar

Коляно 90° 90-630 11 16
Коляно 600 90-630 17 10
Коляно 45° 90-630 26 6
Коляно 30° 90-630 26 б
Коляно 22° 90-630 26 6
Коляно 11° 90-630 26 6
Тройник 90° 90-400 11 16
Тройнйк 90° 90-450 17 10
Тройник 900 90-500 26 6
ТроЙНИК-
редукция

90/75-
630/90

11 16

Тапа 50-630 11 16
Тапа 50-630 17 Пш "
Тапа 50-630 26 б
Намалител
(редуктор)

90/75-
630-400

11 16

Намалител
(редуктор)

90/75-
630-400

17 10

Намалител 
1 (редуктор)

90/75-
630-400

26 6

Надлъжно свиване, % 
(при s< l6mm) <3%

БДС Ш ISO 2505:2006

Хидросгатична якост 
при вътрешно налягане. 
(80°C>165h,a- 
5.4N/mm2)

D165 h без разрушение
БДС EN ISO 1167-1:2006 
БДС EN ISO 1167-2:2006

Удължение при 
скъсване, %

□  350% БДС EN ISO 6259-1:2004 
EN ISO 6259-3:2013

В.Харакгерисгикитс на строителния продукт, посочен вт.1 имат показатели съответстващ 
на декларираните съгласно т.7

Настоящата декларация за характеристиките се издава изцяло на отговорността на произв  ̂
съгласно т.4 или упълномощения представител от т,5 *
Подписано зд и от името на производителя (упълноможещия Ц

07.05.2015г, 
гр. София

mailto:offke@eurocom2000.nal
http://www.eufocoffi2000.net
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„СЕРТЙ Ф Й КА Ц Ш ” ЕАД
C E R T m 'C A tldN  SAC.

Ш ?  C v^u ifi у  f t  47* ивА*Д(ГУ,Ь£>Я*Ьу,Ъа* т о м  W 81320 70, фа*£1 ta  & i? t4  71
JS0  S a faH ukarb*$ tfi^ е х к х е - b t i x mi Ol l

кЗНЗ^в

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

... 017 -  НСЖСОССП -  041С

В сьотастотще с •част трета ш  Наредбата за сщест&йште йзистсватщд към cipOfistoe и оценяване сьсшетщйнето на 
строителните продукти, въвеждаща Дпрйшща 89/Юб/ЕЕС за (лрателзштепродуктя, е установено, че Сзрдщадщмгг

лрйфжг

ТРЪЙИ И ФИТИНГИ ОТ РЕ 100 
(полиетилен)

за тфешсяао, разгцюйеленце к  съхряяевяе на веда, вродцатпачбва за.човевдко потребление От 
водой .поцкт до кранчето-на потребителя /  от върза до шеста китегорня ка строежа., 
с работно тщ щ щ щ в размери съгласно 1към шсгайцшг сСрткфздатг

/
пуснаТй на пазара от

„ЮРОКОМ 2000» ООД
jU72».rF- София, ждс* Дианабад, ул» „Никола Габройркн” № 1

И произведени в
т ш 1ш ш о?ьА ят

isl ladustriska ЬЬ1480 Gtevgelija* Мак&дошш
сапропзведйаи в условната т  въведен or дронзю дагш  нроизводщ&ец контрол н поддожещ от лрожзводаггт на 

текущо изпитване на пробни образци цо йреддйсан план за йзгошййе. 
^СЕР1Т?ФЙКАДИЯН ЕАД е извъртим  първоначално изщйшане па тила, първоначален: котрол (одвг) па 

ирошводсгаения контроли осъществява поетомендсонтрод (вДцзор), оценка н одобряване па щйшводствйшя
КОВТрОЯ-

Тозк сертификат удостоверява, че всички разпоредби по охйошенце па оценяване съсятСгСтциотр н шйсШ даят&на

БДС EN 0201 -  252011 и БДС-EN 0201 -  3:2011
ся  приложени н штшшенил чер}

Този сй|гшфшат с юдаДеп за първи път-на 23» 03, 2069. г. к  Остава ваяидец докато взнецвапнята па техническата 
спехшфшацая сяязпълнетш н условията на производство илп производствения контрол не са-шшенени.

Я3,04.2013г, 
град София

0 0 0 8 3
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„СЕРТЙФИКАЦИЯ” ЕАД
CERTIFICA ttO ir SAC

Л к 4 7 * Jk-mBh t^ t^ \g w l? fl@ a T jr,b # '*  *w ,f 42.812^0 70, ({tfieci 528122071 
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Ш Ш О Ш Ш И Е  M l

к ъ м сертиф икат за съответствие

на строителен продукт ЛЧа 017 ~  Н С йС О С С Н  —041С
. /

РАЗМЕРИ И РАБОТНО НАЛЯГАШ НА ТРЪБИ. И ФЙМИГй ОТ Ш 100 

Х.Тръби от РЕ 300 за водориабдааие

Размер ' 
d(mm) SDK

Максимално раОотпо 
наяящйс 

РНЪаг.
20 - 400 4  0 й ,о
ао w 500 .. 7,4 .. . ,  25,5
20 - 560 * . 9,0 20,0
20-800' . . .  и*о ш
25 - 800 17,0 ' 30,0

" 40-800 2ба0 _  .......  4 0 ..............

% Фвпшнгй от РЕ 100 за оодоснабдявйнт

Описание Размер d (mm)
ШЖ :

Максимално 
работно йзлягапе 

РНЬаг
Колците 90° Р0*630 ЗЦ 1б .КодяздЬ 60° :50-630 ii -16
КоДягшА̂0 VO-630 31 16. . ;1<едядо#. . V0-» 630 п 16.
3<оляхщ£2° "''■'"'"Ш-МГ П 16
КсданоН0 VO.-630 п Id

Тр??4щдй900 . . .Р0-4Ш Н 16
ТШШШ6 -S0>450 И 16
Тройгйк̂ Й* V0-500 и . .16ТроШадК -/редукщат' • 90/75-630/VO ц . 16. ДШ . '50.-630 11 16

Тада 50*630' ц , w~Тапа . 50-.63.0 и и
' 'ЗЯамштой'(рс̂ адр)' ‘ \ : 11 16
ЗТамдл1да (ректор) Ш.з^ 630Ш . .; п ,. 16
Йщайшй (ревдхгор̂ 00/75 - 630/400 ■ и . . . :м

2$,04. 2013г, 
град Софии

ь 0  0  0 1



Превод от английски език

q u a lityau str ia
Succeed with Quality Q

СЕРТИФИКАТ
Quality Austria Trainings-, Zertifiziemngs- 
und Begutachtungs GmbH издава този 
Сертификат на qualityaustria на следната 
организация:

Конти Хидропласт дооел
ул. Индуетрийска без номер, 1480 
Гевгелия, Македония

Дизайн, разработка и производство на 
полиетиленови и полипропиленови 
тръби, фитинги, пломби и ревизионни 
отвори

Валидността на Сертификата на 
qualityaustria ще бъде поддържана чрез 
ежегодни контролни надзорни одити и 
ресертификационен одит след три 
години;

Текущата валидност на сертификата е ексклузивно 
документирана в интернет на следния адрес; 
liit|');/Avww,quaIiiytmsti'ia>com/en/'oert БАС: 14

Този Сертификат на qualityaustria, 
потвърждава приложението и по
нататъшната разработка на ефективна

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
отговаряща на изискванията на стандарта
ISO 14001:2004

Регистрационен номер: 01442/0 
Дата на първоначално издаване: 12 
февруари 2002 год.
Срок на валидност: 2 април 2017 год.

Виена, 3 април 2014 гоя.
Quality Austria Trainings-, Zertifizicrvngs- und Begutachtiuig 
GmbH, A-IQ10 Виена, ЦелинкагадеЛя 10/3

Подписите са премахнати от 
съображения за сигурност

Конрад Шайбър 
Генералеп директор

инж. Волфгянг Хакекауер, Магистър 
Специалист представител

Quality Austria Trainings-, Zertifizlerangs und Bcgulachlungs GinbH c акредитирана съгласно Закопала акредитиране на Австрия 
от BMWA (Федералното министерство на икономическите дейности н труда). AH- 'X
Quality Austria е акредитирана като организация за проверка на околната среда От BMLFUW (Фсдсралн^^фн^тррстйо на 

.земеделието, горют, околната среда м водите).

Quality Austria e упълномощена от VDA (Асоциацията на автомобилната промишленост). X  ̂ ^ ^ Х ХV ' j/r *.АХх.
За подробности относно акреднташята, моля, логледнете приложимите решения мля док^щ пн  за признаване.
Quality Austria с австрийският член nalQNet (Международна мрежа за ссртнфициране), “ ^  '

Док.№ГО_24_028
08efd7cn-l bd<M9i2-n0.78-c7 D0c2de05b

........................................... ................................................................................................... ................. .......................................................... .............................................i f    _________________ f  .»,v vs.

Подписаната Липа Дейвидови Санто удостоверявам верността па ювьргиШгТя^т yen 
превод oin английски език па български езикяга^Ш^д^^пш. документ (Сертификс 
3.4.2014 год,). Преводът се състои от 1 /

Преводам:

07 0
0 0 8 5



Превод ow английски език

q u alityau stria  Q
Succeed with Ouality

СЕРТИФИКАТ
Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs- Този Сертификат на qualityaustria, 
uhd Begutachtungs GmbH издава този потвърждава, приложението и по- 
Сертификат на qualityaustri а на следната нататъшната разработка На ефективна 
организация:

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО
отговаряща на изискванията на стандарта
ISO 9001:2008

Конти Хидрогошст дооел
ул, Индустрийска без номер, 1480 
Гевгелия, Македония

Дизайн, разработка и производство на 
полиетиленови и полипропиленови 
тръби, фитинги, пломби и ревизионни 
отвори

Регистрационен номер: 01442/0 
Дата на първоначално издаване: 31 
декември 1998 год.
Срок на валидност: 2 април 2017 год,

Валидността на Сертификата на 
qualityaustria ще бъде поддържала чрез 
ежегодни контролни надзорни одити и 
ресертифшсационен одит след три 
години:.

Текущата валидност яа сертификата е екеклузшшо 
документирана в интернет на следния адрес: 
hUp.7Avww.qualitya«5tria.corn/en/ceiT ЕАС: 14

Виена. 3 април 2014 год.
Quality Austria Training!;-, Zertifizierungs- m d Begutachlung 
GmbH, A-1010 Виена, Цешшкагасс № 10/3

Подписите са премахнати от 
съображения за сигурност

Конрад Шайбьр Екехард Бауср, Магистър
Генерален директор Специалист представител

Quality Austria Trainings-, Zertifizierungs und Begutacbtimgs GmbH е акредитирана съгласно Закш аз^^бдитиране иа Австрия 
от 8M WA (Федералното министерство на икономическите дейности и труда).
Quality Austria е акредитирана като организация за проверка на околната среда or BMLFUW (Фей^ш^о^рУ^трггеротво по 

.‘земеделието, горите, околната среда и водите).
Quality Austria е упълномощена от VDA (Асоциацията на автомобилната промишленост),

За подробности отгюспо акредцтациятн.
Quality Austria с австрийският член на 
Д о к .# а Г О _ 2 4 _ 0 2 8

fiad937f7b-b054-41ce-ad07-47«o24bdcc79

превод от английски език на български език на нршржения дощ 
3.4.2014 год.). Преводът се състои от 1 a n p . / ^ i

Лреводач: « (София/Лгта Дейвидова Санто/

Подписаната Лина ДейвиЬоеа Сашо удостоверявам верността ifa извършения щ т Щ  
превод от английски език на български език па пртржетт докшецт (СертифйшщъЛШ S

и 0 0 0 7 1
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Превод от английски език

С Е Р Т И Ф И К А  Т

IQNet и Quality Austria

с настоящото удостоверява, че организацията

КОНТИ ХИДРОПЛАСТ дооел
уя. Индустрийска без номер, 1480 Гевгелия, Македония 

за следните дейности
Дизайн, разработка и производство на полиетиленови и 

полипропилеиови тръби, фитинги, пломби и ревизионни отвори
БАС; 14

е внедрила и прилага

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
която отговаря на изискванията на следния стандарт:^

ISO 14001 :2004
03.04,2014 год. 4 ‘4 :4 . . t JИздадено на;

Валидно до; 02.04.2017 год,
Сертифицирано от Quality Austria от: 12.02.2002 год.

Регистрационен номер; АТ-00211/0 

Подписите са премахнати от съображения за сигурност' Wfjtb ’' ~

, ,  ̂ -rr маг. Фридрих Куен-БелазиМагпсъл Дрешел / ̂ Упълномощен прерставнт S* Президент nalQNet „

чГЕС

0007 '■)i тfa
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1

f
Партньори* иа IQNet:

AENOR Испания AFAQ AFNOR Фршщия AIB-Vinyotte international Белгия ANCE-SIGE Мексико 
APCER Португачия CCCКипър CISQ Италия CQC Китай CQM Китай CQS Чешка Република Сго 
Cert Хърватска DQS Holding GmbH Германия FCAV Бразилия FONDOEMA Венецуела ICONTEC 

Колумбия IMNC Мексико Inspects Certification Финландия IRAM Аржентина JQA Япония KFQ Корея \
MIRTEC Гърция MSZT Унгария Nemco AS Норвегия NSAI Ирландия PCBC Полша Quality Austria 

Австрия KR Русия SII Израел SIQ Словения SIMM QAS International Малайзия. SQS Швейцария 
SRAC Румъния TEST St P etersburg Русия TSE Турция YUQS Сърбия 

IQNet се представлява в СА1Ц от: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH и NSAI Inc.
^Списъкът c партньорите на IQNet е валиден към момента на издаване на сертификата. •

Актуализираш информация е достъпна на www.iqnet-ceitification.com

Подписаната Липа Дейвидови Сапт.о> удостоверявам верността на извършения от мен 
превод от английски език па български език на приложения документ (Сертификат Ms АТ- 
0021I/O от 03.04(2014 год.). Преводът се състой от 2 стр.

Преводач:
_____ /Липа Дейвидови Санто/_____________________________________ _

' A-

Ii
ri

http://www.iqnet-ceitification.com


Превод от английски език

МШ<ДУ11АЮД НАТА МРЕЖА ЗА (ЖТЙФИЩРАНЕ

С Е Р Т И Ф И К А  Т

IQNet и Quality Austria
с настоящото удостоверява, че организацията

КОНТИ ХИДРОПЛАСТ дооел
ул. Индустрийска без номер, 1480 Гевгелия, Македония 

■за следните дейности
Дизайн, разработка и производство на полиетиленови и 

полипрояиленови тръби, фитинги, пломби и ревизионни отвори
ВАС; 14

е внедрила и прилага

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА К А Ч Е С рД Т О
която отговаря на изискванията на следния стандарт

ISO 9001 :2008
Издадено на:
Валидно до;
Сертифицирано от Quality Austria от:

03.04.2014 п.
02.04.2017 
3i .12.1998 Г
1442/0 "< & Ш }

IQNET

Регистрационен номер: АТ-01442/0

Подписите са премахнати от съображения за сигурност

маг, Фридрих Куен-Бел>Майкъл Дрешелмашсьп Арткл Упъл представител т  
® Президент ualQNeJ^ ZaUtvAuSt n a \ i Ш

V
\ £ о о $ >

ь 0 0 0 8 9



Партньори* на IQNet:
AENOR Испания AFAQ AFNOR Франция AIB-Vinfotte International Белгия ANCE-SIGE Мексико 

APCER Португалия CCC Кипър CISQ Италия CQC Китай CQM Китай CQS Чешка Република Сго 
Cert Хърватска DQS Holding GmbH Германия FCAV Бразилия FONDORMA Венецуела ICONTEC 

Колумбия IMNC Мексико Inspecta Certification Финландия 1RAM Аржентина JQA Япония KFQ Корея 
MIRTEC Гърция MSZT Унгария Nemco AS Норвегия NSAI Ирландия PCBC Полша Quality Austria 

Австрия RR Русия SII Израел SIQ Словения SIR1M QAS International Малайзия SQS Швейцария 
SRAC Румъния TEST St Petersburg Русия TSE Турция YUQS Сърбия 

IQNet се представлява в САЩ or: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH и NSAI Inc. 
*Списъкьт c партньорите на IQNet е валиден към момента на издаване на сертификата. 

Актуализирана информация е достъпна на www,iqnet-certificalion,com

Подписаната Липа Дейвидова Салто, удостоверявам верността на извършения от мен 
превод от английски език па български език на приложения документ (Сертификат № АТ- 
01442/0 от 03,04.2014 год.). Преводът се състои от 2 стр.

Преводач;
Шина Дешидова Салто/
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  ЗА С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е

Долуподписаният Иван Пеев -  Управител на „ЮРОКОМ 2000” ООД, 
Адрес; 1172 -  София, ул. „Никола Габровски" № 1,

Д Е К Л А Р И Р А М

* ,че продуктът

Шевни и безшевни тръби ~ VMS Pipe&Metal Indystry Trade Ink (адрес: Iskender Cad.
Karagul Is Mrk. Kat; 2 No 127)

за който се отнася тази декларация, е в съответствие със следните стандарти, 
технически спецификации или други нормативни актове EN10217-1, EN10204 3,1ВГ

ISO 9001

No Е311/0349659-27,06.2011, No 12 100 28596/03 TMS -  02.09.2009г. 

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл. 313 от НК.

05,01.2015 
гр. София
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M ILL TEST C ER TIFIC A TE

1 3 0 S 0 0 1  ; rooo

ADS£SS:..iskertder-Cocj.-KoraguF lj Writ K2№>:=27 
' PX3442D.̂ hane/5stanbdI/TUSK2y 

TEL-TtfO 212 2547251 FAXt+90'2122508828
http: WWW.ym5metakcom.ir/  inю©yrhsrpetaLcom

C U S T O M E R  1 JN TERM H TAi O O D . 2 6  N & sh o  B o n c h e x  S t r e e t CUSTOMER'S NO. 535S73 CHTlHCAIc NO.- S3 57/066122242

1 2 2 5 'S o f k t ,  B u lg a r ia , .  V A T : B G 1 2 I 0 .3 4 7 8 6 DATE OF DELIVERY 21.107011 SUBCONTRACT NO.
DESCRIPTION OF G O O D S ;1S£AMIESS STEEL PiPES P.O-NO. - DATE Op ISSUE -
STANDARD-: ASTM A  106/2006 SURFACE

T; .. V * " . *. лД
- - ' ' 4 'C h e m ic a l  Cqm pqsiforL-%  ,'T .. *3

• V
У fA ic b t .lifealjbcrtp p o s НоП;% ..

'Ч ''Ч \
No piw M p№ in& ri)’

•steel • :Kea! 'Res- 'Mefsr; "V.* ,
Weight:'; B^dfo. Test r ip [ '■■S'; ■ s-: ;F r :-Cr„ . c u t Mo y - ir;.. •*,: i*X

r • *. Г
•$ Н ь$ Г \ # Л  ; ш : ’ Bong! •Roflentiig';,

а о д о . .* . ;  ,vy.Tr -< \;;ira i. \ xlM • xiOO;' ixioa •xioqo ;xiooo; :x1-0u Aicd xido xipa: jcIOO •кЮЗ xlOy. ;x2G0:
. •

^N/mfrf :M/mhr! •■ >■' test • ’ ■
\ rfV w . IfiS'vS x 7,11 Gr,s 56138 9 103,10 2710 1780 14 66 10 4 ' 1.1 " з ' 3 2 4 0,1 0,1 a o ' ■ 0.02 0,0012 325 478 32 OK

C i k . ' 60i3 x 3;?1 ■ Gr.B 23456 50 300,00. 1.635 2500 11 71 12 .5 10 ; 2 ' 3 ' 3. 5 0,1 0,1 0,0 о;оз о д л з- 334 491- 31 OK
(/3- 48,3 x 3,43- Gr..B 24345= 34 . 204.00 330 1-300 12- 8? 13 3 12 • 2 z 2 4 0,1 0,1 0.0' 0,02 0,0012 345 • 507 31 OK'

-4 42.4 X 3,54 •Gr.B ' 12345 167 1.002,00 3.423 1300' TO 69 П 2 14 1 4 2 3 0,1- .0,1 ao 0.02 0,0012 340 500 32 OK
VjV

\  ■V ^ 3 3 7  к 3,33 Gr-B 35771 125 ucohoo 2540 700 Г2 "■ 57 ' 15 ' 4 11 4 3 3' 2 0,1 0,1 ao •0,03 0,0013 339’ 499 30: OK
6- 26D 4.2v87 ’ •Gr.B 05432 U5- T .00200 1J05 700- 1=4 61 12 3 12 2 2 2 • 1 0.1. 0-.1 • 0.0 ■0,03 0,D013 342 503' 33 OK

1 s 7 21,3 x 2,77 Gr.B 31245 167- •T .00200 14270 700 15 60 11 2 15 3 Z 2 Л a i 0Л 0.0 0,03 0,0013 • 329 484 31 OK
j2 ' 4

>
Heot № Gauge ~ Length

.m'rtt
Width
mm

Thickness
mm

Ch smfccf Analysis 
Bulletin Ho

Mechanical Test 
Bulletin No.

Hardness Test-. 
Bulleting No,

Flatlenlng'lest 
Builetina No

! 54133- Lcngiludfnctl 5o;& ; 127 7,12 3262 2653 5 <Щ
t, 23456 tong'riudinal 50,5 . 127 3,92- 12548 3251- z J ^

j V. 2434S ■Icnoifudi'nal 50.8 127 370 2V451 89654 3321
_ V. 12345 LongKudinaT 50,3 T-27 3,55 23265 14857- ^  21457
V • ft* wA--. $£, . 3s7?T Lqnglfudinet 50,8 . 127 355 .21484 .33548 {i 4h 21540

—  05432 Longitudinal 50,8 127 . 278 59565 2365 '^ ^ 2 2 5 1 5 9 8 6 | ^ ^ ^
ur? jc 31245 - • Longitudinal 5o„b )27 278 4874 21454 1451

Li
lls-hereby 'certify'-ihatthe qualify of the 
pipes rnenficned In this documenlstsin. 
cpnfefmify with'. Ihe.lerms and

ManifoGiuring-prhcess.' hot railing

Steel is Euliykilled' and-produced by elecjfic furnace

QUALITY: DIRECTOR- ■ ;*. CK^OE^tJTlffY CONT

r g s
a m  

Щ л  l

toldtijaps,
Ж  уЛ ч Hydrostattc test, hold for 5 sec. No feakage noticed,

.

ydt

http://WWW.ym5metakcom.ir/


г р/ Стара Загор  ̂уи. цП. Е в т и м и й ' т е л  (342/ б2рЗб8; cccc@ctcc-s2:.com ;: •

Разрешен не №1*0 CGIL-12/27 J 2.20 071% за Фденамне;iM ̂ бто^ЗДшггго на 
• >сгнj регистрационен номер 12 о* регистъра ни МРРБ

С Е Р Т И Ф И К А Т

ЗЛ СЪОТВЕТСТВИЕ

v^v:;," ;::лv :̂ ■ '-Ш ^ .^ е й е о С С л ^ Т 4 3 0 . ; Г , v^:

В съответствие С; част ;трета на Наредба за същсегвсшп сизисквании към строежите н 
<>цфргванс еьо111Стс1вието на erpoirrejnifi-rc продукта (11СИСОССП) се удЬст91|ср)шаг чс 
eipoi i tOfl iH^nj3d«>w^f- • , . . - '

ОБИКНОВЕН БЕТОН
с класове, състав н означение, описани Я приложение кът сертификата,

:■ : ; :1 предназ1тче1{ за imai aiic п

; ■ пуснат на пазара от -
^ М  ТРЕЙДИНГ- СМОЛЯН” ЕООД

гр.Смолян, ул/’Кирил иМетоди1Г.КШ

произведен в бетонов център „СРЕДОЩ??, . .  * - : . . .  1
Щ  • .• на „ВМ ТРЕЙДИИГ - СМ ОЛЯН” ЕООД

1 с адрес на производство: гр. Смолян, ул/’Минь9рска4У;Цолйа лнфг станция - - ' - .
в условията па въведен от - производителя производствен контрол и е подложен от 1
производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване,
Лицето за оцетпшпе на съответствието „ЦИЕС" ЕООД, fp* Стара Загора с извършило _

•- първоначално'изпитване на типа на продукта за съществените характеристики, провело с - 
■първоначална проверка (одит) на' производствения контрол, осъществява постоянен контрод- 

; (надзор)* оценка U; одобряване па производствсгшя контрол и провежда однт-изшггване * 
пробни образци, взети от производството ийй от строителната площадка, ; t, . \

на

Сертификатът -удостоверява, че всрппси- разпоредби по OTHOmemteC: па  ̂ оценяване 1'на ■ '4
съответствието и изискваният на

0 -  "■ БДС EN 206-1 ;2002,
' ' ;2002/А1{2006, |>ДС EN 2<

Б ДС EN 206 1;2002ДIА!2008
rv«t

Този сертификат е издаден за първи тп>т пи 20,07,2012г., преиздаден е на 15ЛО,2013г, и остава 
валиден при условие, че изискванияга на техническата спецификация са изпълнени, не г- 
изменени ■ условията на производство и се упражнява 'ефективен производствен конттр 

V Ьответствие с ЧУ • • - г ^

,. гр. Стара Загори 1

Ссртифнкатьт.включва едно ПрмлОЖфщ^т 1 /една / с^аш?цаГкоето е нерЗ

;: ,г? У а- 0 00  9 3





С €
Декларация за експлоатационни показатели

' ' №  01Ц  CPR' 20

V.(. •. гиш •* я^ьтифнкационеь код tra 1 япа продукт:

П исък па бетон, ф ракция; 0/4 щьт

, гчрткддн яли сериен номер млм друг елемент,' конто.позволява дп ио идентифицира 
<: 'г "sift sctii.-im продукт съгласно изискванията на ‘-член i  1; параграф а:

и&мвр: 'И М £й? -Ify? "  .

лаг5:ч..сь„- L.QQ.Q,..■
;• употреба яли упглрзгзи ма строитсшиня продукт п със-тйетотпие с приложимата

хщ .с-;1ъм--рлмо техническа спецификация, както з-предвидено от произведи! оля:

За #-£ч.'-1?£одстпо на бетон за из пол зла из и сгради,, пъти щщ и други строителни съоръжения.

■. г аннг-рйрзно търговско наименование или регистрирана тъ)'монс.чд.млркп и адрес: за контакт 
•та предаем дотеля съгласна изискванията на член 1-1, параграф 5

1:Мега-транс-сгрои " ЕООД, гр. Дзйй/ш , ‘ШСИ, тр, Дъта  «<Ь. Иастап

7‘. H.vivTo е приложимо, име и адрес зй контакт на упълномощен лредстйпишъ чисто пълномощие 
стд-очио задъните, посочени в член 12, параграф 2:

He v приложимо

й. ;г*мв ji ъ системи зз ос.еиягмкч? * проверка на ростопмствот» на експлоатйцисьиит^ 
чо ■ |зтвпи ms строителния продукт, както са изложФш гт приложение V:

Система ?А~

У. i; с лучай на декларация за яксалозтациожт показатели относно строителен продукт, обхванат от.: 
моилзиран стандарт:

•цфйцйран орган (hEW): КШ Ш СМ М ЕООД - СОФЕЯ, узл “ Ш йй Нешксн” 0  
•тфиц:u;-ftrf орган За производствен контрол надава сертификат за сьогветствие на. 
сшодстзлнил контрол а предприятието въз основа на първоначална проверка т  

■«■• 5Г! подех зоната площадка н на производствения контрол и осъществява постоянен надзор, .
iSH48 н оценка ка-производствения контрол, Сортифйкаг.А^ -дШ) -  CFD — 317“ 1 )

У , П .2042 г. ' ' .

>M'Vr .п.окларвцщтза ъкеллозгвциолли показатели о 
г,‘. па.чвсбйска техническа еценка:

•••
■ - • • : -,v

не е мриложймоД)



v. Декларирани експлоатационни показатели:

С ъ ciJifet-г в е и к  « а р в к т е р м е т ш м К к с г ш о а т ц ц и а и к и
п о к а з а т е л и

Х а р м о н и з и р а н а  
т  а х к и ч & с к а  е п в ц я  ф и к я ц и я

TJon-*iit нп я ъ р к м п
Ф ракция: > (I/O -  0/4m m

Зьрном отрачаг» съ став К агш ория G f 85
\ 'ъ д »р ;* -аи и е  нъ ф и н а  ф рак ц и я Ъ (%), Категория f 3

■ ’ ъ;-. ••{■'-.тчи& ь-м 05м ийбем и частиц и ••• 3 .0  (% )

С ъ г- .р ж а и п е  tic- бучки глина и други 
ч /п.ил п аи м есь

■- 0  5  {%}

O iiT h .v T  н а  зъ рната V 6 3  (Mg/rn3)

АоСПрбциЯ ни &fc:\

С  bi •..., ■’ г: ц ъ р ^й п и ^ EN 1 2620:2C(J2*A1 -.2O0S
• -ЧЯС< ■' 0.Ш  (%) EN 1Ш 0ГЛСЮ 2М 1/НА

•• Кьсчг. «гьнгфазт& орими с у л ф ат и < 0 .10  (% ) Категория,

- D ot-;: -<рз £  0.5 (%)

'  КОмПО.оЖгЙ, които п р о м ен я т  
ж о с о ъ п а  н а  с въ р зв а н е  и 

•j / е v е; ч и е  и;» бок»на

Но съ д ъ рж а, разтвор  
п о-свбтья  от с та н д а р п ш я .ц в я т

• ний ни в ъ гл ер о д  , и зр азен  
е д и -1

0.07{% ) Д еклари ра  се

CTiAOi.i ■ я ц -ь л н а
- Psfli"-> ГПлЗНП 5я3/гъчване индекс на спец иф ична активност 

< 1 . Д е к л а р и р а м е  • •• ■■

■ зтац-;т '."-й надру .-д  опасн и  в ещ ее т н а НР1>

fOpa -v.-. ти й ч ч л М=*>

'ЧТо.- . - т  чз йлк.чло-сипицнева 
.2«ММ • ................ : .................

« 60  (mmol/dnV)

iViKHbj... иочтетрограф ски  г.ъетар 
-V h-:h ■•ьннионй слю да

£ 1 V&) . - .

п» > г;:ч-3’т-циенпите показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на 
л .т ; ''■рпиитр експлоатационни показатели в точка 9.

. fee: '• Jt<?va декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността иа 
iCDvi. •чнтйлд, посочен а точка 4,

пд ,: -jo зя а от името на производителя от

Съби

Д£.^5? ?:01 г̂од,
.. 'Деен.-.

’ ••/■■: '•
••: • ” '• ',5 •

V • V

• т;: •••
.;.Ч

В Ш Ш В Ш Ш
:v-;Ч vЯ

110 0  0  8 х
V* -1,00096



Декларация за експлоатационни; показатели
moo/cf'R/ го м А Ш

, . Уникален идентификационен код на тила продукт:

Едър добавъчен материал, фракция*. 4/22 мм

Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да. се идентифицира . 
строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф-4:

Партиден номер: 14 {l'X-У ~ /Ф 
й СпАЛ

К < ^чество:,,,м ^,Ъ /.,о ,к ;,....кг, за клиента:!* Ъ Ш н Ш г 1  С С Ч  1 : Ш д
< i  4J " ' ' • : -

& Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в. съответствие с приложимата- 
хармонизирана техническа спецификация, както. е предвидено от производителя:.... „

Щ производство на бетон за използване в сгради, пъти ща-и други строителни съоръжения.,' ....

3. Име,- регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за'контакт •
на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5\ . . " ' ••• •

“Мега-транс - строй ” ЕООД, гр. Девин,- ТМСИ,гр. Девин кв. Настан

4. Коттр е.приложимо, име и адрес за контакт на упълномощен представител, чието пълномощие
вхщочва задачите, посочени в член 12, параграф 2: •;; . •. . ■ . ■

• Не е приложимо • ’
« ' *

&. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните 
показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 2*

- & В случай на декларация за експлоатационни показатели относно-строителен продукт, обхванат от 
хармонизиран стандарт: ' ' • ' '  '

Нотифициран орган (PEN): е\Щ Щ С М 1* ЕООД • - СОФИЯ, ул. “Илия Б.ешков” . 'Ц. 
Нотифициран орган за производствен контрол., издава ... сертификат за- съответствие/, на 
производствения контрол в предприятието въз основа на първоначална проверка на 
производствената-площадка и на производствения контрол,- И; осъществява постоянен .надзор, 
преценка и оценка на производствения контрол, Сертификат Jte 1250 -  СРР*-.317-1 / 02ЖЩ2  г.

В случай на декларация за експлоатационни показатели относно, строителен продух ва'койтс.с/.• 
издадена европейска техническа оценка: ' "

и.0009



8. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики Експлоатационни 
показатели' •

Хармонизирана 
техническа спецификация

Форма на зърната,
Фракция: Означение d/D ' 4/22 mm

Зърноматричен състав Категория 0,90/15
Форма на зърната < 15, Категория Sl(5
Съдържание на плоски и 
продълговати зърна (ППЗ)

< 15 (%)

Съдържание на отшваеш частици

gО
 

*—V

Съдържание на бучки глина и други 
чужди примеси

<0,5 (%), не съдържа '''......

Плътност на зърната 2,61 (Mg/nf)
EN 12620:2002+А1г2008 
EN 1262G:2002+А1 /НА 'АбсорбцИя на вода 1,06 % Декларира се

Чистота
- Съдържание на.черупки в е.д.м.
- Фина фракция

NPD
< 1,0 (%К Категория'fи ' '

Устойчивост на дробимостпри 
статично натоварване

Декларирана стойност •' 
< 16 (%)

Устойчивост' йа дроби Мост/ 
разтрошаване “ЛосАнжелос"

< 40 (%), КатегорияХАцц • •'

Устойчивост на - износване 
коефициент на micro-Deva!

<25, категория MD2j- ;.... .... ■

Състав/ Съдържание:
-Хлориди <0.01{%) .
•• Кисепинноразтаорими сулфати < 0,10 {%) Категория, А5*д
- Обща сяра » <0,5 {%)
- Компоненти. които променят 
скоростта на свързване и 
втвърдяване на бетона

Не съдържа, разтвйр'- 
по-светъп от стандартния цвят:

Опасни вещества:
- Радиоактивно излъчване индеко на сл еци ф пчна а кщонсст-. 

< 1, Декларира се
. - - • - • • •

- отделяме ка други опасни вещества NPD

Мразоустойчмвост 3.8 (%), Категория MS 18
Устойчивост на апкапеисилициева 
реакция

< 50 (mmol/dm4)

$, Експлоатационните показатели'на продукта, посочени в точки. 1 и 2* съответстват на..-. ./ 
декларираните ексллоатацмонми показатели в точка-0.: • .■ ■ ■• • •• .

Настоящата декларация за  експлоатационните показатели рщ йздйвз изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4, •



ИШГШ1ШЛШ]ШШШШЦПЦШШ

Р  Р  C*J idlslll»?
in su la t io n  so lu tio n s

7 B. Sokol S ir, Varribol Ш  P O 0ок Ж  8ulgari«
T e i / fa x  0 0 3 5 9 /  4 6  6 6 3  3 3 5 ; 6 6 3  83 5  fax : 0 0 3 5 9 /  4 6  6 6 4  0 6 3  
k E-mail:. ctfRee#dh<9rrw"od..«ti www.ch?si«prod,€w

ЕО Д ЕК Л АРА Ц И Я  ЗА СЪ О ТВЕТС ТВИ Е

№  C P -  E N  1 4 3 0 3  - 0 1 / 2 0 1 2

Долуподписаният: „Химически продукти" ООД 
Адрес и седалище гр. Ямбол 8600, ул. Сокол 7-Б
Лице за контакт: Иван Иванов

Декларирам на своя отговорност, че продуктът

Марка:
Вид:
Производител:

„ИЗОЛПАЙП"
Тръбна изолация от минерална каменна вата 
„Химически продукти" ООД

за които се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и 
поддържана от производителя система за производствен контрол, съгл. BDS EN ISO 
9001:2008 и е в съответствие със следния стандарт: „Топлоизолационни продукти за 
сгради и и промишлени инсталации. Продукти от минерална вата (MW), 

^произведени в заводски условия."

BDS EN 14303:2010

и съответствието е оценено съгласно изискванията на Европейската директива за 
строителните продукти 89/106/ЕЕС и Наредбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 
325 от 06.12.2006 г. Декларацията се издава въз основа на протокол от 
първоначално изпитване на типа на продукти N° ПИТ-ЕС-303-1/15.12.2011, Протокол 
от изпитване № 1122/15.12.2011г., Протокол от изпитване № 136/05.03^012, 
Протокол за клас на горимост № 305.507/16.02.2006 издаден(и) от: 
"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД, разреЩейие№ 
CPD 05-NB 1950/17.09.2007 г., Technologie & Innovation GmbH

Маркировката "СЕ" е поставена за първи път на продукта на 0J 
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съглас* НК. / *

У / ' Г ' \

wIvM

/7/ /

7J...

о Ъ % ^ '
Ямбол
05.03.2012

Управител:
/Иван Иванов/



АНЕКС КЪМ ЕО ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
№ CP -  EN 14303 - 01/2012

ИЗОЛПАИП -  Тръбна изолация от минерална каменна вата съгласно BDS EN 14303:2010

^;!|g
„ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ" ООД,

Щ ш Ш г' ул. „Сокол" 7 -Б , Ямбощ860(|*’
jjj§ fr  България

Строителен продукт

Производство на

Декларирана
топлопроводимост

AW/m.K
Дебелина ПриложениеОбозначителен код за СЕ маркировката ГоримостПродукт Плътнос

(външен диаметър)

Топло-изолация 
на външни и 

вътрешни тръби
\  ю = 0,034520-100 мм MW EN 14303-T8ИЗОЛПАИП

Топло-изолация 
на външни и 

вътрешни тръби
MW EN 14303-T9 -  ST (+650) °C-WS 0,050-MV 5ИЗОЛПАИП

УправителЯмбол
05.03.2012 /Иван Иванов/



в  $v6Yaotcrane с рроцрдуртте we TQv WORD C6RT се удостоверява, че
v

ХЪ С ООД
ул. Пловдив - Север 64 А 
4027 Пловдив 
България
с ъ с  седалищ а /обекти съгласно анекса

Srt̂majTfftasrnrtnflitr-liteitt

прилага система за улразлемие е областта на

Доставка и търговия на: Ламарина го р е щовал цу в а н а, студеновалцувака, на листове и 
рулони* със или без покритие; Профила от конструкционна стомана; Тръби заварени и 
безшевни, със или без покритие, конетрукционяи и Яидроиапитани; Горещо валцуваш 
профили от конструкционна стомана ъглови, плоски, квадратни и кръгли, с общо 
предназначение; Стомана з?с армиране на стоманобетонни конструкции; Други метални 
продукти с общо предназначение; Метизни изделия;Термоизолационни панели. 
Производство на; Студекообработенизаварени кухи конструкдионни профили със 
или без хидротест; Студеноформувани стоманени профили; Метални профили!аз 
конструкции за системи от гипсови плоскости; Разкроени листове и ленти; Заварени 
мрежи за армиране на стоманобетонни конетукции; Арматурни заготовки; Покривна 
ламарина; Оградка мрежа от верижно свързан отом&нен тел.

Сертификат рее. Кг 44 10014 32.0004 Валиден от 2014-И-12
Доклад от одит № 3585 0273 Валиден До2017*£КМ1

0 0 0101



g

към сертификат pen № 4 4 1Ш) f4 32 &004 
VbF?i3CH0 EN ISO 9QC1 : 2QQ8

ХЪС ООД
ул. Пюбвдав ** Север 64 А 
4027 Пловдив 
Йълтария

йврткфйкат per. N4

4 4 1 0 0 1 4  3 2  OQ04‘001

44-10Q 14,32 0004-002

Предприятия 

ХЪС ООД
уп. Индустриална Ns 1 
3300 How 
България

ХЪ С ООД
Втора индустриална зона 
5400 Ш умен 
България

Област на приложение

Д оставка и търговия на; Ламарина горещовапцузана, 
студенрлапцувена, н а  листове и рулони, с ь с  или без 
покрити^ Профили от кокструкционна стомана; Тръби 
заварени  и безшевни, със  или без покритие, 
конотрукционни и хидроизпитани; Горещ овзяцузаки 
профили от конструщионка стомана ъглови, плооки, 
квадратни и кръгли, о общо предназначение; Стомана 
з а  армйране на стоманобетонни конструкции; Други 
м еталн а  продукти с общо- предназначение; Метизни 
изделия; Термоизолационни панели.
Производство на; Студеягарбрабатени заварени кухи 
конструкционни профили с ъ с и ш  без хидротест; 
Студеноформузаки стоманени профили; Метални 
проф или за кожлрукции з а  системи от гипсови плоскости; 
Разкроени листове и ленти; Заварени мрежи за  армиране на 
стоманобетонни констукцин; Арматурни Заготовки; Покривна 
лам арина; Оградна мрежа от еерижкд свързан стоманен тел,

Изтегляне и поцинковане ка  тел.

Край на списъка

Сертифъц^ращ орган «а 
T0VNOPD ClRTGBtbH

ТЙУ WORD CERT GrabH

fDAMSsS'J-!,_Ccubdtc
' ‘iCr»-' AiifctfttftiuOfsJitite 0'2№ДЗ£Й?-ОЮ1

Пловдив, 2015-05*25



л.

EN ISO 14001 : 2004

/-■ • В съотеетерий. o процедурите на TOV NCRD CERT ee удостоверява, ме

ХЪС ООД
уп« Пловдив - Север 64А 
4027 Пловдив 
България
с ъ с  седалищ а ( обекти оътлаоно анекса

плЗ fcatie

SII

|
lr
|
{j

|
I

I!

II
I
Iр

<

Г»?«лага система а а управление е областта на

Д оставка и търговия на: Ламарина горещоеалцувана, студено вал цувана, на листове и 
рулони-, съ с и п и  без покритие; П рофили отконструкционна стомана; Тръби заварени и 
безш евни, съ с  ит  б ез  покритие, конструкционни и хидроизпитани; Горещо.валцувани 
проф или от консфукционна стомана ъглови, плоски, квадратни и кръгли, & общо 
предназначение; Стомана за  арм иране на стоманобетонни конструкции; Други метални 
продукти с. общо предназначение; Метиани изделия; Термоизолационни панел-и. 
П роизводство на: Студенообработени зайарени кухи конструщ ионни профили съ с  
или без хидротест; Студ е но фо рму вани стоманени профили; Метални проф или за 
конструкции за системи от гипсови плоскости; Разкроени листове и ленти; Заварени 
мрежи за  армиране на стоманобетонни: констукции; Арматурни заготовки; Покривка 
лам арина; Оградна мрежа От верижно свързан стоманен тел,

Сертификат рее № 44 10414 32 0004 
ДФЮТД 9Т ОДОТ N2 3595 0274

Сортифищфащ арган на 
TUV NORO CERT SmbH

Валиден от 2014-03-12 
Валиден до2017-03-11 
Пърдя серъяфихация 2014

ПЛООДИй, 2015-05-25

Сертфккацията бе иззърцзека в съответствие с процедурите каТОУ N'OftiT C6RT за сдщ И сертификацня 
и е обект на периодични надзорни оди ги.

I:
I

TOV MORD CERT CtVibri LangemarcKsiTafto 20 45141 Essen v.WT.tu sv-nord-cerl.com

ЙЪлкк$OoucKhs
AHtftfdltfu/’Jnauwite
P-7M-17C0J-01-O1
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Долуподписаният, Управител на:

МАРИСАН и КОЛЕВ ООД
Русе - 7009, Източна Промишлена Зона, ул.  Калнъ дере № 15 

Декларирам на собствена отговорност, че продуктът

ХИДРОЗОЛ® BG-AQ БИТУМЕН ГРУНД 
НА ВОДНА ОСНОВА

за  оптимална подготовка на основата преди полагане на рулонна 
битумна хидроизолация, прониква дълбоко в микропукнатините на 

порести повърхнини и ги уплътнява, подобрява сцеплението

за.който се отнася тази декларация, е произведен в условията на въведена и поддържана от 
производителя система за производствен контрол и е в съответствие с

Ф ТС-1-23/2013

Съответствието е оценено съгласно Директива 89/106/ЕЕС за строителни продукти и Наредбата 
за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти.

Декларацията се издава въз основа на Анализно свидетелство, издавано за всяка 
производствена партида.

( >
( '

' Тази декларация се издава за:
ХИДРОЗОЛ® BG- AQ БИТУМЕН ГРУНД НА ВОДНА ОСНОВА
към Протокол №
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УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Времеви рискове:

- Забава при започване на строителните работи:

Форми на проявление:

S  Забавяне в графика за изпълнение и неспазване на крайният срок по договор;
S  Навлизане в сезон с лоши метеорологични условия;
S  Ненавременно откриване на строителната площадка от страна на Възложителя;
S  Непредставяне на всички документи за изпълнение от проекта;
S  Нередовни документи необходими за започване на строителството.

Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 
последиците от риска:

S  Организацията на работата ще бъде създадена в много кратък срок след избирането 
ни за изпълнител.

S  Ръководните кадри необходими за изпълнението вече са запознати с обекта.
S  Водили сме разговори с три различни склада за доставка на материали, за да няма 

забавяне при началото на работата.
S  Няма нужда от набиране на работна ръка, тъй като фирмата разполага с достатъчно 

работници, за да изпълни проекта в предложения срок.
S  След избирането ни за изпълнител от деня на подписване на договора за 

изпълнение на обществената поръчка, ще държим непрекъснат контакт с Възложителя и ще 
изискваме от него всякаква документация необходима за навременното започване на работа.

S  Запознаване е останалите лица- участници в строителния процес, които могат да 
имат отношение относно започване изпълнението на дейностите: Възложител, проектант, стр. 
надзор, лице упражняващо авторски надзор, техническо лица и администрация 
непосредствено след възлагане на поръчката;

S  Спазването на нормативната уредба, прилагане на всички правила и процедури на 
административните структури/органи.

S  Стартиране на подготовката във възможно най-ранен етап, за да могат 
своевременно да се открият /предотвратят евентуални забави. Активна комуникация и 
регулярно работни срещи в периода преди откриване на строителната площадка и в началото 
на работата по проекта. Проактивност в организирането на старта и в контактите с 
компетентните лица относно разрешителни режими и/или съгласувателни процедури: 
Например с Главен архитект, Дирекция „ТСУ" гр. Смолян, Представители на комуналната 
инфраструктура - EVN, ВиК и др. Предварително информиране относно законовите и 
договорните изисквания и правен ред за безпроблемното стартиране на същинското 
строителство;

S  Изискване от останалите участници в строителния процес за своевременно 
изпълнение на задълженията;
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S  Проверката на документите, касаещи строежа, относно неговата 
законосъобразност и поставени условия, ще се извършва периодично за бъдещи периоди и при 
наличие на пропуски ще се сигнализира своевременно, така, че да не се допусне забава.

Вероятност от възникване и степента на влияние:
Минимална вероятност за възникване на риска. Минимална вероятност да се появи опасност. 
Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора:

S  Ще извършваме СМР в технологична последователност и срокове, определени в 
инвестиционните проекти и в плановете за безопасност и здраве.

S  Ще използваме строителни разтвори с предварително подгрети материали,
S  Ще осигурим на строителните работници работно облекло и индивидуални 

средства за защита, съобразени с температурните условия,
S  Ще осигурим на строителните работници топли храни и напитки,
S  Ще осигурим на строителните работници задължителните условия за труд на всяко

работно място,
S  Комуникация с отговорния за забавата и предлагане съдействие за отстраняване на 

забавата;
S  Отстраняване на причината за закъснението със собствени сили и средства, ако 

това е възможно. Преорганизиране на работния процес, планиране включване на 
допълнителни човешки и материални ресурси за компенсиране на забавянето;

S  Въвеждане на двусменен работен режим на по-късен етап, за да наваксва 
първоначалното закъснение;

S  Привличане на допълнителни ресурси. Комуникация и срещи с останалите 
участници в строителния процес: Възложител- Община Смолян; Проектант и лице 
упражняващо техн. надзор; Строителен надзор; Доставчик;

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки:

S  Ние нямаме възможност да предотвратим забавяне причинено от непълен 
комплект документи или разрешения от страна на възложителя. Единствено можем да 
изискаме необходимите да ни бъдат предоставени за започване на работа по предвидения от 
закона ред.

S  Правилната и навременна предварителна организация и планиране на работата на 
обекта са основният метод за контрол за преодоляване забавяне на започване на СМР, също 
така и непрекъсната комуникация и добрата работа с Възложителя и съответните институции 
за преодоляване на възникналия проблем.

У Доброто запознаване с проекта и прецизиране на всеки възможен риск още преди 
започване на изпълнението на обекта и решаване на възможните проблеми до които би 
довело.

S  Буфериране на задачите в собствения екип, засилен контрол върху срочното им 
изпълнение от Ръководител обекта. Обучение на съответния персонал във връзка с очаквани 
изменения на нормативната база и поддържане на актуален справочен софтуер, за да се 
избегнат рисковете от забава по вина на Изпълнителя;

ь  0  0 1 0  6

I
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S  Подготовка и съгласуване на документацията съгласно актуално действащата 
регулаторна рамка, в подходящи времеви граници и в тясно сътрудничество с представители 
на местното самоуправление и държавна власт; Търсене на съдействие в компетентните по 
съответната причина за забава, органи в т.ч за упражняване на правна принуда. Установяване 
на добри работни взаимоотношения с компетентните

Отклонения от представеният линеен график за изпълнение.
Форми на проявление:

S  Непреодолими условия, неблагоприятни климатични условия;
S  Кражба;
'У Сложност на СМР с оглед спецификата на обекта;
S  Човешки рисков фактор.

Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 
последиците от риска:
Непреодолими рискове:
В тази група включваме всички рискови фактори, чието преодоляване е невъзможно или 
силно затруднено.

Това са всички рискове от природни бедствия: земетресения, наводнения, големи 
пожари, катастрофи, аварии и т.н.

В зависимост от големината на последствията и размера на щетите от тях се определя и 
по-нататъшното изпълнение на поръчката. При значителни щети и последствия по
нататъшното изпълнение на поръчката може да бъде прекратено;

S  Ще окажем своевременна и ефективна помощ за овладяване на критичната ситуация;
S  Ще направим навременна и прецизна оценка и последваш анализ, с който ще обосновем 

възможността за по-нататъшното изпълнение на поръчката и ще набележим мерки за 
отстраняване на последствията от природното бедствие;

S  Ще организираме ликвидирането или локализиране на пожара или аварията, чрез 
използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;

S  Периодично ще осигурим инструктажа, обучението, повишаването на квалификацията и 
проверката на знанията на работещите във връзка с действия при възникнала критична 
ситуация.

Всички наши мерки и действия ще бъдат изцяло съобразени с действащата нормативна
база.
Неблагоприятни климатични условия:
Метеорологичните условия определят пряко работата на открити строителни площадки и 
влияят косвено върху работата на закрити строителни площадки (чрез доставките на 
строителни материали, елементи и изделия, а също и върху човешкия фактор). Определящите 
фактури са температурните условия, вятъра и валежите.

Неблагоприятните т ем п ера т урни условия влияят по два начина върху изпълнението на 
поръчката: като определят качеството на крайния продукт и като определят
трудоспособността на строителните работници, т.е. срока на изпълнение. Ниските
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температури оказват неблагоприятно въздействие върху т.н. „мокри” процеси като забавят 
химичните процеси в строителните разтвори и смеси или изцяло ги спират.

S  Ще извършваме СМР в технологична последователност и срокове, определени в 
инвестиционните проекти и в плановете за безопасност и здраве;

S  Ще използваме инвентарни средства за по-продължително запазване на положителни 
температури;

S  Ще използваме специални добавки, ефективни, целесъобразни и сертифицирани в Р 
България;

S  Няма да допуснем нарушаване на рецептурите, както и на технологията на строителните 
процеси;

S  Поради естеството и спецификата на поръчката в голяма степен влиянието на ниските 
температури върху строителните процеси ще бъде ограничено, те ще влияят основно върху 
процесите на открито.

Неблагоприятните валежни условия влияят основно върху процесите на открито: 
Значителното количество валеж от дъжд може да предизвика наводнение, омокряне, недобър 
контакт. Снегът също води до омокряне и недобър контакт, което в съчетание с ниските 
температури -  до замръзване и обледяване. Валежите пряко влияят върху трудоспособността 
на строителните работници и оттам върху срока на изпълнение на поръчката.

S  Ще предвидим, осигурим и поддържаме система на строителната площадка, която да 
осигурява отвеждането на повърхностните води, за да не се допуска наводняване на пътищата, 
пътеките, проходите, местата, определени за паркиране на безрелсовите строителни машини, 
товаро-разтоварните площадки, откритите складове и др. (съгласно чл. 35 от Наредбата);

S  Ще осигурим на строителните работници работно облекло и индивидуални средства за 
защита, съобразени с валежните условия;

Силен вятър и ветрово въздействие може да причини забавяне на строителната дейност, 
аварии и трудови злополуки. За недопускане на аварийни ситуации, трудови злополуки и 
непредвидени забави ще предприемем мерки и действия, съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 
2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр. 37 от 2004 г.):

S  Ще складираме строителните материали, елементи и изделия само на указаните за това 
площи, обозначени с табели, прилагайки съответното подреждане и укрепване против 
срутване или падане, съгласно предписанията за съответния материал. Между отделните 
фигури да се оставят чисти проходи с минимална широчина 1,50т;

S  Ще разтоварваме обемисти и тежки товари само под ръководството на техническия 
ръководител или специално обучено лице.

Кражба- може да причини забавяне на строителната дейност

S  Ще осигурим охрана на обекта за периода когато няма хора на обекта;
S  Ще осигурим добро осветяване през нощта, за да има добра видимост;
S  Всички материали и механизация ще се събират на определено място след края на 

работния ден, където да бъдат заключени.

Ь00108
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Човешки рисков фактор:

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

S  Отговорните лица на обектите ще следят за качественото изпълнение на СМР, за 
спазването на технологичната последователност на процесите, за спазването на технологията 
на СМР и ще вземат адекватни и своевременни мерки за недопускането на некачествен 
строителен продукт или за своевременно отстраняване на възникналите нередността;

S  Строителната площадка ще отговаря на всички санитарно-хигиенни изисквания и ще 
бъде в съответствие с генералния план на обекта;

S  Ще вменим задължение на техническия ръководител на обекта да не допуска до работа 
неинструктирани и необучени работници;

S  Всеки наш работник и служител, преминал през инструктаж и обучение по техника на 
безопасност ще познава нормите и ще се грижи както за собствената си безопасност, така и за 
колективната;

S  Ще осигурим и ще следим за ползването на лични предпазни средства, работно облекло 
и други лични предпазни средства;

S  Всички наши работници и служители ще познават и ще спазват наредбата за 
противопожарна защита;

S  Ще забраним достъпа на лица несвързани с работния процес;
S  Ще забраним работата в неукрепени изкопи;
S  Ще забраним допускането до работа на площадката на лица, които не са инструктирани 

и обучени по БХТПБ, не са правоспособни и нямат съответната квалификация за съответната 
дейност, не са запознати с плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност при 
аварии на работната площадка, не са снабдени или не използват съответно изискващите се 
специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства;

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

Вероятност от възникване и степента на влияние:
Средно въздействие. Средна вероятност да се прояви опасността 

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

S  Проверка и анализ на дейностите при подаване на сигнал за аварийно положение от 
страна на техническия ръководител или определено от него лице за незабавно вземане на 
следните мерки: по най-бърз начин да уведоми представителите на възложителя, по най-бърз и 
безопасен начин евакуира всички работещи, в случай на пожар или авария, свързана с 
последвали пожари, незабавно уведомяване на съответните органи на ПАБ, прекратяване 
извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци.

S  Постоянен контрол и анализиране на резултатите при възникване на някое от 
горепосочените обстоятелства и сроковете за възобновияване на работата, докато все още е 
налице сериозна и непосредствена опасност;

S  Анализиране на резултатите от наблюдението за спазване на изискванията при 
възникване на аварии, и последващите действи, както следва незабавно уведомяване на
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постоянните комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към 
областната и общинската администрация за настъпилите изменения на околната среда, 
предприемем мерки за тяхното ограничаване и отстраняване (съгласно чл. 25, ал.2 от 
Наредбата), определят отговорни лица за прилагане на мерки за борба с бедствията, авариите 
и пожарите и за евакуация, обучени и инструктирани за специфичните опасности на строежа;

S  Критично наблюдение и периодична проверка на строителната площадка дали е 
оборудвана с необходимите технически средства за пожарогасене, съгласно изискванията 
Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 на Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително- 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

S  Периодичен надзор на територията на строителната площадка за спазвне на 
нормативните изисквания за категоризиразация за ПАБ, включваща: на видни места на 
строителната площадка са поставени табели със: телефонния номер на службата за ПАБ, и 
адреса и телефонния номер на местната медицинска служба и адреса и телефонния номер на 
местната спасителна служба;

^  Периодична проверка и анализиране на разработените и утвърдени инструкции за 
безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и 
местата за работа, както и пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни 
и други ел. уреди;

S  Периодична проверка и проследяване спазването на заложените мерки за осигуряване на 
строителните работници на задължителните условия за труд на всяко работно място, като 
топли храни и напитки, работно облекло и индивидуални средства за защита, съобразени с 
температурните условия;

S  Анализ на прилаганите методи за запазване технологчните свойстава, рецептурни 
състави и технологията на строителните процеси при използването на строителните разтвори 
и смеси;

S  Анализиране на възможностите за осигуряване на допълнителна работна ръка на обекта 
за наваксване на изоставането в предвиденият по линеен график срок за изпълнение.

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки:

^  Техническият ръководител ще следи ежедневно изпълнението на линейният график;
S  Техническият ръководител ще реагира при възможност за изоставане от линейният 

график с допълнителни групи работници за наваксване на евентуално закъснение;
S  Ще осигури допълнително необходима механизация за наваксване в срока;
S  Ще поддържа непрестанен контакт Възложителя;

- Риск от неспазване на крайния срок за изпълнение по независещи от изпълнителя 
причини:
Форми на проявление

S  Неспазване на предвидения срок по договор и дори изпускане на крайния срок за 
приключване на проекта;

S  Финансови санкции, както за Нас като изпълнител така и за Въз л олейте ля;
S  Забавяне при изпълнението на отделните СМР и неспазване на предвидения срок за 

тяхното изпълнение;
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S  Ненавременно събиране на необходимите документи от страна на изпълнителя. 

Вероятност от възникване и степента на влияние.
Минимална вероятност за възникване на риска. Минимална вероятност да се появи опасност 
Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 
последиците от риска.

S  Предвидените по-горе мерки, за да не се получи забавяне при изпълнението на отделните 
видове СМР ще доведат и до предотвратяване и на закъснение за окончателното приключване 
на обекта;

S  Всички мерки предвидени в риска от отклонения от представеният линеен график за 
изпълнение важат и за този риск;

S  Навременното предоставяне на необходимите документи (сертификати, декларации за 
съответствие, актове и др.) е основен приоритет;

S  Документите за вложените материали ще се дават своевременно на надзорната фирма, 
съгласно изискванията на закона;

>/ Навременно и систематично изготвяне на всички актове по време на строителството 
съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ 
ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО;

S  По изпълнението на обекта включително отчитането на строителството ще работят само 
високо квалифицирани специалисти.

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора

-/ Периодичен анализ на заложените мерки за предотвратяване на възникването на този 
вид риск и сравняването му с показателите за ефективност;

S  Периодично измерване на подобрението или отклонението от заложените мерки и в 
частност от представеният линеен график за изпълнение;

S  Периодичен преглед доколко заложените мерки за предотвратяване на риска, остават 
подходящи спрямо външния и вътрешния контекст на изпълнителя;

S  Периодичен преглед на ефективността на заложените мерки за предотвратяване на 
настъпването и елиминиране на последиците от този вид риск.

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

•/ Екъпът с който разполагаме може да преодолее такъв създал се проблем;
S  Дългогодишният опит с подобни обекти позволява по-бързо и правилно вземане на 

решения, за да се преодолее създалият се проблем;
>/ Разполагаме с голям контингент от работна ръка и при необходимост може да увеличим 

хората на обекта, за да може да спазим сроковете.

Липса/недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на 
информация от страна на останалите участниии в строителният пуоцес -  от страна 
на Възложителя, Строителният наздор, авторски надзор и др.
Форми на проявление
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S  Това може да забави изпълнението и да доведе до неспазване на предвидения график по 
договор;

S  Недостатъчната комуникация с необходимите институции;
S  Предоставянето на грешни входни данни от страна на Възложителя;
S  Вземане на погрешни управленски решения при изпълнението на проекта;
S  Не точно и некоректно изпълнение на задълженията си от страна на Възложителя и/или 

строителния надзор на обекта.

Вероятност от възникване и степента на влияние.
Минимална вероятност за възникване на риска. Минимална вероятност да се появи опасност. 
Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 
последиците от риска.

S  Непрекъсната комуникация и информиране за напредъка на работата с Възложителя
•S Предоставянето на грешни входни данни от страна на Възложителя - този риск е 

напълно реален при такъв род проекти и произтича от факта, че подготовката за реализацията 
на процедура от този тип трае значително дълъг период от време, през който период могат да 
настъпят съществени промени в състоянието на обекта. За преодоляване на този риск нашите 
екипи ще извършат на място подробна проверка на всички предоставени данни, като за тази 
дейност да се предвиди необходимия ресурс от време, както е и направено в нашето офертно 
предложение;

S  Вземане на погрешни управленски решения при изпълнението на проекта - 
елиминирането на този риск е постигнато, чрез въведената система за управление на 
качеството. Стриктното спазване на разработените и внедрени в работата ни процедури, 
осъществяване на постоянен контрол и анализ на изпълняваните дейности. При установяване 
на такива грешки имаме разработени процедури за вземане на превантивни мерки или 
преодоляване на последиците от такива решения;

S  Не точно и некоректно изпълнение на задълженията си от страна на Възложителя и/или 
строителния надзор на обектите - за елиминиране на този риск се предвижда да се провежда 
постоянна и навременна комуникация с представителите на Възложителя и строителния 
надзор.

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора

S  Периодичен анализ и своевременна корекция на критериите заложени в договора от 
страна на Възложителя, Строителният наздор, авторски надзор и др.;

^  Анализ и оценка на подадените входни данни от страна на Възложителя и съпоставянето 
им с предоставени данни получени при проверката на нашите екипи на място;

S  Критично наблюдение и анализ на взетите управленски решения при изпълнението на 
проекта, с цел да се установят промените от гледна точка на изискваното и очакваното 
равнище на изпълнение и избягване на взимането на грешни решения.

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки
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S  Доброто познаване на нормите и времето за издаване на необходимите документи от 
определените институции е нещо което ръководните органи в нашата фирма са добре 
запознати;

S  Предоставянето на предложения за решаване на възникнали проблеми при липса на 
съдействие или информация от други заинтересовани лица;

S  Непрестанна комуникация с Възложителя, строителният надзор и авторският надзор.

Трудности при изпълнението и завършването на строителството, продиктувани от 
непълноти и/или неточности в инвестиционния проект.
Форми на проявление

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

Вероятност от възникване и степента на влияние.
Минимално въздействие. Минимална вероятност да се прояви опасността.
Мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на 
последиците от риска.

у/ Квалификацията и опитът на персонала ангажиран с ръководенето и изпълнението на 
видовете СМР е основното за недопускане на такъв тип проблеми на строителната площадка; 

у/ Постоянният контрол върху качеството е много важен;
у/ Запознаването с цялата проектна документация преди започване на работата на обекта е 

много важна, тъй като при възникнали неточности в проектната документация могат да бъдат 
взети навременни мерки за отстраняването им и да не се забави работата по изпълнението на 
проекта;

S  На обекта ще работят квалифицирана работна ръка и опитни ръководители с богат опит 
при изпълнението на подобен вид работи;

у/ Поради наличието на изключително наситената на предизвикателства среда 
предвиждаме да сме в постоянен контакт с Възложителя и негови представители на място, за 
да не допускаме възникването на проблеми;

у/ Щателно и подробно проучване на строителната документация, спецификациите и 
проектите;

у/ Оферента за своя сметка ще поправи всички непълноти и грешки в Идейния проект на 
Възложителя, както и в изработения от него Технически проект и ще отрази в него всички 
изисквания на българското законодателство;

S  Изпълнителят при изработването на Техническия проект, ще се съобрази с изискванията 
и ограниченията на договора за възлагане на обществена поръчка, Техническата 
спецификация, Заданието за проектиране и българското законодателство.

Дейности за мониторинг на риска по време на изпълнение на договора

у/ Уведомяване на Строителния надзор и Възложителя и решаване на проблема със 
съдействието на проектантите.
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S  Критично наблюдение и определяне на възможностите за навременно отстраняване на 
пречките и промяна на строителната технология със съдействието на Строителния надзор, 
Възложителя и проектантите.

S  Анализ на последиците от временното прекратяване на изпълнението на СМР до 
отстраняване на възниканлите неточности в инвестиционния проект

Дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки

S  Навременното информиране на Възложителя и добрата и непрестанна комуникация с 
него, надзора и авторския контрол от страна на проектанта ще спомогнат за преодоляването на 
възникнали трудности

S  При възникнало забавяне заради трудности или неточности в проектната документация 
ще изпратим необходимата работна ръка, за да наваксаме изоставането от графика и да спазим 
срока по договор.

S  Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 
законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР.

S  Всяка промяна в техническия проект е за сметка на Изпълнителя и не води до 
удължаване на срока за изпълнение, при условие че Възложителят изпълни в срок 
задълженията си, свързани с процедурите по оценка на съответствие на проектното 
предложение и евентуалното изменение на разрешението за строеж, посочени в договора.

S  Като участник в настоящата обществена поръчка разбираме добре значението на 
своевременното изпълнение на задачите, които ще да се изпълнят, тъй като те са ключа за 
скорошната реализация на проекта. Завършването на поставените задачи, съгласно времевия 
график и в рамките на предвидения бюджет, изисква много добро разпределение и планиране 
на дейностите от наша страна като бъдещ Изпълнител, така че едновременно да се вместим 
във времето за съответната дейност и в определения за това бюджет.

S  С настоящото, поемаме ангажимент да създадем организация за управление и 
изпълнение на проекта, която координира действията на всички заинтересовани страни, 
информира своевременно всички институции с развитието на проекта и възникващи 
проблеми, за да се минимизира времето за тяхното разрешаване.

S  Ще следим отблизо всички процедури и своевременно ще идентифицираме всеки 
потенциален риск, както и ще вземем мерки за намаляване отрицателното им въздействие по 
проекта. Прилагането на професионализъм и коректност при изпълнение на поставените 
задачи, ще минимизира всеки един риск.

S  При изпълнение на договорните си задължения ще отговорим на очакванията Ви като 
Възложител на обекта, ще спазим точно всички предварително определени срокове и ще 
демонстрираме отговорно отношение към ка1 : работи.

Дата: 26.06.2015г.
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