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ПРОТОКОЛ № 1 

 

от отварянето, разглеждането, допускането, оценяването и класирането на постъпилите 
предложения в избор на изпълнител на поръчка за услуга по реда на Глава осма „а“ от ЗОП – 

чрез публична покана с предмет: „Упражняване на строителен надзор при извършване на 
строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и подобряване на 
канализационна и водопроводна инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма 
„Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“, Договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № В4.11.01 от 
12.11.2014г.“,публикувана на сайта на община Смолян на интернет адрес: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1265 – профил на купувача и на Портала за 
обществените поръчки под уникален код ID 9045296 

Днес 09.09.2015 г., в 08.30 часа в зала № 343, находяща се на третия етаж в 
административната сграда на Община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. „България ” № 12, в 
изпълнение на Заповед 1873/07.09.2015г. на Кмета на Община Смолян, се събра комисия в 
състав: 

 Председател: 
инж. Васка Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян. 
Членове: 
1. Милена Хаджиева – ст.юрисконсулт в дирекция „ПНО” в община Смолян. 
2. Ружка Илчева - гл. специалист в дирекция „СИиОС“ в община Смолян.  

 

Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл. 101г 
от Закона за обществените поръчки /ЗОП/. 

 Членовете на комисията представиха декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 
2 – 4 от ЗОП, които са приложени към настоящия протокол. 

 Комисията направи съобразно изготвения регистър за подадени оферти следните  

 

К О Н С Т А Т А Ц И И: 

1.1 Регистрирани предложения за Обособена позиция № 1 – Упражняване на 

строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: 

Водоснабдителна мрежа в с. Могилица.– 7 бр., както следва: 
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№ 

 

Наименование на участника 

Регистрационен 

номер на 

предложението 

Дата на 

получаване на 
предложението 

Час на 

получаване на 
предложението 

1. 

 

 

„СТРОЛ – 1000“АД, гр. София 

 

ДЛ 007505 

 

07.09.2015 г. 

 

15:57 ч. 

 

2. 

 

„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, 
гр.Кърджали 

 

ДЛ 007505 

 

08.09.2015 г. 

 

09:59 ч. 

 

3. 

 

„ПЪТИНВЕСТ–ИНЖЕНЕРИНГ” 
АД, гр. София 

 

ДЛ 007505 

 

08.09.2015 г. 

 

10:56 ч. 

 

4. 

 

„ГАРАНТ-ИНВЕСТ”АД, 
гр.Кърджали 

 

ДЛ 007505 

 

08.09.2015 г. 

 

11:40 ч. 

 

5. 

 

ДЗЗД”ИНФРАМ 1”, гр. София 

 

ДЛ 007505 

 

08.09.2015 г. 

 

15:41 ч. 

 

6. 

 

„ЕМ ЕН КОНСУЛТ”ООД, 
гр.Смолян 

 

ДЛ 007505 

 

08.09.2015 г. 

 

15:49 ч. 

 

7. 

 

„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ”ООД, 
гр.Смолян 

 

ДЛ 007505 

 

08.09.2015 г. 

 

16:08 ч. 

 

1.2. Регистрирани предложения за Обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен 

надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, 

битова и дъждовна канализация  по ул. П. Р. Славейков  от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м 

и подходи при о.т. 2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян – не е постъпило предложение за 
изпълнение за обособена позиция № 2 

2. Подадените оферти са постъпили в срока, определен в публичната покана. 
3. Представените пликове са с ненарушена цялост.  

 4. При отваряне на офертите присъстваха следните представители на участниците в 
процедурата: - инж. Георги Василев - упълномощен представител на „ПЪТИНВЕСТ – 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД. Представители на средствата за масово осведомяване и други лица не 
присъстваха. 

5. Председателят на комисията оповести предложенията на участниците, включително  
предложените цени, като членовете на комисията се подписаха на техническите и ценовите 
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предложения и предложиха на присъстващия представител на участник да подпише 
техническите и ценовите предложения, като същия не пожела да се възползва от 
предоставената възможност. 

След като установи редовността на постъпването на предложенията комисията 
пристъпи към разглеждане на изискуемите документи, изчерпателно изброени в публичната 
покана и приложенията към нея – действие, представляващо допускане до участие в 
процедурата. 

6. Допустимостта на участниците беше преценена съобразно изискванията на  
Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и ЗОП. Наличието и 
редовността на представените от участниците документи и съответствието с минималните 

технически  и други изисквания за допустимост са както следва: 

6.1. В документите на участника „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София не са налице 
липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 
възложителя. 

От участника „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за подготовка на 
офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на офертата, 
неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите са 
редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

6.2. В документите на участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, гр.Кърджали не 
са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 
възложителя. 

От участника „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, гр.Кърджали са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за 
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите 
са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

6.3. В документите на участника „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. 
София не са налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други 
критерии на възложителя. 

От участника „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София са представени 
всички изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания 
за подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите 
са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

6.4. В документите на участника „ГАРАНТ-ИНВЕСТ”АД, гр.Кърджали не са 
налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 
възложителя. 
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От участника „ГАРАНТ-ИНВЕСТ”АД, гр.Кърджали са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за 
подготовка на офертата” от Изискванията към участниците и указанията за подготовка на 
офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите 
са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

6.5. В документите на участника ДЗЗД”ИНФРАМ 1”, гр. София не са налице 
липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 
възложителя. 

От участника ДЗЗД”ИНФРАМ 1”, гр. София са представени всички изискуеми от 
възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за подготовка на 
офертата” от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, неразделна 
част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите са редовни. Офертата 

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

6.6. В документите на участника „ЕМ ЕН КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян не са 
налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 
възложителя. 

От участника „ЕМ ЕН КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за 
подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 
офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите 
са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

6.7. В документите на участника „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян не са 
налице липси и несъответствия с изискванията за подбор или с други критерии на 
възложителя. 

От участника „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян са представени всички 
изискуеми от възложителя документи за подбор съгласно т.6 на раздел III „Указания за 
подготовка на офертата” от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 
офертата, неразделна част, представляваща Приложение 3 към публичната покана, и същите 
са редовни. Офертата на участника отговаря на всички минимални технически изисквания за 
допустимост, закрепени в т.2 на раздел II „Специфични изисквания към участниците” от 
Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата, неразделна част, 
представляваща Приложение 3 към публичната покана. 

 

 

Въз основа на направените констатации и гореизложените мотиви комисията 
единодушно 
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Р Е Ш И: 

 

Обособена позиция № 1 – Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водоснабдителна мрежа в с. Могилица 

Допуска следните участници до разглеждане на техническите и ценовите оферти, 

както следва: 
1. „СТРОЛ – 1000“АД, гр. София 

2. „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, гр.Кърджали  
3. „ПЪТИНВЕСТ – ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София 

4. „ГАРАНТ-ИНВЕСТ”АД, гр.Кърджали 

5. ДЗЗД”ИНФРАМ 1”, гр. София 

6. „ЕМ ЕН КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян 

7. „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян 

 

Обособена позиция № 2 – Упражняване на строителен надзор при изпълнение на 

строителни и монтажни работи на обект: Водопровод, битова и дъждовна 

канализация  по ул. П. Р. Славейков  от о.т. 2061-20м до о.т. 43+10м и подходи при о.т. 

2418+19м и о.т. 2350, в гр. Смолян 
Предлага на възложителя издаване на решение за прекратяване на производството в 

частта за обособената позиция на основание т.1.1 на раздел VІ – „Прекратяване на 
процедурата. Сключване на договор за обществената поръчка.“ от Изисквания към 
участниците и указания за подготовка на офертата - Приложение № 3 към публична покана, 
и възлагане на изпълнението и след провеждане на преговори с избран от него изпълнител на 
основание чл. 101д, ал. 2 от ЗОП.  

 

 

7. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите и ценовите оферти на 
допуснатите участници, като бяха направени следните констатации: 

7.1.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
„СТРОЛ – 1000“АД, гр. София 

Техническо предложение, изготвено съгласно образец № 2, съдържаща разработени 
от участника подробни описания, както следва: 

 

1. Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 
 

Предмет на обществената поръчка в частта за обособената позиция включва 
реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 4980 м (смяна на 
етернитови и поцинковани тръби с ПЕВП тръби PN10) в с. Могилица, община Смолян и 
подмяна на 98бр. СВО посредством ПЕВП ф32 и ТСК всяко.  Строежът е втора категория 
съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „б“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.  
Последователността за изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта е 
съобразена с технологично обусловената последователност на строителните и 
монтажни процеси и свързаните с тях подготвителни дейности. 

През време на строителство Строителният надзор съставя и подписва актове и протоколи 
съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С актовете и 
протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 
от ЗУТ. 

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други 
документи изискващи се от съответния нормативен акт. Съставянето и оформянето съгласно 
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изискванията на тази Наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при 
установяване на обстоятелствата свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 
експлоатация на строежите. 

Съгласно чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за строежите от първа до трета категория са 
задължителни образци № 2а

, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. 

Непосочените в ал. 2 от Наредбата образци ще се ползват за съставяне на актове и протоколи 
при необходимост, по искане на един от участниците в строителството. 

Учасниците в строителството Възложител, Изпълнител, Проектант, Консултант, Строителен 
надзор съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи 
и измервания на място когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 

от ЗУТ. 
За недопускане грешки при съставянето и попълването на документите и тяхното срочно 
издаване е предвидена такава организация на работа и последващ /дублиращ / контрол, с 
които да се гарантират срочното издаване и съставяне на необходимите документи и тяхната 
достоверност.  

Контролните механизми включват проверка от страна на ръководителя на екипа на всички 
съставени актове и протоколи по време на строителството, в които са участвали ключовите 
експерти по специалности относно непосредственото им изготвяне след извършване на вида 
работа и за съответствието на изпълнените СМР с предвидените в одобрените проекти. 
Проверката включва и наличие на придружаваща документация за качеството на вложените 
материали, съответствието им с предвидените в проекта.  

Ръководителят контролира своевременното подписване на документите от страна на всички, 
лица предвидени по наредбата да участват при съставянето и подписването на съответния 
акт или протокол. Същият следи и участва при извъшването на контролни измервания за 
достигнатите нива при кота дъно на изкопа, наклони на водопровода, възстановена нивелета 
и изисква правилно и своевременно да бъдат отразени в раздел ІІІ на Протокол обр. 2а.; 

Последващ дублиращ контрол относно правилното и своевременно съставяне на 
необходимата документация извършва и координаторът по проекта от екипа за управление. 
(Разпределението на отговорностите в екипа е описано в т. 8.5 от настоящото техническо 
предложение). В неговите задължения са вменени регулярни проверки на място, 
включително по документалното състояние на строежа – съставени актови и протоколи и 
тяхното надлежно комплектоване с измервания и придружаващи декларации за качество. 
След проверката, правилно и своевременно съставените актове и протоколи се представят от 
координатора на проекта за подпис от представляващият надзора и подпечатването им.    
Проверките на място от ръководителя на проекта и последващият контрол от 
координатора включват срочното издаване и съставяне на следните документи, които 
ще изготви, контролира и подпише строителния надзор, съгласно действащата 
нормативна уредба: 

ü Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила разрешение за 
строеж 

ü Протокол обр./2а за откриване на строителна площадка и 

определяне на строителна линия  и  ниво на строежа; 
ü Заповедна Книга на строежа (обр.4); 
ü Актове обр.5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения 
инвестиционен проект и даване на основния репер на строежа; 
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ü Актове обр.6 за приемане на земната основа и действителните 

коти на извършените изкопни работи; 
ü Констативен акт обр.3 за установяване съответствието на строежа с издадените 
строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на 
застрояването; 
ü Актове обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи 

на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта; 
ü Декларации за съответствие и сертификати за качество на влаганите материали – 

отговарящи на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти; 
ü Актове обр. 7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната 
конструкция /ако се изпълняват конструктивни елементи на строежите/; 
ü Актове обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството – 

съставя се при необходимост; 
ü Актове обр. 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на 
строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 
други случаи – съставя се при необходимост; 
ü Актове обр. 13 за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и 
други – съставя се при необходимост; 
ü Актове обр. 14 за приемане на конструкцията – съставя се за всяко съоражение, ако има 
изпълнено такова; 

ü Протоколи за проведени хидравлични проби; 
ü Констативен протокол за дезинфекция на външен водопровод; 
ü Протоколи от акредитирана българска лаборатория за вносни материали и изделия, за 
които съществува съответен БДС и съгласувана с МРРБ фирмена спецификация за нови 
български продукти; 
ü Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със 
съответните изисквания към строежите: тръби и фасонни части; ПХ; СК; ТСК; пясък; 
баластра за пътно легло; бетонови елементи за опорни блокове; асфалтови смеси, битум и др. 
ü Протоколи от изпитвания, издадени от акредитирана лаборатория 

ü Екзекутивна документация 

ü Екзекутивно геодезическо заснемане на строежа и координатен регистър; 
ü Удостоверение с издадено на основание чл. 52, ал. 5 от Закона за кадастъра и имотния 
регистър; 
ü Акт обр.15 за установяване годността за приемане на строежа; 
ü Провеждането на 72-два

 часови проби при експлоатационни условия; 
ü Окончателен доклад – който се изготвя и се представя на Възложителя в съответствие с 
§3, ал.1 и 2 от „Допълнителните разпоредби" към Наредба №2 от 31.07.2003г за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, в изпълнение 
на чл. 4, т.2 от Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството в изпълнение на разпоредбите на ЗУТ; 
ü Технически паспорт на строежа; 
Началото на строителният процес започва с подписването на протокола за откриване на 
строителната линия и завършва с подписването на констативния акт за установяване 
годността за приемане на строежа, с който акт изпълненият строеж се предава от Строителя 
на Възложителя. Основните дейности на надзора за този етап са:  



8 

 

ü Съставяне и подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителна площадка и за 
определяне на строителна линия и ниво за обекта в с. Могилица; 

ü Заверка на Заповедната книга за обекта/Протокол 4/- /срок до три дни след датата на 
Протокол обр.2а/; СН съставя, попълва, прошнурова, номерира страници и подписва 
заповедна книга на строежа. За целта ще бъдат потърсени и включени всички необходими 
данни от участниците в строителството: Възложителя, Строителя, Строителния надзор по 
всички необходими специалности и Проектантите по всички части на проекта. 

ü Проверка съдържанието и поставянето на информационната табела на обекта; 

ü Изпращане на писмени уведомления до Община Смолян, РДНСК и специализираните 
контролни органи за заверената заповедна книга /7-дневен срок от датата на заверка на 
книгата/; 

ü Подписване на акт обр.5 за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения 
инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа; 

ü За видовете СМР, изпълнени в съответствие с одобреният проект, при правилна 
технология на работа и с материали, съответстващи на качеството, се съставят актове по реда 
на Наредба №3 за приемането им - акт обр.6 за приемане на земната основа и действителните 
коти на извършените изкопни работи; акт обр.7 за приемане на извършените строителни и 
монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция /ако са предвидени в 
проекта конструктивни укрепвания и изпълнение на конструкции при пресичания и 
преминавания на водопроводите/; акт обр.12 за установяване на всички видове строителни и 
монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията 
на проекта, акт обр.14 за приемане на конструкциите /ако има такива/; 

ü В тридневен  срок от завършването на строителните и монтажните работи по отделните 
участъци от водопроводната мрежа, строителният надзор уведомява Община Смолян – 

длъжностното лице по контрол по строителството, за извършване на проверка и съставяне и 
подписване на Констативен акт обр.3 за установяване съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по 
отношение на застрояването; 

ü При достигане на контролираните проектни нива – кота изкоп, преди засипване на 
новоизградените водопроводни участъци и след заснемане в специализираните карти и 
регистри, и при достигане на проектна нивелета с възстановена или изпълнена настилка, се 
извършват проверки от строителния надзор и констатациите се отразяват в Раздел ІІІ на 
Протокл обр. 2а на съответните клонове. Констатациите за съответствието на строежа с 
одобрените инвестиционни проекти и разрешението за строеж, се отразяват по коти, в 
абсолютни и съответните относителни мерки, размери в план и височина и отстояния, след 
което се разрешава изпълнението на следващите ги строителни и монтажни работи; 

ü При евентуално настъпване на непреодолими проблеми на строежа - искания за 
изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; 
забавяне доставката на материали, машини и съоръжения; неблагоприятни геоложки или 
метеорологични условия; смяна на някои от участници в строителството; спиране на 
строителството по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина, се съставя Акт обр.10 за 
установяване състоянието на строежа при спиране на строителството. В акта следва да се 
впишат точни данни за състоянието на строежа, за извършените видове строителни и 
монтажни работи, за доставените материали, инвентар, съоръжения и др., за извършени 
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работи, които подлежат на премахване, за необходимите работи за осигуряване на 
здравината и пространствената устойчивост при консервиране на строежа, за необходимите 
допълнителни проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им, за необходимите 
материали и съоръжения, за необходимите промени в доставката на машини и съоръжения, 
както и други изисквания и мерки за замразяване на строителството; 

ü След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, се съставя Акт 
обр.11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при 
продължаване на строителството. След подписването на този акт може да продължи 
изпълнението на одобрените строително-монтажни работи; 

ü  При установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др., се съставя 
Акт обр.13, в който се вписват причинените щети на строежа и строителната площадка и 
предписания за извършване на необходимите строителни и монтажни работи за 
възстановяването им; 

ü Екипите от надзорници по съответните части упражняват действен контрол на място 
относно спазване изискванията на чл.169 – изпълнението на строежите да е в съответствие с 
изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в 
продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените 
изисквания за: носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност 
на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични 
натоварвания; безопасност при пожар; хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 
безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда. Контролът включва и 
спазването на изискванията на нормативните актове за опазване на защитените зони, на 
защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности 
(ако попадат в такива зони), както и на инженерно-техническите правила за защита при 
бедствия и аварии и физическа защита на строежите; 

ü Екипите от надзорници по съответните части упражняват действен контрол на място 
относно спазване изискванията на чл.169а – влаганите в строежа строителни продукти да 
осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на 
техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към 
продуктите; 

ü Извършват проверки на място за съответствието на  изпълнените видовете СМР с 
одобрените проекти, с предвидената технология на изпълнение; строителни материали, 
изделия и съоръжения, вложени в строежа, да съответстват на предвидените в проекта, 
действащите стандарти, технически одобрения и да са придружени с изискващата се  и 
документи /Декларации за съответствие, лабораторни проби, технически паспорти, указания 
за технология на полагане и други/; извършват проверки за правилното съхранение на 
доставените на строителните площадки материали; 

ü Следят за недопускане на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти, 
а при необходимост от такива предприемане на действия за спазване на разпоредбата на чл. 
154, ал. 5 от ЗУТ; 

ü Незабавно докладват на Възложителя за всички заподозрени и/или доказани случаи на 
измама и/или нередност; 

ü Спира строежа, който се изпълнява при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 ЗУТ и в 
нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 ЗУТ; 



10 

 

ü След приключване на строително монтажните работи изисква и заверява екзекутивната 
документация. Извършва проверка за точното отразяване на настъпилите несъществени 
промени по време на строителството спрямо одобрените проекти и за подписването им 
проектантите и надзорниците по съответната специалност, техническия ръководител, 
техническият контрол по част „Конструкции” и от Възложителя. Представя цялата 
екзекутивна документация в Община Смолян, а в необходимия обем - и на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър. 

ü Участва при извършването на текущите изпитвания и измервания и подписва протоколите 
с резултатите. Изисква извършването на предварително изпитване на участъците на якост 
преди засипването на траншеите и монтирането на арматурата; изпитване на спад на 
налягането за определяне на останалото количество въздух във водопровода; основно 
изпитване за водоплътност след засипване на траншеята и след завършване на всички 
строително-монтажни работи за участъка; извършване на двукратна дезинфекция на тръбите 
и трикратно изпитване на плътност; проби от питейната вода от изпълнение водопровод се 
представят за изследване в акредитирана лаборатория; 

ü След завършване на строително-монтажните работи съставя констативен акт обр.15, с 
които се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, 
заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1-3, 

чл.169а и условията на сключения договор. Комплектова се акта със съставената и 
представената по време на строителството техническа документация и протоколите за 
успешно проведени изпитвания. Извършва проверка за подписването и подпечатването на 
актовете от Възложителя; проектантите по всички части на проекта; строителя, 
подизпълнителите и техническите ръководители; лицето, упражняващо строителен надзор и 
от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по 
съответните части.  

Дейностите по правилното документиране на инвестиционния процес включват:  

ü съставяне на актове и протоколи по реда на Наредба №3 /описани подробно в т.4.2.2./; 
ü съставяне на Технически паспорт и Окончателен доклад за обекта;   
ü опис на документите удостоверяващи качеството на вложените материали, изделия и 
съоръжения; 
ü опис на Протоколите от извършени лабораторни изпитвания и измервания и на 
протоколите от извъшените проби по време на изпълнение на строежа; 
ü опис на участниците в ивнестиционния процес, с документите, доказващи тяхната 
правоспособност, легитимност, застраховки и други необходими; 
ü доклади до Възложителя – встъпителен, месечни за напредъка на работите и Окончателен 
за получаване на Разрешенията за ползване. При необходимост, при възникнали проблеми и 
други обстоятелства ще бъдат съставяни доклади по конкретните въпроси; 
ü кореспонденция със специализираните държавни и контролните органи – РИОСВ, Пътна 
полиция, РИОКОЗ, Община Смолян; ВиК дружеството; електроразпределителното 
дружество /при необходимост/; РДНСК, Агенция по къдастър и картография; Инспекцията 
по труда; ПБЗН и други съобразно развитието на строителния процес; 
ü кореспонденция с участниците в инвестиционния процес – Възложителя, Авторския 
надзор; Изпълнителите; Доставчиците на материали и оборудване; Лабораториите, 
извършващи пробни изпитвания на материалите, влагани в строежите или на изпълнените 
видове работи и други. 
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При изпълнение на задълженията ще се отчита и съблюдава спазването на изискванията на: 

ü Разпоредбите на действащото българско законодателство 

ü Договора за безвъзмездна финансова помощ, съфинансиран чрез Програма „Европейско 
териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“”, както и съответните 
Европейски директиви 
 

Доклади за напредъка и заключителен доклад. 

За изпълнение на задълженията по възложения договор ще се изготвят до Възложителя 
следните доклади за всеки обект: 

ü Встъпителен доклад 

ü Месечен доклад  

ü Доклад за плащане на Изпълнителя на СМР – окончателно 

ü Заключителен доклад за изпълнението на договора. 
Докладите ще се изготвят по време на изпълнението на договора и ще представят резултатите 
от напредъка на работите и завършените отделни дейности по изпълнение на предмета на 
договора, свързани с изпълнението на всички компоненти на проектите.  

Встъпителният доклад ще съдържа: 

ü Актуализирано описание на методологията и организацията на изпълнение на 
предвидените дейности; 
ü Актуализиран график за изпълнение на предвидените дейности в рамките на процедурата. 
ü Друга информация. 
 

Месечните доклади за изпълнението на договора ще се предават на Възложителя след 
изтичане на всеки месец от изпълнение на договора и ще съдържат информация относно 
състоянието на договора за консултанската (надзорната) услуга и състоянието на договора за 
обществената поръчка за строителство. 

След приключване на изпълнението на цялото строителство (окончателното завършване на 
цялото строителство на СМР на обектите от Проекта), т.е. реално изпълнени и приети от 
Възложителя и от Надзора, 100% от предвидените СМР по Проекта, и след съставяне и 
подписване на Акт за завършени и подлежащи на разплащане видове строителни и монтажни 
работи за окончателно плащане, ще се предоставят следните документи:  

ü Документи за актуване на строителството съобразно действащите нормативни изисквания 
на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото 
прилагане и придружени с подвързана пълна документация за периода на плащане, която 
характеризира количествено и качественото изпълнение на работите за отчетния период по 
позициите на количествената сметка, включително един екзепляр от актове и протоколи, 
съставяни по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 
ü Писмен доклад на относно съответствие на обекта с одобрените инвестиционни проекти и 
качественото извършване на строителството  
В писмения доклад, освен изискуемите от закона обстоятелства, трябва да се съдържа 
експертно становище дали строителния етап е извършен съобразно одобрените 
инвестиционни проекти на инвестицията. Ако има несъответствие, следва да опише 
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разликата, причините за същата и заключение дали е допустима по действащото българско 
законодателство. 

Въз основа на така представените документи, ще се изготви писмен доклад за съответствие 
на извършените СМР и други дейности с изискванията на Програма „Европейско 
териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“”, който включва следните 
обстоятелства: 

ü Съответства ли извършения строителен етап на изискванията на Програма „Европейско 
териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“” и на сключения Договор за 
финансиране. 
ü Необходимо ли е сключване на Анекс към Договора за финансиране. 
ü Отговарят ли платежните документи на изискванията на българското законодателство и 
Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 2013“” 

ü Следва ли строителния етап да бъде платен. 

В заключителния етап на строителството при изпълнение на настоящата поръчка, ще 
бъдат съставени и оформени следните актове и протоколи: 

ü Протокол №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни условия. - 

Консултантът ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни 
условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. 
съставяне на комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за 
проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, след коета ще бъде подписано 
Приложение № 17 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството. 
ü констативен акт приложение №15 за установяване годността за приемане на строежа 
(част, етап от него), 
ü протокол приложение №16 за установяване годността за ползване на строежа. 

ü Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация 

Изготвя се след приключването на строително - монтажните работи на обекта и подписване 
на акт обр. 15. Окончателният доклад се съставя, подписва и подпечатва от Строителния 
надзор.  
Съгласно изискванията на §3 от ДР на Наредба №2 на МРРБ за въвеждане в експоатация на 
строежите в Р България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително 
монтажни работи , съоръжения и обекти, Окончателният доклад трябва задължително да 
съдържа оценка за изпълнението на следните условия:  

1. законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и 
условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на 
предвиденото с подробния устройствен план застрояване; 
2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 
3. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструктура; 
4. изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; 
5. вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените 
изисквания към строежите и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ; 
6. липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, 
причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти; 
7. годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 
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8. изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към определени 
видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива; 
9. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на влезли в сила административни 
актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за 
разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за 
биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, 
както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта; 
10. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията за селективно разделяне на 

отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и дейностите по 
разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително 
рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и 
рециклиране. 

В окончателния доклад се вписват: 
1. основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на 
удостоверение (лиценз), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална 
регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния 
търговец, от кого се представлява и управлява; 
2. всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, 
заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид 
строителни и монтажни работи); 
3. договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура; 
4. издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени 
санкции, ако има такива. 
В четиринадесет дневен срок от съставянето на Констативен акт, обр. 15 за Строежа, 
окончателния доклад с приложени договори с експлоатационните дружества за 
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от АК според 
изискванията на чл.175 ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ще се представи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен ностител и в 2 (два) 
екземпляра на електронен носител. Консултанта ще участва в работа на Държавна 
приемателна комисия и ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Разрешение за ползване на обекта. 

ü Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на чл. 176а от 
ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 г. 
Технически паспорти се съставят за нови строежи преди въвеждането им в експлоатация, за 
съществуващи строежи след проведено обследване и след реконструкции: основно 
обновяване или основен ремонт, преустройства на съществуващ строеж.  
Техническият паспорт се изготвя съгл. Приложение към чл. 8 от Наредбата. 
Всички Актове и Протоколи регламентирани в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. ще бъдат 
съставяни съвместно с останалите участници в строителството, непосредствено след 
извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати 
изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ за съответните извършени 
строително-монтажни работи. 
Освен това Консултантът ще участва в съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 от 
31.07.2003г., но необходими актове, протоколи и други документи за контрол и приемане на 
строителни и монтажни работи при изпълнение на строежа, съгласно изискванията на 
действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, 
както и указания на производители за изпълнение и сертифициране на определени видове 
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СМР и оборудване. 
Консултантът ще съхранявя на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на 
строителство на обектите в обхвата на настоящата поръчка.  
Консултантът ще подпомага при решаване на споровете, възникнали при съставяне на актове 
или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата 
нормативна уредба по проектирането и строителството и за спазване на изискванията по чл. 
169, ал. 1 - 3 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа. 
 

2. Дейности. 
 

Най-общо, дейностите, за които строителният надзор отговаря са, както следва:  
 

протоколите по време на строителството.  

ал.1 и чл.225, ал.2 от 
ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1–3 от ЗУТ.  

условия на труд в строителството.  

вследствие на строителството.  
В изпълнение на задълженията и отговорностите си лицето, упражняващо строителен 
надзор, следва да осъществи следното:  

монтажни работи съгласно инвестиционния проект и изискванията на нормативните актове, 
като осигурява съответното присъствие на надзорно/и лице/а по съответните части от 
изпълнението на обектa.  

монтажни работи за обектa и ги предава на възложителя.  

инвестиционния проект.  

изпълнението на строителните и монтажни работи.  

задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежa. 
Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да се 
правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като 
до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за 
национален строителен контрол издават задължителни указания.  

 нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява възложителя и 
регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване 
на нарушението.  

ценка 
на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение 
съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, в това число 
участва при съставянето на констативен акт за обектa след завършване на строителните и 
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монтажни работи съвместно с възложителя, строителя и проектанта, който акт удостоверява, 
че строежът е изпълнен съобразно одобрения проект, заверената екзекутивна документация, 
изискванията към строежа и условията на сключения договор /с този акт се извършва 
предаване на строежа от строителя на възложителя/, както и съдейства на Възложителя след 
завършването на строителните и монтажни работи и приключване на приемните изпитвания 
да направи (регистрира) искане за въвеждането на обектa в експлоатация, като представя 
окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към 
мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра съгласно 
изискванията на Закона за устройство на територията.  

 

е на строително-

монтажните работи.  

документация и заверява същата. Цялата екзекутивна документация се представя за 
безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем - и на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.  
 

Лицето, което упражнява строителен надзор, носи отговорност за щети, които са нанесени на 
възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със 
строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и 
одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-

малки от гаранционните срокове съгласно договора за извършване на строителството. 
  

С предложения подход и направената организация на работа за изпълнение на 
поръчката контролните дейности са разпределени между отделните специалисти и са 
предвидени дублиращи проверки и контрол, които гарантират допълнителна 
превенция на изпълняваните строителни дейности и недопускане на отклонения от 
одобрения проект, техническата спецификация, технологичните и законовите 
изисквания.  

Системата за анализ и контрол на дейностите по време на изпълнение на строително – 

монтажните работи е разработена при една йерархична структура на управление, т.е. 
задълженията и правомощията се делегират отгоре на долу – представляващ Надзора, 
координатор на проекта, специалисти по съответните части на проекта до строител. Така се 
постига спазване последователността при събиране и обработване на информацията. При 
дефиниране на проблеми, те ще се решават в зависимост от тяхната специфика и ще се 
разпределят между отделните участници от екипа – членове на екипа на надзора, като ще се 
следи дейността на Изпълнителите по договорите за строителство. За ефективна контролна 
дейност способства и системата за управление на качеството в рамките на консултантските 
услуги за управление на инвестиционните проекти. Елементите на управление на качеството 
са вградени в процесите и начина на работа на дружеството за постигане на последователно 
високи стандарти на качество. Прилагането на подхода „планиране, изпълнение, проверка, 
действие”  е особено подходящ за проекти, тъй като гледа напред към дейностите, които 
трябва да се изпълнят и към следващия етап (следващите етапи) на проекта. По този начин 
могат да се предприемат интервенции и корективни действия, докато все още имат влияние 
върху бъдещите резултати от проекта, а резултатите могат да се контролират.  ISO 9001:2008 
е широко използван за системи за управление на качеството с цел качествено осигуряване. 
Документираните процедури и архиви осигуряват последователност в стандартите за 
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качество. Проверките на строителството на всички етапи от процеса гарантира, че само 
правилно изпълнени работи ще бъдат придвижени към следващия етап на проекта. Това 
също така изисква работа в тясно сътрудничество с процесите за управление на качеството 
на изпълнителя, за да се обезпечи адекватната проверка на работите и водената 
документация преди приемането им от страна на надзора. Управлението на качеството е 
широкообхватен процес в рамките на реализиране на проекта. Следователно, ще се включи 
като минимум в обхвата на официалната система  на дружеството за управление на 
качеството дейностите по осигуряване на инженерно-консултантски услуги свързани с 
управление, планиране, проектиране, строителство, пускане в експлоатация, търговска 
експлоатация, поддръжка, опазване на околната среда, управление на мерките за 
безопасност, системна интеграция и интерфейси, управление на критични проблеми, 
разпределение на ресурсите и компетенциите. Ръководителят на проекта и ключовите 
експерти ще извършват дейностите по договора и ще бъдат на подобектите съгласно 
необходимостта от тяхното присъствие при изпълнение на задълженията им по договора за 
обществената поръчка.  

В по-подробен аспект вменените дейностите и системата за анализ на контрола по етапи на 
реализиране на проекта включват: 

Контролните дейности по законосъобразното започване на строежите включва проверка на 
представената техническа документация, одобрени проекти, договори, документи на 
строителя, авторския надзор и другите участници в проекта, правоспособност на 
участниците, застрахователни полици за професионална отговорност, наличие на 
съгласувателни писма, актуализиран ПБЗ, включително оценка на риска, графици за 
изпълнение, даден основен репер на строежите и цялостната организация на работа.  

За този етап контролните дейности се осъществяват основно от Представляващия надзора, 
Координатора на екипа за управление и контрол, Ръководителя на екипа и ключовия експерт 
по Безопасност и здраве. Контролните действия обхващат документалното обезпечение на 
проекта за законосъобразно стартиране на проекта, което е и предпоставка за 
законосъобразно изпълнение на цялата поръчка. В организационно отношение се 
предвиждат встъпителни срещи с участниците в проекта за уточняване организацията на 
работа, графиците и обезпечеността на строителните дейности. Предпоставка за ефективни 
контролни действия е оценката на риска, която ще се направи още на този подготвителен  
етап.  Въз основа на анализа на конкретните дейности и рисковете ще се изготвят конкретни 
мерки и действия за недопускане на отклонения от одобрените проекти, техническата 
спецификация и законовите изисквания. Задължения на Консултанта през мобилизационния 
период е да направи проверка за:наличност на необходимите документи за законовото 
започване на строителството; при необходимост - съдействие за тяхното набавяне. 
Консултантът ще се запознае с утвърдения от Възложителя проект, с мобилизацията на 
Строителя за да има пълна яснота относно всички предвидени основни и временни работи, 
които Строителя възнамерява да изпълни. 
Освен това преди началото на строително монтажните работи СН ще извърши: 
- проверка и одобрение на програми за доставка на строителните материали и изделия; 
- проверка на документи, доказващи съответствието на материалите и изделията с 
техническите изисквания на проекта; 
- проверка на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, 
изпитвания и др., предлагани от Строителя; 
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- проверка и съгласуване на Графици за изпълнение на строително монтажни работи, както 
и Графици за доставка на строителните материали и изделия, предлагани от Строителя. 
- проверка на ресурсната обезпеченост на Строителя, включваща: механизация; работна 
ръка; строителен инвентар; открити и закрити складски помещения; акредитирани 
строителни лаборатории; списък на доставчици. 
В резултат от описаните по-горе действия, СН изготвя Встъпителен доклад до Възложителя с 
констатации относно удовлетворяване на изискванията на Възложителя за стартиране на 
строително- монтажни работи.  
Познаването на проекта за мобилизация на Строителя от страна на Строителния надзор 
гарантира безопасното и качествено изпълнение на временните и постоянни работи. 
 

Контролните дейности за законосъобразното изпълнение на проекта имат за цел  
съответствие с изискванията за безопасност; спазване на техническите правила и нормативи; 
контрол за спазване на договорите между всички участници в инвестиционния процес и 
одобрените проекти, техническата спесификация, правилниците за изпълнение и приемане 
на строително-монтажните работи, включително:  

ü контрол за правилно и своевременно съставяне и подписване на всички актове и 
протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, включва 
съответствие с одобрените строителните книжа, нормативните изисквания, с договорите, 
свързани с проектирането и изпълнението на строежите, и с констатациите при 
задължителни проверки, огледи и измервания на място. Контролира съставянето на  актовете 
и протоколите да става непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на 
място и тяхното подписване от технически правоспособните физически лица от екипа по 
съответните специалности и от останалите участници в строителния процес, включително 
изпълнителя на СМР и проектантите-авторски надзор; 

ü контрол върху прогреса на изграждане на водопроводните мрежи и тяхното оценяване, 
главен цялостен график, график на обекта, времеви графици, други строителни графици и 
съгласуваните графици за изпълнение и доставка на материалите; обезпеченост с 
необходимите специалисти и механизация:  

Трасиране елементите на обекта - включва геодезическите работи, с които обектът може да 
бъде отложен върху терена толкова пъти, колкото е необходимо. 
Трасирането на обекта ще бъде контролирано от Геодезиста от Екипа за СН, което включва: 
- Приемане и възстановяване на опорния полигон. Необходимо е точките да са разположени 
на подходящо защитено място и да са достатъчно на брой с оглед запазването им при 
строителството и след него (в периода на експлоатацията).  
- Приемане и възстановяване на мрежата от нивелачните репери. 
- Отлагане на осите и фундаментите на съоръженията (опорни блокове, шахти, дънен праг, 
др. ) 
- Отлагане на осите на водопроводните клонове. 
- Проверка на теренните коти 

Трасирането (отлагането) на напречните профили става от проверената полигонова мрежа, 
като:  

- осовите регулярни пикетни точки (или подробните точки) се отлагат по равнинните 
координати (Y, X), които се съдържат в проекта,  

- характерните точки от напречния профил (дъно на изкоп, върхове на откосите) се отлагат 
по разстоянието от осовата точка, измерено по направлението на напречния профил. 
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Едновременно с трасирането се измерва и терена по направлението на профилите. 
Измереният терен се сравнява с теренните данни в Работния проект. 
Всичко това се приема от Геодезиста от Екипа за СН, който създава цифров модел за да 
послужи за контрол на количествата. Ако заснетите за проверка теренни данни се различават 
от тези в проекта до степен, че биха довели до чувствителна разлика в обемите на земните 
маси, същите се преизчисляват. За установените разлики се уведомяват  Възложителя и 
Проектанта за вземане на окончателно решение. 

Подготовка на строителната площадка:  

Площите на изкопите и насипите трябва да бъдат почистени от дървета, храсти, пънове, 
корени, трева, друга растителност, както и от всички други предмети и отпадъци. Особено 
внимание ще бъде оказано на речното корито, по дъното на което ще бъде развит клон на 
водопроводната мрежа. 

Дърветата, храстите и техните корени се премахват на дълбочина минимум 60 см, в зоната на 
банкетите и в зоната, засягаща строителната площадка. Изкореняване на пъновете се прави 
при дълбока коренна система. Тогава обикновено се използва механизация: трактори, 
булдозери, кранове. Разчистване се прави и на площадките, определени за временно 
строителство и за депониране на земните маси. 
Изсичането на дървета и храсти с D ≤ 15 см се извършва се ръчно от работно звено, 
съоръжено с храсторези и/или моторни триони като се изрязват храсти, дървета и 
растителност, натоварват се и се извозват до определено за целта място. Забранено е 
изгаряне на тези отпадъци в сервитута на пътя. Работниците, ползващи съответната техника 
трябва да бъдат, получават инструкции за безопасна работа. СН следи изсичането на 
дърветата да става след съответното разрешение от регионална служба по Екология, същите 
да бъдат предавани на Възложителя с протоколи, а депонирането на полученият отпадък да 
става на одобрени от Възложителя места. 

Отстраняване на хумуса 

Хумусния пласт ще започне да се отстранява веднага след започване на строителните работи 
на обекта. Ще се извършва механизирано с автогрейдер, посредством избутване на хумусния 
пласт в окопа и от там ще се натоварва и превозва на депо.  

Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и др. 

Строителният надзор ще следи всички получени в хода на СМР строителни отпадъци да се 
депонират съгласно одобрената проектна част План за управление на строитрелните 
отпадъци . Консултантът ще контролира и разписва съставените Приложения. 

Изрязване на асфалта с фугорезачка 

Чрез изрязване ще се отнемат асфалтовите настилки, под които трябва да се развие 
водоснабдителната мрежа. Надзорът ще следи да се работи при спазване на следните 
предписания: 
- изрязването да се извършва симетрично около оста на водопровода с предписаната от 
проектанта ширина. 
- изрязването на асфалтобетоновата настилка ще се извърши с асфалтова фреза, фугорез 
или къртач, така че стените на изрязаните контури да са отвесни. 

- отстраняване на изрязания материал, независимо от метода (метли, четки или сгъстен 
въздух) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък 
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- СН ще съблюдава обработката на изрязаните участъци да бъде изпълнена от разреден 
битум или битумна емулсия преди полагането на новата настилка. 

Земни работи: 

Преди започването на земните работи задължително ще се направи трайно геодезично 
очертаване на осите и геометричните контури, зоните на изкопните и насипните работи, 
трасетата на временните пътища, рампите и други съоръжения, предвидени в проекта. 
Земните работи ще се изпълняват само с машини и оборудване с технически качества, 
доказани с технически паспорти и документи за техническата им годност. 
СН ще гарантира извършването на земните работи да става съгласно одобрения проект и при 
спазване на техническата спецификация на Възложителя.  
При извършването на изкопните работи, СН ще следи за безопасността на изпълнение на 
изкопните работи, за количествата, и за спазването на местата за депониране (депа, 
площадки или складове, заложени в ПУСО).  

· Изкоп за полагане на водопроводни тръби  

Дъната на всички изкопи за основи ще бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, 
посочени в проекта, като при необходимост може да се изпълни допълнително прекопаване, 
за да се премахнат джобове от мека или ронлива скала или неподходящ материал. 
Получените празнини ще бъдат запълнени с бетон В15 или друг подходящ материал. След 
полагане на подложния бетон няма да се извършва подравняване на страничните 
повърхности на изкопа в продължение на двадесет и четири часа. Изкопът може да се 
наложи да бъде изпълнен под или над указаната в проекта кота, в зависимост от това, къде е 
достигнат носимоспособния почвен пласт. Строителнит надзор ще изисква оформяне на 
екзекутив, при  всеки различен от проектното решение случай. Всяко допълнително 
изкопаване до или по-ниско от проектното дъно, включително това, получено при 
изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон нисък 
клас или друг подходящ материал. Всички изкопи ще бъдат отводнени по всяко време. СН 
ще проконтролира преди започване на изкопните работи Строителят  да е освободил зоната 
за работа от всички свободно течащи води, да бъдат изградени такива временни водоотводни 
съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън 
зоната на обекта. 
Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал ще бъдат сортирани и 
складирани на депа, с одобрението на строителният надзор и съгласувано от Възложителя.  
При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ 
материал. Изкопите при които не може да бъдат изпълнени откоси с наклон равен на 
естествения откос 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. Изкопът 
може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури най-малко 0,3 м 
дебелина на пласта, оставен над котата на земното легло на настилката, като защита срещу 
атмосферни влияния. 

Когато бъде достигнато конструктивното ниво на изкопа, трябва да бъде оформено и 
подготвено земното легло. Изкопите ще се укрепят, за да не се получи обрушване на 
откосите.  

При полагането на пясъчната подложка на дъното на траншеята, строителният надзор ще 
контролира пластовете да бъдат ръчно уплътнени. Няма да се допуска наличието на твърди 
точки в контакт с тръбите като камъни и  разни инертни материали. 
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След геодезична проверка на нивата в изкопа се полага тръбата(тръбите), след което се 
засипва на ръка с пясъчен пласт от поне 20 см, който също трябва да бъде ръчно уплътнен. 

При изпълнение на дейностите по обратно засипване в хода на изпълнение на СМР и при 
доставка и полагане на насип от подходящ материал,  СН ще следи за : технологията на 
полагане на пластове; предписаните в проекта зърнометрия, земно-механични показатели, 
граници на протичане на материалите, показателите им на пластичност, органични примеси 
и всички изискуеми; ще се контролира спазване на специалните изисквания за стабилизиран 
насип (ако е приложимо); ще се следи за навременното и ритмично взимане на проби от 
страна на Строителната лаборатория. Изпитванията ще се провеждат само в присъствието на 
Инженера по материали от екипа на СН. Особено внимание ще се отделя на насипите от 
нестандартна баластра и пътното легло на уличните настилки. 

· Контрол при изпълнение на насипите 

Преди започване на насипните работи Екипа за СН ще провери: 
- съответствието на проектните и действителните физико-механични показатели на 
насипните материали; 
- точното положение на осевата линия в план и профил; 
- плътността и носимоспособността преди полагането на пластовете на насипа; 
- еднородността на материалите за влагане; 
- равността и наклона на повърхността на земната основа на насипа; 
- широчината на насипа; 
- правилното изпълнение на водоотвеждащите мероприятия, така че да не се допуска 
суфозия на почвата. 
Екипа за СН няма да допусне смесването и влагането в насипа на почви с различни физико-

механични показатели. 

Упражняване на СН при изпълнение на водопроводните работи 

- Транспорт и складиране на тръбите PEHD 

Строителният надзор ще следи транспорта и разтоварването да се извършват внимателно: 
тръбите да не се хвърлят, нито да се плъзгат по капаците на камиона, а да бъдат повдигани и 
внимателно разтоварени. Тръбите трябва да се складират на равна повърхност на която да 
няма режещи тела и да няма вещества които биха могли да въздействат на тръбите. Надзорът 
ще следи да не се съхраняват едни върху други на повече от 1,50 м, с цел недопускане на 
евентуални деформации. 

- Полагане на тръби от PEHD 

До диаметър 110 мм тръбите от полиетилен висока плътност  се доставят на рула с дължина 
до 200 м. При полагане на тръбите от значение е да се държи сметка и за максималния 
радиус на завиване за да не се получат твърде високи напрежения в стените,. Строителният 
надзор ще контролира да се спазват производствените спецификации на тръбите относно 
допуските при полагане. Преди полагане рулта се подлагат на изтегляне, за получаване на 
правилна геометрия на тръбите. Строителния надзор ще следи изтеглянето да става при 
запушена глава на тръбата, за да не попадат в нея чужди частици. 

- Челни заварки на PEHD 

При изпълнението на челните заварки на водопроводните тръби, строителният надзор ще 
контролира и обезпечава:  
• Техническа изправност на заваръчната машина; 
• Заваряемите краища на тръбите да са изравнени по оста;  
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• Контрол и корекция на евентуалното овално деформиране на краищата на тръбите;  
• Почистване на заваряемите повърхности, на машината и фрезата от чужди тела, следи от 
смазка, вода;  
• Спазване на специфичното налягане за предварителното загряване, температурата на 
заваряване, времето за предварително загряване заваряване и охлаждане;  
За гарантиране на отлични резултати е необходимо още: - охлаждането да се извърши 
естествено, избягвайте методите за рязко охлаждане (с вода или въздух); - фиксирането на 
заварките да се пази от лоши климатични условия (посредством специални подложки или 
покрития); - температурата на средата около заварката да бъде в рамките на 0 ÷ 45°C. 

- Фитинги PEHD  

Строителният надзор ще контролира да се спазват производствените спецификации на 

фитингите и тръбите относно допуските при монтаж. 

-  Направа на бетонни тела за опорни блокове по трасето на водопровода 

СН ще приема изграждането на бетоновите опорните блокове по трасето на водопровода, 

като стриктно спазва изпълнението на бетонни, кофражни и армировъчни работи да се 

извършва в съответствие с изискванията на БДС EN 13670, техническата спецификация на 

възложителя и одобрения работен проект. Надзорът ще следи още бетоновия дънен праг, 

предвиден за защита на преминаването на водопровода по дъното на р. Арда да отговаря на 

същите нормативи. 

- Направа на СВО 

Ще се подменят изцяло и водопроводните отклонения към сградите, във връзка с което 

строителният надзор ще има следните осовни задължения : 

- Контрол по спазването на разпоредбите на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и 

реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 

канализационните системи.  

- Координация между строителя, експлоатационното дружество и ползвателите на 

сградните отклонения, така че да се спази етапността на работите, заложена в проекта. 

Предвижда се изграждането на новопроектираните водопроводи да се извърши в следната 

последователност: 

• Изграждане на новопроектираният водопровод от полиетиленови тръби по 

трасета и нивелета съгласно проекта, без прекъсване на нормалното водоснабдяване 

на имотите, захранвани от съществуващите азбесто циментови тръби. 

• Подмяна на сградните водопроводни отклонения и направа на връзки на новите 

водопроводи със съществуващите, оставащи в експлоатация, след спиране на 

водоподаването.  

• Обратната засипка от нестандартна баластра, уплътняване  

• Възстановяване на уличната настилка . 

Упражняване на СН при изпълнение на асфалтови работи за възстановяване на настилка 

СН ще контролира приготвянето на асфалтови смеси да става при точно спазване на 

заложените в проекта рецепти и съгласно изискванията, регламентирани в Техническа 

спецификация на „Агенция Пътна инфраструктура”- раздели 5400, 5500, 5600 и 5700. 

СН ще контролира дебелината на полагане на пластовете асфалтова смес да отговаря на 

определената в проекта дебелина. В тази връзка СН стриктно ще следи за спазване на 

нивелетата на ремонтираните участъци и на оста на пътя. 
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СН стриктно ще следи уплътняването на новоположената асфалтова смес да се изпълнява с 
предписаните в проекта уплътнителни машини. 
СН ще следи уплътняването да започне веднага след полагането на асфалтовите смеси, да се 
извършва с предписаното в проекта застъпване, но не повече от 15 см и да приключи преди 
температурата на сместа да спадне под определената в проекта.  
СН ще гарантира спазването на допустимите по ТС толеранси за равност, ниво, напречни 
сечения, дебелина на пласта, неизправности на повърхността, плътност или състав след 
окончателното уплътняване на асфалтовите пластове. 
Вложеният асфалтобетон ще се измерва в квадратни метри, като за доказване на 
количествата ще се прилагат ръчни скици с размери и местоположение, подробни ведомости 
и протоколи. 

· Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове 

Всеки завършен асфалтов пласт ще бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията 
преди полагането на следващия асфалтов пласт. 
Участък, който не отговаря на изискванията ще бъде ремонтиран, съобразно изискванията 
или както нареди Консултанта и/или Възложителя. Контролиран участък е участък изпълнен 
без прекъсване, с една и съща технология и за който са използвани едни и същи материали. 
Когато производството е непрекъснато, контролиран участък означава еднодневно 
производство.  
Строителят за своя сметка, ще взима проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на 
работата и преди крайното приемане на обекта, според указанията на Строителния надзор 
и/или Възложителя и от посочени от него места. 
Проби от уплътнените асфалтови пластове ще се вземат със сонда на разстояние не по-малко 
от 300 мм от външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27 за пълна 
дълбочина на пласта от място, посочено от Строителния надзор и/или Възложителя. По 
време на работите ще се следят и контролират качеството на материалите, прецизността на 
дозиране на битумните и на минералните материали, температурата на сместа при излизане 
от смесителната инсталация, преди полагането на асфалтовата смес и преди започване на 
валирането и. Дебелината, нивата, напречните и надлъжните наклони, както степента на 
уплътняване на пластовете ще бъде обект на постоянно следене и контрол по време на 
изпълнението на строителните работи от страна на Строителния надзор. Започване на 
изграждането на следващия асфалтов пласт ще става след като предходния подложен пласт 
бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на спецификацията. Всички 
последващи работи ще продължат само след контролиране и приемане от страна на 
Консултанта на завършените предходни работи. 
На местата на взетата проба ще бъде положена и уплътнена гореща асфалтова смес. 

· Изисквания за битумно съдържание и зърнометричен състав 

Ако се докаже с анализите, извършени на пробите от неуплътнена смес или върху 
сондажните ядки, че битумното съдържание или зърнометрията на асфалтова смес са извън 
допустимите толеранси, специфицирани в работната рецепта, уточнена за всяка съответна 
асфалтова смес, участъка от асфалтовите пластове, представен от тези проби, ще бъде 
отхвърлен. 

· Изисквания за конструктивни дебелини и нива на настилката 

Всеки пласт от асфалтовата настилка се изпълнява съгласно линиите, наклоните и 
дебелините, показани в чертежите. 

Упражняване на СН при ремонт на настилки за възстановяване 
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При доставката и полагане на бетоновите бордюри (разд.8300 от ТС) СН ще следи за 
пазването на изискванията на БДС EN 1340, БДС EN 1340/NA, също и за начина на 
транспортиране с цел недопускане на предварителни мехнични увреждания. 

Доставянето на тротоарните плочи трябва да стане след като Възложителя е одобрил 
представения от производителя, сертификат за производствен контрол. Приемане на 
плочките на приобектов склад  СН ще извърши само след представяне на декларация за 
експолатационни показатели, съгласно БДС Е№ 1340. При съмнения в качеството ще се 
изпитват контр. проби. 
ü контрол на правилата за управление на качеството по време на строителството - контрол 
върху съответствието на влаганите строителни материали и изделия, наличие на декларации 
за съответствие на качеството и необходимата техническа документация относно 
технологията на влагане, транспортирането и съхранинието им; непрекъснат строителен 
надзор върху технологията на изпълнението на СМР, контрол на челните заварки на тръбите 
и монтажните работи на арматурите – колена, фланци, спирателни кранове, пожарни 
хидранти, преходи, водовземни скоби, намалители, тапи, накрайници и др;  

ü контрол правилното водене на заповедната книга на строежа и вписване всички решения и 
указания в заповедната книга на строежа; 

ü контрол относно присъствието на лицата, упражняващи авторския надзор при приемане 
на изпълнените работи и своевременно даване на решения при констатирани пропуски в 
проектната документация или искания за промяна от одобрените проекти;  

ü контрол за отстраняването на констатирани дефектите или видове работи, 
несъответстващи на проекта, техническата спецификация или в отклонение от технологията;  

ü контрол за правилността при провеждане на единичните, 72-часови проби и комплексни 
изпитания и своевременното съставяне и подписване на протоколите с резултатите от 
проведените изпитвания; предварително изпитване на участъците на якост преди 
засипването на траншеите и монтирането на арматурата; изпитване на спад на налягането за 
определяне на останалото количество въздух във водопровода; основно изпитване за 
водоплътност след засипване на траншеята и след завършване на всички строително-

монтажни работи за участъка; извършване на двукратна дезинфекция на тръбите и трикратно 
изпитване на плътност; 

ü контрол по цялостната координация на строителния процес от откриването на 
строителната площадка до въвеждането на строежа в експлоатация; 

ü контрол върху спазването на проекта за организация и изпълнение на строителството; 
дневниците и книгите за инструктаж на работниците; временните организации на 

движението и ПБЗ; подготовка на трасето преди извършване на изкопните работи; 
организация; уточняване местата на пресичане с подземни комуникации; уточняване местата 
на сградните водопроводни отклонения; местата за пешеходни пресичания; местата за 
складиране на тръбите; подходите до площадките; контрол на временната устойчивост на 
изкопите; 

ü контрол върху строежите, съставените документи и процедурите при наложили се 
спирания на строителството или възникнали аварии на строежа; 

ü контрол за спазване от страна на надзорниците изискванията за поверителния характер на 
факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и 
след това. 
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За този етап контролните дейности се осъществяват екипа от ключови експерти и 
експертите, подпомагащи работата им по съответните специалности. В организацията на 
работа на строителния надзор и разпределението на човешките ресурси са разписани 
конкретни задължения на членовете на екипа. Създадена е организация за плътен контрол, 
взаимозаменяемост на експертите и последващи контрол, който ще се осъществява както от 
Ръководителя на екипа, така и от Координатора на проекта. Експертът по безопасност и 
здраве има задължения за актуализиране оценката на риска и да изисква такава от 
изпълнителя на СМР. С това се цели постигането на допълнителна превенция за 
съответствие на изпълняваните СМР. Контролните действия обхващат целия процес на 
изпълнение на строежите, включително правилното им и навременно документиране, 
гарантиране качеството и съответствието им с изисквания към строежите. Контролните 
дейности в етапа на изпълнение на строителството гарантират безпроблемното приемане на 
обектите и въвеждането им в редовна експлоатация. В организационно отношение се 
предвиждат дублиращи проверки на работата на надзорниците, дискусии при констатирани 
пропуски в проектните решения и регулярни доклади от страна на надзора до възложителя.  

Контролните дейности при предаване на строежа, включват проверка на необходимите 
документи за въвеждане на обекта в редовна експлоатация; проверка на екзекутивните 
чертежи за отразяване на несъществените отклонения от одобрените проекти и заверяването 
й от правоспособните лица; контрол върху необходимите измервания, изпитвания и пусково-

наладъчни работи, единични и комплексни изпитвания, дезинфекции на водопроводити; 
лабораторни изпитвания на водата и други необходими; контрол върху документацията, 
необходима за внасяне в службата по кадастър и вписване на информацията за изпълените 
строежи, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър; своевременно получаване на 
положителни становища от специализираните държавни контролни органи за въвеждане на 
строежа в експлоатация; контрол върху документацията, необходима за съставяне на 
окончателния доклад за въвеждане на строежа в експлоатация и на Техническия паспорт; 

Организацията и контролът в етапа на приключване на строежите и въвеждането им в 
експлоатация предвижда активно участие на всички надзорници. Координаторът на проекта 
и представляващият надзора извършват окончателен контрол на документите, описите на 
създадените и представени документи и съвместно с екипа-надзорници съставят и подписват 
констативния акт, Окончателния доклад и Техническия паспорт.  
 

Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 

Строителният надзор е задължен да следи и контролира : 

- всички мерки утвърдени от Възложителя за недопускане увреждане на трети лица и имоти 
вследствие на строителството, като при констатирани нарушения информира Възложителя и 
дава указания на Строителя за тяхното своевременно отстраняване.  

- за спазването на утвърдения временен план за организация на движението, съпъстващата 
маркировка и предупредителна сигнализация.  

- контролно-пропускателния режим на обекта с цел недопускането на странични за 
строителния процес лица, непритежаващи необходимата професионална подготовка и/или 
лични предпазни средства 

- генерирарането, събирането и депонирането на земни маси, твърди и/или течни отпадъци, 
да се извършва съобразно нормативните изискавния и на определените за целта места 
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- употребата на машини, съоръжения и взривни вещества, представляващи потенциална 
опасност за живота и здравето на трети лица 

- недопускането на извършване на дейности, създаващи опасност от замърсяване на 
питейни водоизточници, свлачища, замърсяване на въздуха и др.п. 

ДЕЙНОСТИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 

Съществена част от задълженията на строителния надзор по време на строителството са 
дейностите по безопасни и здравословни условия на труд.  

В пряката си работа на обекта в качеството на строителен надзор „СТРОЛ – 1000” АД ще 
контролира спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършването на строителните и монтажните работи, в съответствие с регламентите на 
Закона за устройство на територията, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 
Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни  условия на труд при 
извършване на строителните и монтажни работи, Наредба №7 за минималните изисквания за 
ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване, Наредба №3 за 
инструктаж на работниците по БХТПО, Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност 
на труда и противопожарната охрана, Противопожарните строително-технически норми и 
действащата специфична законова и нормативна база в тази област в страната.  

Режимът на работа на Координатора по безопасност и здраве ще включва максимален плътен 
и ефективен контрол относно спазване изискванията за здравословни и безопасни условия на 
труд, включително оценка на риска и съответните превантивни мерки; работното място и 
работното оборудване; консултиране и информиране на работещите; санитарно-хигиенни 
норми и изисквания.  

Контролът на безопасността ще се обвърже с основните етапи от плана за безопасност и 
здраве, като ще се изисква той да съдържа следните основни части: 

ü утвърден организационен план за провеждането на строителния процес от деня на 
съставяне на Протокол обр.2 до деня на съставянето на Констативен акт обр.15, като същия 
следва да е съобразен с план-графика за изпълнение на видовете работи по дати, обеми, 
технологии. При евентуална промяна в графика за изпълнение на видовете работи ще се 
изисква промяна и на организационните решения и обратно;  

ü строително-ситуационния план; 

ü комплексен план-график за последователността на извършване на СМР; 

ü плановете за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на 
работниците и намиращите се на строителната площадка; 

ü мерките и изискванията за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, 
включително за местата със специфични рискове; 

ü списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол 

ü списък на отговорните лица /име, длъжност, работодател/ за провеждане на контрол и 
координиране на плановете на отделните строители за местата, където има специфични 
рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение; 

ü схемата на временната организация и безопасност на движението по транспортни и 
евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея; 
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ü схема на местата  на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или 
повече строители; 

ü схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове; 

ü схема на местата за инсталиране на повдигателни съоръжения и скелета; 

ü схема на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни 
работилници и контейнери за отпадъци; 

ü схема на разположението на санитарно-битовите помещения; 

ü схема за захранване с електрически ток, вода, канализация и др. 

ü схема и график за работа на временно изкуствено осветление на строителната площадка и 
работните места; 

ü схема и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено 
място за оказване на първа помощ; 

ü утвърден организационен план за провеждането на контролни изпитвания и измервания, 
единични изпитания и 72-часови проби в периода след подписване Констативния акт обр.15 
до изготвяне на окончателния доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; 

Координаторът по безопасност и здраве от екипа на строителния надзор извършва действен 
контрол на място за: 

ü спазване проекта „Плана за безопасност и здраве” /ПБЗ/; 

ü проверка на дневниците за инструктаж и спазване инструкциите по безопасност и здраве, 
пожарна безопасност и всички действащи нормативните изисквания;  

ü ползване на лични предпазни средства;  

ü обезопасяване на изкопи и траншеи;  

ü наличие на съгласуван проект за временна организация на движение и стриктното му 
спазване по време на изпълнение на строителството по клонове и участъци; 

ü поставяне на предвидените пътни знаци, сигнализации;  

ü недопускане замърсяване на уличната и пътна мрежа от строителната механизация и 
транспортната техника;  

ü ред и чистота на строителните площадки и по трасетата на изпълняваните водопроводни 
мрежи;  

ü техническа поддръжка  на съоръженията и работното оборудване (електрически и 
повдигателни съоръжения, строителни машини, транспортна техника и др.).   

ü Съгласно чл.15 от Наредба 2 за минималните изисквания за БЗУТ при СМР, 
координаторът по БЗ изисква от строителите (съвместно с подизпълнителите, ако има 
такива) да извършват оценка на риска при включване на нови процеси на работа и да 
представят своевременно актуализация на оценката за всички етапи на договореното 
строителство /включително избора на работно оборудване и всички параметри на работната 
среда и съответните измервания на параметрите на работната среда/; 

ü изисква от строителя копия от писмата до ИА „ГИТ” и РДНСК, с които са изпратили 
съдържанието на информационната табела, съгласно изискванията на чл.12, ал.3 от Наредба 
№2 за БЗУТ при СМР;  
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ü участва при оценката на риска още в етапа на подготвителните дейности, като ключов 
експерт в екипа настроителния надзор; 

ü следи за правилната подготовка и безопасното изпълнение на всички строителни работи – 

изкопни и насипни работи, изпълнението на укрепени и неукрепени изкопи, кофражи, 
бетонови, армировъчни работи, монтаж на строителни конструкции, ползването на 
безопасни скелета, платформи, люлки и стълби, монтаж на инсталации, монтаж на 
технологичното оборудване и тръбопроводите, полагане на изолации и довършителни работи 
и т.н.  Контролът ще включва и дейностите на временните и подвижни строителни площадки 
и ще се осъществява при изпълнението на следните строителни и монтажни работи: 

- земните работи, включително екскавацията съгласно утвърдените Инструкции за 
безопасна работа при извършване на земни работи, изпълнение на неукрепени и укрепени 
изкопи, при ръчна направа на изкопи, насипни работи и вертикална планировка;  
- пътните работи, съгласно утвърдените Инструкции за безопасна работа при извършване 
на насипни работи, дренажи, уплътняване на леки скални почви, битумизирани баластри, 

пластове на неплътен и плътен асфалтобетон, работа с отровни и силно избухливи вещества 
/горещ битум и разредители/, противопожарните правила за работа при полагане на 
асфалтобетон /съгласно ПИПСМР/, изпълнение на пътни банкети и бордюри, работа с пътно-

строителни машини. 
- изграждането конструктивни елементи, съгласно утвърдената Инструкция за безопасна 
работа при стоманобетонни конструкции, /обща подготовка, кофражни работи, армировъчни 
работи, полагане на бетон/, при работа с пътно-строителни машини, при монтаж на 
строителни конструкции, монтаж на стоманени конструкции 

- инсталациите и тръбопроводите, отводнителните /дренажни/ работи, изолационните 
и довършителните работи, съгласно утвърдените Инструкции за безопасна работа   
- товаро-разтоварните работи при извършване на СМР свързани с изпълнението на 
основните видове работи, 
- складове за отделните видове строителни материали, съгласно изискванията и 
инструкциите за съхранението им.  
За мероприятията по ЗБУТ ще се изисква своевременно попълване на Информационни 
листове, в които да бъдат отразени изпълнението или неизпълнението на утвърдените 
мероприятия за съответния етап, както и писмени пояснения относно неизпълнението им. 
Контролът за безопасността на строежа ще бъде съобразен със спецификата на извършваните 

видове строителни и монтажни работи и изискванията на техническия и технологичен проект 
за работа, като контролът ще бъде насочен към превантивните действия и навременна оценка 
на риска, който може да бъде предотвратен. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДНИ РАБОТИ 

 

ü При промяна на инвестиционните намерения и искане за извършване на СМР в 
отклонение от одобрените проекти, допустими съществени изменения по смисъла на чл.154, 
ал.5 от ЗУТ, представляващият дружеството провежда обсъждане с Възложителя и другите 
участници в инвестиционния процес и се изготвя план за действие. При решение за промяна 
се възлага изготвянето на проект, оценка съответствието му със съществените изисквания 
към строежите и вписване в разрешението за строеж на допуснатите изменения.  

ü Съставя се нов график на работа и се извършва обоснована преценка относно 
необходимостта и условията за спиране на строежа;   
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ü При евентуално настъпване на непреодолими проблеми на строежа, включително искания 
за изменения в проектите; неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; 
забавяне доставките; неблагоприятни геоложки или метеорологични условия; смяна на някои 
от участници в строителството представляващият дружеството за надзор съвместно с 
Възложителя предприема действия за спиране на строителството по предвидения в ЗУТ ред 
и съставяне на  Акт обр.10 за установяване състоянието на строежа при спиране на 
строителството. Уточняват се извършените видове строителни и монтажни работи; 
доставените материали, инвентар, съоръжения и др.; определят се извършени работи, които 
подлежат на премахване; необходимите работи за осигуряване на здравината и 
пространствената устойчивост при консервиране на строежа; необходимите допълнителни 
проекти, експертизи и др. и сроковете за представянето им; необходимите промени в 
доставката на материали, както и други изисквания и мерки за замразяване на 
строителството; 

ü След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, съвместно с 
възложителя, строителният надзор организира съставянето на Акт обр.11 за установяване 
състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на 
строителството.  

ü При установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др., 
представляващият надзора и ръководителят на екипа уведомяват възложителя и инспекцията 
по труда и организират проверки на място и съставяне на акт обр.13, в който се вписват 
причинените щети на строежа и строителната площадка и предписания за извършване на 
необходимите строителни и монтажни работи за възстановяването им 

 

С така предложените дейности по време на изпълнение на строително-монтажните 
работи на обектите, строителният надзор  «СТРОЛ – 1000» АД предлага една адекватна 
система за анализ на контрола от страна на надзора, гаранции за допълнителна 
превенция на изпълняваните СМР, с цел недопускане на отклонения от одобрените 
проекти, технологичните и законови изисквания и предаване на Възложителя на един 
качествен краен продукт.  
 

3. Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 
 

Главните видове строителни и монтажни работи при изпълнение на водопроводните мрежи и 
сградните водопроводни отклонения включват изкопни работи, монтажни работи на 
проводите и арматурата към тях, обратни засипки, уплътняване на пластовете и 
възстановяване на настилките. Мониторинга на методите на изпълнение на видовете работи 
включва основно самата технологията на работа. Съпътстващите работи, обаче, също са 
предмет на наблюдение и контрол, предвид определящото им значение за качественото 
изпълнение на вида работа. Това предполага един стриктен геодезичен мониторинг от 
подготвителните дейности при определяне на строителната линия и ниво и по време на 
изпълнение на водопроводните мрежи за спазване на напречните профили; мониторинг на 
обратнит енасипи, при уплътяване на земните пластове и до възстановяване на пътната 
настилка. Друга важна дейност при мониторинга на методите на изпълнение на основните 
видове работи е контрола преди започване на вида работа – мониторинг на качеството на 
предвидените за влагане материали, изделия и съоръжения, тяхното съответствие с 
предвидените в проекта, правилното им транспортирани и съхранение, спазване на 
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предписаната технология за изпълнение и влагане в строителството, както и последващ 
контрол за качествата на изпълнениет видове работи. Мониторинга върху методите на 
изпълнение предвиждаме при извършване на контролните изпитвания на изпълнените 
водопровди участъци, промивките и дезинфекцията им, както и мониторинг на безопасното 
изпълнение на  отделните видове работи.  

Мониторинг на методите и технологията на изпълнението на отделния вид работа има 
за цел да се допуска изпълнение на следващ вид работа само след приемане на 
изпълнени предшестващи видове работи с доказано качество.  

Мониторинг на методите на изпълнение на главните видове работи включва спазване на 
технологията и технологичната последователност на работа; ползаване на предвидените 
машини и съоръжения за извършването им; доказателства за правилното транспортирани и 
съхранениена материалите; извършване на всички действия съгласно описаната технология 
на изпълнение за вида работа и спазване на изискванията за безопасност на работа; 

При извършване на земни работи ще се осъществи наблюдение и контрол относно 
строителните машини, с които се извършват изкопните работи, подготовка и доставка на 
необходимите продукти и приспособления за извършване на земни работи (укрепителни 
елементи, стълби и др.); почистване и временно повърхностно отводняване на строителната 
площадка преди започване на изкопните работи; отстраняване на хумусния пласт; 
устойчивостта на откосите и укрепването им; съответствие на геоложката структура с 
проектната; монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения; геодезическо трасиране 
на оси и контури на земните съоръжения; поставяне на знаци и/или табели, защитни 
ограждения, сигнализирани с предупредителни знаци и табели, сигнално осветление за 
тъмната част на денонощието; изграждане на временни пътища; 

При изпълнение на обратните насипи мониторинга на изпълнение включва контрол на 
уплътняването на всеки пласт, лабораторни изпитвания съгласно определенията в ПИП СМР, 
проекта, Техническата спецификация; представяне на сертификат от кариерата за вида и 
качеството на материала;   

При изпълнение на стоманобетонни конструкции – мониторинг за състоянието на кофража 
при бетониране; придружаващи документи доставките на армировка и бетон, 
удостоверяващи качеството им /декларации за съответствие и лабораторни проби/; полева  
проба на бетона на място;  

Мониторинга на технологията на полагане на тръбопроводите обхваща технологията на 
заваряване на тръбите и технологичната последователност на работа, използваните агрегати, 
заваръчни машини, съоръжения за монтажа им; мониторинг на нивелацията на 
тръбопроводите; доказване на надлъжните профили; доказване нивата преди започване на 
засипките на тръбопроводите; правоспособност на лицата, извършващи заварки на тръбите;  
спазване на предписаната технологична за изпитвана на водплатност и за последващи 
промивки и дезинфекции. 

Преди започване на всеки вид работа се извършва проверка на доставените материали, 
машини и съоръжения; съответствието им с проектните; качеството при започване на 
съответния вид работа; наличие на Декларации за съответствие, лабораторни проби, 
технически паспорти за съоръженията, указания за технология на работа и др., доказващи 
съответствие с действащите стандарти, технически одобрения; 

Мониторинга на методите на изпълнение за отделните видове работи включва и: 
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· Съответствие на проектните коти и размери и отложените теренни точки /трасировка на 
място/;  

· правилно транспортиране и складиране на материалите и изделията в съответствие с 
указанията на производителя и инструкциите за експлоатация; начин на съхранение на 
строителните продукти, изделията и оборудването на строителната площадка; 

· съответствие на одобрените източниците за доставка на материали или нестандартни 
материали /сертификата за годност на материала, издаден от оправомощена лаборатория; 
изпитване на нестандартни материали в акредитирани лаборатории и получаване на 
сертификат за приложимост/; 

· навременно взимане на контролни проби и извършването на измервания, единични и 
комплексни изпитвания, 72 часови проби, лабораторни измервания, наладки и други; 

Като доказателства за извършвания мониторинг ще се представя и снимков материал. 

Контролът на изпълнение на видовете работи, които екипът на строителния надзор ще 
извършва на място, включва технологията на работа и измерванията и изпитванията на 
изпълнените видове работи. Технологията на работа следва да кореспондира с техническото 
досие на продуктите и предвидената последователност и технология на работа в проекта, 
изискванията на ПИП СМР и на безопасните условия на труд. За регламентираните 
изпитвания и измервания на влаганите в строителството материали и за качеството на 
изпълнените видове работи, строителният надзор ще извършва проверка на предложените от 
строителя лаборатории, относно тяхната валидна акредитация. На изпълнените участъци от 
водопроводните мрежи ще се извършват проби за предварително изпитване на водопровода 
на якост и водоплътност съгласно чл. 162, ал.3, т. 1 и т.2 от Наредба №2/2005г. за 
проектиране и изграждане на водоснабдителни системи. На изпълнените тръбопроводи по 
клонове ще бъдат проведени промивки и дезинфекция на водопровода на основание Наредба 
№4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК 
системи; 

За гарантиране качественото изпълнение на строително-монтажните работи се предвижда 
стриктен мониторинг на методите на изпълнение на главните видове работи. Мониторингът 
на методите и технологията на изпълнението на отделния вид работа има за цел да се 
допуска изпълнение на следващ вид работа само след приемане на изпълнени предшестващи 
видове работи с доказано качество.  

Главните видове строителни и монтажни работи при изпълнение на уличните водопроводни 
мрежи включват изкопни работи, полагане на водопровдните тръби чрез челна заварка върху 
пясъчна подложка, обезопасяване с детекторна лента и обозначаване на провода със 
сигнална лента с надпис „внимание водопровод” и изпълнение на обратен насип. При 
подмяната на сградните водопроводни отклонения ще се монтират съответните арматура, 
улични спирателни кранове и необходимите противопожарни хидранти. Технологията на 
изпълнение на сградните водопроводни отклонения ще бъде чрез клемно-фитингови връзки.  

Наблюдението и контролът основно ще е съсредоточен върху самата технология на 
основните и съпътстващи видове работи. Това предполага един стриктен геодезичен контрол 
от подготвителните дейности при определяне на строителната линия и ниво, по време на 
изпълнение на водопроводните мрежи за спазване на профилите, при уплътяване на земните 
пластове до възстановяване на пътната настилка. Друга важна дейност при мониторинга на 
методите на изпълнение на основните видове работи е контрола преди започване на вида 
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работа – мониторинг на качеството на предвидените за влагане материали, изделия и 
съоръжения. Всеки вид работа се приема след извършен контрол /на уплътняванена земните 
маси, хидравлични проби на изпълнените участъци от водопровода и т.н./. Така че, 
мониторинга на методите на изпълнение на видовете работи, включва и входящия контрол за 
качеството на влаганите материали, правилното им транспортирани и съхранение, спазване 
на предписаната технология за изпълнение и влагане в строителството, както и последващ 
контрол за качествата на изпълнениет видове работи. Този контрол на методите на 
изпълнение включва и дейностите по безопасно изпълнение на  отделните видове работи.  

ü При полагане на водопроводните тръби ще се следи за спазване на технологията и 
технологичната последователност на заваряване; ползаването на предвидените агрегати за 
извършването им; извършване на заварките от правоспособни лица; представяне на 
доказателства за правилното транспортирани и съхранение на материалите; извършване на 
всички действия съгласно описаната технология на монтаж на полиетиленовите тръби и на 
връзките на СВО; 

ü При извършване на земни работи - мониторинг относно строителните машини, с които се 
извършват изкопните работи, подготовка и доставка на необходимите продукти и 
приспособления за извършване на земни работи (укрепителни елементи, стълби и др.); 
почистване и временно повърхностно отводняване на строителната площадка преди 
започване на изкопните работи; устойчивостта на откосите и укрепването им; съответствие 
на геоложката структура с проектната; монтиране на ограждащите и предпазните 
съоръжения; геодезическо трасиране на оси и контури на земните съоръжения; поставяне на 
знаци и/или табели, защитни ограждения, сигнализирани с предупредителни знаци и табели, 
сигнално осветление за тъмната част на денонощието; изграждане на временни 
преминавания; 

ü Приемане на всеки пласт обратен насип, лабораторни изпитвания съгласно определенията 
в ПИП СМР, проекта, Техническата спецификация; представяне на сертификат на кариерата 
/вида материал/; одобряване на източниците за доставка на материали или нестандартни 
материали /сертификата за годност на материала, издаден от оправомощена лаборатория; 
изпитване на нестандартни материали в акредитирани лаборатории и получаване на 
сертификат за приложимост/; 

ü Мониторинг на точността на проектните коти и размери и отложените теренни точки 
/трасировка на място/; 

ü Като доказателства за извършвания мониторинг ще се представя и снимков материал. 

В организационно отношение строителният надзор ще изисква от изпълнителя: 

ü назначаването по трудов договор на технически правоспособни лица, които да извършват 
техническо ръководство на строежа /на подобектите/, както и технически правоспособни 
лица с придобита специалност и образователно-квалификационна степен, които да 
осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни 
работи, а за заварчиците на полиетиленовите тръби да притежават свителство за 
правоспособност; 

ü в договорите за доставка на строителни материали, машини, съоръжения, изделия и други, 
да се регламентират изискванията за изпълнението на съществените изисквания към 
строежите и продуктите да отговарят на техническите спецификации, определени със Закона 
за техническите изисквания към продуктите; 
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ü при доставка на материалите и изделията на място да се извършва проверка относно 
наличието на придружаващи документи за съответствие на качеството им и доказващи 
съответствието  на техническите параметри с предвидените по проекта. Проверката на място 
обхваща и контрол за правилния транспорт и осигуряване на необходимите условия за 
складиране и съхранение на строителните площадки. 

Измервания и отчетност на изпълнените строително монтажни работи  

По време на строителството всички видове работи подлежат на измерване и доказване. 
Вследствие на дългогодишния си опит и срещнати казуси, е разработена и внедрена 

ефективна система на отчет на документацията, който може да се резюмира както следва: 

Запазвайки формата на офертната количествена сметка, с единични цени по оферта, 
количества по оферта и стойности по оферта, се създават три допълнителни групи от по две 
колони, които да отразяват, количества и стойности с натрупване „до момента", количества 
и стойности за „минал отчетен период" и количества и стойности за „отчетния" период.  

Горепосочената система дава реална и коректна информация кога, къде и колко пъти са 
актувани количества по дадена позиция от количествената сметка без значение от вида 
строително – монтажни работи или строителни продукти. Тази система дава възможност на 
последващ одит от независими експерти да провери реалността на изпълнените СМР и 
съответно допустимостта на извършените плащания, което е от съществено значение при 
осъществяване на проекти, финансирани по програми на ЕС. 

На Възложителя ще се представят в края на всеки месец доклади, отразяващи реалния 
напредък на строителството, отразените и остойностени количества изпълнени СМР, 
възникналите непредвидени видове СМР. 

При констатирани несъответствия между строителния етап и инвестиционните проекти, 
което представлява нарушение на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по неговото 
прилагане, Оперативната програма, данъчното законодателство и другите нормативни актове 
на Република България, препоръчва на Възложителя да разпореди извършването на 
съответните корекции, след което да представи отново необходимите документи за изготвяне 
на писмен доклад. При съответствие на извършения строителен етап с действащото 
законодателство и ОП ЕТС и съответствие на издадените документи, препоръчва плащане на 
строителния етап. 

Предаването и приемането на извършените СМР – предмет на настоящата поръчка ще се 
удостоверява със съставяне на Констативен протокол за установяване на действително 
извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно 
определените в този договор правоспособни лица. Всеки констативен протокол се 
придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи 
съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените 
изисквания към строителните продукти. 

Гореизброените документи се изготвят в четири еднообразни екземпляра и преди да се 
представят на Ръководителя на проекта за одобряване се проверяват и подписват от 
Консултанта, упражняващ строителният надзор на строежа. 

Всички останали документи необходими за верифициране разходите по изпълнението на 
проекта, изискващи се от Сертифициращия орган и посочени в Указания дадени с писмо 
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ДНФ № 02/31.08.2007 г. на Министерство на финансите, се представят на ръководителя на 
проекта за проверка и одобрение. 

Ръководителят на проекта проверява всички представени документи и след като се увери в 
съответствието им с действително извършеното на място, одобрява подписания констативен 
протокол. Одобреният от ръководителя на проекта Констативен протокол се счита за 
основание за искане на плащане по реда на договора между общината и Финансиращата 
институция. 

Преди извършване на междинно плащане, консултанта, упражняващ строителния надзор, 
изготвя тримесечен междинен доклад за извършената работа и доказващ напредъка по 
изпълнение на строителните обекти. 

След окончателното приключване на СМР консултантът, упражняващ строителния надзор, 
изготвя окончателен доклад до Възложителя. 

„СТРОЛ – 1000” АД ще следи Изпълнителят на СМР точно да спазва разпоредбите на ЗУТ и 
съответните подзаконови актове. 
 

КОНТРОЛ НА ГРАФИЦИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Контролът по спазване на календарните графици за изпълнение на обекта обхваща 
всички графици, утвърдени от Възложителя по по главни клонове, учасътци, мрежови 
графици, графици за доставка на материали и изделия, графици за мероприятия по 
опазване на околната среда и за недопукане увреждане на трети лица др.  

В практиката на взаимоотношенията Възложител–Строител, строителната програма е 
програмата, която Изпълнителят представя на Възложителя преди започване на СМР. 
Строителят представя на Възложителя строителна програма с ресурсното обезпечение, 
диаграма за движение на работната ръка, изисквания към персонала и обяснителна записка 
към нея, като се описват методите на строителство, оборудването на Строителя което ще 

бъде  използвано, отоварящо на изискванията на инвестиционния процес, очакваните 
производителности, които са база за планиране на времетраенето. Веднъж одобрена от 
Възложителя тя става официален подробен график за изпълнение на Работите, който 
стриктно се контролира от страна на Надзора. 

Екипът на Консултанта ще контролира изпълнението на Строителната програма като 
проверява напредъка на извършените работи за съответствие с одобрените графици и при 
изоставане ще има ангажимент да задължи Строителя да коригира своята програма по начин, 
който да преодолее изоставането, привързана към общата строителна програма. Надзора 
уведомява Възложителя за нарушаване изпълнението на строителната програма от страна на 
Строителя и предложената нова програма от Строителя да бъде утвърдена от Възложителя. 

Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, предвидени в 
проекта, по време на строителството. 

Строителният надзор е задължен да контролира одобрената от Възложителя програма за 
защита на околната среда и да указва мерки за отстраняване на допуснати нарушения от 
страна на Строителя като същите са предварително утвърдени от Възложителя. СН ще следи 
по време на строителството да не се допуска отклонение от нормативно определените 
ограничения за изпълнение на строителството с цел недопускане увреждане на околната 
среда и ще съблюдава стриктно спазване на утвърдените правила на системата за управление 
ISO 14001:2004 - Системи за управление на околната среда третираща: Политика по 
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управление на околната среда, Ресурсите, ролите и пълномощията относно управлението на 
околната среда, Аспектите на околната среда и тяхното управление, Управление на 
документи и записи по околна среда, в това число и нормативната база касаеща околната 
среда. 

Коригиращи и превантивни действия и управление на несъответствията относно околната 
среда, също така и планиране на действия при извънредни ситуации. 

Строителния надзор изисква от изпълнителя на СМР по никакъв начин  да не уврежда 
околната среда,в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове,като за целта 
строителя представи изчерпателно описание на мероприятията за изпълнението им и на 
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 
 

4. Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни 
материали за изпълнение на поръчката. 
Дейности, които подлежат на съгласуване и контрол по време на строителството 

ü Съгласуване на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на 
поръчката  - произход, доставки, сертификати. Технологичното оборудване с основните 
материали за изпълнение на строежа следва да отговарят на предвидените в проекта вид, 
качество, технически параметри, капацитет и всички специфични характеристики. 
Изпълнителите и доставчиците на съоръжения и материали предварително представят за 
съгласуване документите, доказващи съответствието им с проектните, наличието на 
маркировка, декларация за съответствие, инструкция и/или указание за употреба на 
български език. Предложения от страна на строителите за замяна на някои видове материали, 
съоръжения или изделия, се разглеждат съвместно с Възложителя и авторския надзор и след 
преценка се допуска или отхвърля направеното предложение. Строителите и директните 
доставчици съгласуват предварително следните материали, изделия и съоръжения: 
водопроводни тръбии съответните фланци, колена, преходи, намалители, водовземни скоби, 
накрайници, тапи, спирателни кранове, пожарни хидранти и други арматури; ст.обсадни 
тръби; готови ст.б елементи и други, определени на място. 
ü На съгласуване и контрол подлежи заваръчната апаратура за заварките на 
полиетиленовите тръби, правоспособността на заварчиците. 
В предварителните срещи се установяват лицата – представители на отделните участници в 
инвестиционния процесс /Възложител и инвеститорски контрол, строители, технически 
ръководители, авторски надзор, координатори по БЗ от страна на надзора и на строителя, 
заинтересовани страни във връзка с реконструкцията на водопроводните мрежи, контролни 
органи и други/, Съставя се списък с лицата и координати за връзка /длъжности, телефони, 
имейли и други/.   

ДЕЙНОСТИ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВАТА СМР 

За постигане целите и резултатите на поръчката/договора са предвидени ефективни  мерки за 
осигуряване на качеството на изпълнение на обекта, обхващащи съответните етапи на 
изпълнение на строежите – контрол на качеството на продуктите, влагани в строежите и на 
технологията на работа.  

Съгласно разпоредбите на чл.169 “а” от ЗУТ в строежите се влагат само строителни 
продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и 
отговарят на техническите одобрения, регламентирани в Закона за техническите изисквания 
към продуктите /ЗТИП/ и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
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съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) (обн.ДВ бр.106/2006г., в сила от 
01.01.2007г.). Прилагането на български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски 
стандарти, е задължително за строителните продукти, с което се постига уеднаквяване на 
законовите разпоредби на страните членки на ЕС, отнасящи се до строителните продукти - 

директивата на Съвета на Европа 89/106/ЕЕС. Съгласно §3, ал.3 от Допълнителните 
разпоредби на ЗТИП,  прилагането на хармонизираните стандарти към строителната 
директива е задължително за строежите на територията на РБ.  

При планирането, организацията на работа, изпълнението на строителните работи, 
полагането на тръбопроводите, изпълнението на сградните водопроводни отклонения, 
изпитванията и пускането в експлоатация на водопровдите, ще се извършва плътен контрол 
за спазването на всички разпоредби, свързани с цитираната нормативна уредба и при 
спазване на технологичната последователност на изпълнение  и технологията на работа. 

Входящият контрол при одобряването на строителните материали, изделия и съоръжения за 
влагане в строежите, включва изискване към изпълнителя на строежа да спазва всички 
разпоредби, стандарти и насоки, съдържащи се в последните актуални версии на 
приложимите законови актове.  В НСИСОССП са обособени две групи строителни продукти: 

ü Продукти, отговарящи на европейските технически спецификации – български стандарти, 
въвеждащи европейски хармонизирани стандарти, или еквивалентни; европейски технически 
одобрения и признати национални технически спецификации  

ü Продукти, отговарящи на българските технически спецификации – български стандарти, с 
които се въвеждат европейски или международни стандарти, български стандарти и 
български технически одобрения. 

При договарянето на доставки на материали и изделия за строежите изпълнителят следва да 
изисква от производителите или техните упълномощени представители да представят 
необходимите техническите спецификации по чл.5, ал.2 от ЗТИП и чл.4 от НСИСОССП, 
придружени със съответните удостоверения.  

Строителният надзор ще контролира на място и ще разрешава влагането на продукти в 
строежа, които са придружени с необходимите документи, удостоверяващи съответствието 
на даден продукт със съществените изисквания - маркировка СЕ; ЕО Декларация за 
съответствие и Техническо досие. Всички влагани в строителството материали, изделия или 
съоръжения следва да са придружени с Декларации за съответствие на качеството със 
съществените изисквания.  

Контролът на изпълнение на видовете работи, които екипът на строителния надзор ще 
извършва на място, включва технологията на работа и измерванията и изпитванията на 
изпълнените видове работи. Технологията на работа следва да кореспондира с техническото 
досие на продуктите и предвидената последователност и технология на работа в проекта, 
изискванията на ПИП СМР и на безопасните условия на труд. За регламентираните 
изпитвания и измервания на влаганите в строителството материали и за качеството на 
изпълнените видове работи, строителният надзор ще извършва проверка на предложените от 
строителя лаборатории, относно тяхната валидна акредитация. На изпълнените участъци от 
водопроводните мрежи ще се извършват проби за предварително изпитване на водопровода 
на якост и водоплътност съгласно чл. 162, ал.3, т. 1 и т.2 от Наредба №2/2005г. за 
проектиране и изграждане на водоснабдителни системи. На изпълнените тръбопроводи по 
клонове ще бъдат проведени промивки и дезинфекция на водопровода на основание Наредба 
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№4/2004г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК 
системи; 

В подготвителният етап на изпълнение на строежа, Консултантът ще изиска от Стоителя 
график за доставки на материали и изделия. Консултантът ще провери съответствието на 
графика за доставки с одобрения от Възложителя строителен график, от една страна и 
капацитета на наличните складови площи от друга. Ще бъде допуснато започване на 
строително-монтажните работи, само при наличие на ресурсна обезпеченост и ясна визия за 
ритмичността на доставките, гарантираща спазване на строителния график. 

Консултантът ще изиска от Стоителя сертификати за произход/ декларации за 
съответствието със съществените изисквания/ декларации за експлоатационни показатели/ 
други приложими документи за всеки материал или изделие, вложени в строежа и ще 
провери и удостовери съответствието им с параметрите заложени в проекта и техническата 
спецификация на Възложителя. 
Регулярно ще бъдат проверявани наличностите в складовете на Строителя, както и начина на 
складиране съгласно предписанията на производителя. Всички доставки на суровини и 
материали, предназначени за влагане в строителството, ще се следи да са снабдени с 
надлежна документация за произход и качество, включително за изпитване за съответствие с 
приложимите изисквания. Съответните документи трябва да се предоставят преди влагане на 
съответните суровини и материали в строителството. Консултантът може да поиска от 
производителите допълнително изпитване на важни за качеството на обекта суровини и 
материали с цел проверка на съответствието им. Материалите, одобрени и приети преди 
съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и изпитани преди 
използването им. Ще се следи достъпът до депата да бъде лесен за проверка и контрол на 
складираните материали. При транспортиране и складиране на минералните материали ще се 
следи за избягване на разслояването, замърсяването или увреждането им. Няма да се допуска 
при съхраняване в депата, смесване на материалите, различаващи се по вид и физико-

механични показатели, освен когато Спецификацията предвижда това. Когато доставката се 
извършва с камиони, материалите ще се разтоварват така, че да не се нарушава цялостта и 
вида им.  

Всички доставки ще отговарят на предписаните в проекта по вид и качество, като при 
възникване на необходимост от промяна по целесъобразност, същата трябва да се одобри 
предварително от Възложителя и Консултанта и/или евентуално от Проектанта. 
При установяване на несъответствия и/или нарушения, същите ще бъдат докладвани 
своевременно на Възложител. 
Консултантът контролира ежедневно извършването на СМР по вид, качество и стандарт 
съгласно Инвестиционния проект, Техническата спецификация, както и всички приложими 
Законови разпоредби.  Съответствието трябва да е налице след завършването на всеки 
участък и преди съгласуването от страна на Консултанта на съответния сертификат за 
плащане за изпълнени строително-монтажни работи по Договора със Строителя; 

Консултантът контролира и приема Строителните продукти, включително извършва контрол 
в складовете на доставчиците;  
Ще се изисква от строителя да представи предварително схема на местата за складиране на 
основните материали. Ще се укаже местоположението и размерът на местата за съхранение 
на всички натрупани запаси от стоки и материали, включително изкопни материали и 
оборудване. Ще се изиска схема за обезопасяване на работите и превантивните мерки за 
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защита от повреда, включително и вандализъм, наводнение, земетресение, ураган, пожар и 
кражба; 

При установени доставки, които не съответстват на изискванията – видимо нарушена 
цялост, неправилно транспортиране, липса на придружаващи документи или документи, 
показващи несъответствие с проектните параметри, надзорниците уведомяват на място 
доставчика, техническия ръководител и проектанта по съответната част и ръководителя на 
екипа за управление на проекта. Ръководителят на екипа и надзорника по съответната 
специалност извършват незабавно допълнителни проверки и организират обсъждане на 
въпроса с проектанта и изпълнителя. В зависимост от отклонението на параметрите от 
указаните в проекта, проектантът предписва връщане на доставката или допълнителни 
предписания за влагането му в строителството. 
 В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните 
продукти, предложена от и на риск на Изпълнителя по Договора за строителство - одобрява 
(след съгласуване със Възложителя) промяна на Строителните продукти, както и вписва 
даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като промяната е допустима само ако 
Строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, технически норми или 
одобрения, предвидени в Инвестиционния проект и Техническата спецификация, и за които 
изпълнителят представи надеждни доказателства за съответствие /декларации за 
съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро качество от 
качеството на заменените Строителни продукти.  
След предварително съгласуване с Възложителя, Строителният надзор одобрява влагането на 
Строителни продукти, които не са определени в Инвестиционния проект и Техническата 
спецификация.  
Консултантът проверява извършената от Изпълнителя по Договора за строителство работа, и 
го уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за 
отстраняването им, с последващ контрол.  
Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на тяхното качество. 

При влагане в строителството на материалите се извършва контрол за спазване на указаната 
технология и условия на работа, последващ от контролни проверки /проби или измервания 
изпитвания/. При установени несъответствия или отклонения в показателите се предприемат 
действия аналогични на описаните при констатирани отклонения в доставките. 

При доставка на строителни материали и изделия, за които има придружаваща техническа 
документация, от която е видно, че техническите параметри не съответстват изцяло на 
предвидените в одобрения проект, експертите-строителен надзор по съответната част, 
уведомяват техническия ръководител, ръководителя на проекта, представителя на 
Възложителя и Проектанта – авторски надзор по съответната част,  издават заповед този 
строителен продукт или изделие да не се влага в строежа и предизвикват обща среща за 
разглеждане на документацията. Водещото е мнението на проектанта по съответната част. 
При установяване на допустимост за замяна на продукта/изделието, което се счита за 
несъществено изменение на проекта, проектантът вписва заповед в Заповедната книга и 
отразява допуснатата замяна на продукта. При констатиране несъответствие на техническите 
параметри на доставката с тези, определени в одобрения проект, същата се връща и не се 
допуска влагането й в строжа. Строителният надзор по съответната част, за която е 
направено предписание доставените продукти или изделия да не се влагат в строежа, 
извършва стриктен контрол за нова доставка на тези материали, извършва пълен контрол на 
съответствието на доставката и тогава разрешава влагането на продуктите. 
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За недопускане на пропуски с несъответствието на строителните материали или изделия, 
допълнителен контрол е вменен и на Ръководителя на екипа, Координатора по проекта и 
Надзорника по безопасни и здравословни условия на труд. В етапа на организация на 
инвестиционния процес се обсъждат съвместно с всички участници въпросите за контрола на 
качествата, включително недопускане отклонения в техническите параметри на доставките и 
отклонения в технологията на работа.   

При констатирано неизпълнение от страна на изпълнителя на заповеди или предписания на 
строителния надзор, авторския контрол или други контролни органи, Ръководителят на 
екипа докладва своевременно на Координатора по проекта, представляващия обединението 
за предприемане спешни действия за отстраняване на видовете работи/дейности, 
несъответстващи на изискванията. Представляващият надзора писмено уведомява 
Възложителя и организира среща за предприемане на конкретни действия.  

За извършване на регламентираните изпитвания и измервания на влаганите в 
строителството материали и за качеството на изпълнените видове работи ще се извършва 
проверка на предложените от строителя акредитирани лаборатории.  

Качествения контрол трябва да осигури пълно съответствие с договорните изисквания. Това 
се постига с постоянни прегледи, инспекции и тестове на работите, оборудването и 
материалите. 
За постигането на тези цели СН осигурява следните услуги: 
· Контрол по изпълнение на Системата за управление на качеството (СУК), утвърдена от 

Възложителя  
· Тестване на материалите. 
· Инспекции на операциите. 
· Упражняване на текущ контрол върху напредъка на работите. 
· Поддържане на отчетност за състоянието на строителните работи. 
· Контрол за поддържане в добро състояние на оборудването за измервания и изпитвания. 
· Елиминиране на извършени работи и вложени продукти, които не отговарят на 

спецификацията. 
· Строг контрол и инспекция по приемане на завършени строителни работи. 
· Действия за коригиране на допуснати грешки. 
· Поддържане на отчетност за качеството. 

Тези дейности включват следните задължения на СН: 
Ø Представяне и одобрение на материалите, предложени от Строителя в съответствие със 
спецификацията. 
Ø Постоянен контрол на получаваните на обекта материали - дали са в съответствие с 
предложените от Строителя и одобрени от Строителния надзор. 
Ø Проверка на сертификатите на производителите чрез независими тестове и поддържане на 
подробни записи. 
Ø Инспекции и тестване на материалите преди да се включат в употреба. 
Ø Отхвърляне на материали, резултати от инспекции и тестове на които не съответстват на 
спецификацията. Записки за такива инспекции и тестове ще се пазят и анализират в подкрепа 
на решение за приемане или отхвърляне на извършените работи.  
Ø Преглед за одобрение на производители/вносители на нетъкан текстил; геомрежа, вкл и 
едноосна геомрежа; бентонитови рогозки; дренажни рогозки с твърда сърцевина, двустранно 
каширана с геотекстил; нетъкан геотекстил; изолационна мембрана и др. 
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Ø Преглед за одобрение на акредитирана лаборатория за изпитване на материали, изделия и 
др.  
Ø Представяне и одобряване на документи за произход и сертификати за качеството на 
необходимите материали и изделия, издадени от независима Акредитирана Лаборатория. 
Ø Осигуряване постоянен контрол на приетите методи и процедури, което ще е гаранция за 
качеството на изпълняваните видове работи. 
Ø Измерване и удостоверяване на всяка завършена работа за качество и съответствие със 
проекта и спецификацията. 
Ø Издаване на инструкции към Строителя за осигуряване на правилно провеждане контрола 
на работите. 
Ø Проверка на екзекутивите, изготвени от Строителя за извършване на строителните работи. 
 

Реализацията на контрола върху качеството на строителните материали и изделия ще се 
осъществява чрез лабораторията на Строителя, а при необходимост, посредством 
приемливи за Възложителя специализирани лаборатории със съответните акредитации.  
Строителят ще установи и ще приведе в действие лаборатория за строителни материали и 
теренни изпитвания. СН ще вземе необходимите мерки, за да гарантира, че лабораторията е в 
състояние да извършва всички изпитвания на материали, изисквани от техническата 
спецификация и инвестиционния проект. Строителят ще извършва под надзора на екипа 
(инженер по качеството и съответствие на материалите), всички лабораторни и теренни 
изпитвания, необходими за постигане на изисканото качеството.  
Теренните изпитвания за строго съблюдаване на стандартите, посочени в Техническата 
спецификация ще контролират качеството на изпълнените работи в съответствие с 
изискванията на стандартите.  
Преди започването на строителните работи, Консултантът в лицето на Инженера по 
материали ще подготви подробен списък на процедурите с описание на изпитванията и 
тяхната повторяемост. Копия от тези процедури ще бъдат дадени на Строителя и 
Възложителя. 
 
 

   

5. Човешки ресурси и отговорности. 
 

Стратегията при организацията на работа за изпълнение на поръчката за строителен надзор 
по време на реконструкцията на водопровдната мрежа в село Могилица предвижда един 
прецизен подбор на екипа от специалисти, правилно разпределение човешките ресурси, на 
задълженията, отговорностите и на дейностите в отделните етапи на реализация на проекта. 
Организацията на работа, методите и похватите предвиждат един всеобхватен контрол през 
целия инвестиционен процес – подготвителни дейности, строителен надзор, 
документирането на изпълненото строителство, качеството на доставките и технологичната 
последователност на работа, изпитванията и пробите и въвеждането в експлоатация на 
строежите. С предложената система на организация на работа и комуникация между 
отделните експерти се цели обезпечаване присъствието на експерите във всички необходими 
места и във всички необходими моменти, като се предвижда при необходимост и 
взаимозаменяемост на експертите. 
 

Екип, задължения, отговорности и взаимовръзки 

С цел предоставяне на качествени услуги на Възложителя и упражняване на ефикасен 
строителен надзор, «СТРОЛ – 1000» АД предлага екип от специалисти по съответните части, 
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съставен от инженери с магистърска степен на образование и професионален опит над 5 
години в областта на проектирането, строителството, супервайзорска и консултантска 
дейност и строителен надзор. За обезпечаване присъствието на експертите при изпълнение 
на отделните СМР предлагаме една изпитана вътрешнофирмена организация на работа с 
ясно разписани задължения и отговорности на специалистите и на вътрешнофирмената 
комуникация.  

Вътрешно – фирмената организация на работа предвижда двустепенна структура на 
управление, контрол и работа по проекта, включваща:  

· Екип за ръководство и управление на проекта /ЕРУП/; 

· Изпълнителски екип на място /ИЕМ/ от ключови експерти и експерти, които да 
подпомагат дейността им. 

Екипът за управление и ръководство на проекта включва 2-ма специалисти:  

Представляващ надзора и Координатор на проекта.  

В задълженията и отговорностите на Представляващия надзора се включват: мениджърски 
функции по управление и координация на проекта; разпределение на човешките и 
материални ресурси; разпределение на отговорностите; администриране на проекта. Изготвя 
встъпителния доклад, месечните доклади за напредъка на работите и заключителния доклад 
до Възложителя. Подписва съставените актове и протоколи по време на строителството 
съгласно изискванията на Наредба №3 и официалната кореспонденция от името на 
дружеството. Заверява заповедните книги на строежите. Организира обсъждания и участва в 
срещите между участниците в инвестиционния процес и докладва на Възложителя за 
възникнали проблеми, констатирани несъответствия или нередности при изпълнението на 
строежа, необходимост от допълнителни видове работи или предложения за промени, 
поискани от строителя или проектанта. При констатирани отклонения от одобрените 
проекти, при лошо или недоказано качество на изпълнението на строежа, уведомява 
Възложителя и разпорежда премахването им и изпълнението им в съответствие с проекта, 
техническата спецификация и действащите нормативи. Извършва регулярни проверки на 
строежите и дискусии с екипа по възникнали проблеми. Осъществява пряк контрол върху 
дейността на координатора по проекта, ръководителя на екипа и координатора по 
безопасност и здраве. Ръководи и организира въвеждането на строежите в експлоатация. 

Координаторът на проекта подпомага дейността на представляващия дружеството и на 
ръководителя на екипа. Координира връзките между строителния надзор и другите 
участниците в инвестиционния процес /Възложител, Проектанти – авторски надзор, 

Строители, Доставчици, Общински и държавни контролни органи и др./. Извършва проверки 
за законосъобразното започване на строежите - наличието на одобрени проекти; Разрешения 
за строеж, заверени от Главния архитект, че са влезли в сила РС; договори за строителство; 
заповеди за технически ръководители и техническата им правоспособност; удостоверения за 
вписване на строителите в централния професионален регистър на КСБ за изпълнение на 
съответната категория и вид строежи; договори за авторски надзор; договори с доставчици; 
валидни застраховки на всички участници в процеса; наличие на указателни и 
съгласувателни писма и документи за извозване на земни маси, отпадъци и хумус, за 
временни връзки с инженерната инфраструктура; временна организация на движението 
/ВОД/; уточняване на наличните проводи и съоръжения, попадащи в строителните площадки 
и трасетата, които следва да се изместят преди започване на строителството; разрешение за 
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изсичане и изкореняване на съществуваща растителност; изисква и проверява работата на 
координатора по безопасност и здраве, за своевременно актуализиране на ПБЗ и организация 
на временните строителни площадки съгласно този план; трасиране и отлагане на място на 
регулационни и нивелетни репери. Подготвя Протокол обр.2а за откриване на строителните 
площадки и определяне на строителна линия и Заповедните книги на обектите. Отговаря и 
следи за качеството на строителните работи и безопасните условия на труд. Координира и 
проверява работата на ключовите експерти и на тези, които подпомагат дейността им, по 
отделните части водопроводни мрежи, геодезия, безопасност и здраве. Прави дублиращи 
проверки на място по изпълнението на строителните работи и по документирането им 
/срочното издаване и съставяне на необходимите документи, наличието на актове и 
протоколи съгласно Наредба №3 и на документи, доказващи качеството на вложените 
материали и изпълнени видове работи/; наличие на протоколи от извършени пробни 
изпитвания и измервания на изпълнените земни работи, полагането на водопроводните тръби 
съгласно технологичните предписания за заваряване и монтаж; своевременно заснемане на 
изпълнените водопроводи и нанасянето им в специализираните карти и регистри. Получава 
ежедневна информация от ръководителя на екипа и екипа от експерти на място за напредъка 
на работите, констатираните проблеми, отклонения или нередности. Следи изпълнението на 
графиците на строителя, доставчиците, като обезпечава необходимите специалисти на 
отделните и участъци за проверка на видовете и количествата СМР. Води техническите 
досиета на обектите по етапи и участъци. Координаторът на проекта получава ежедневна 
информация от ръководителя на екипа. 

Ръководителят на екипа организира, контролира и ръководи работата на ключовите 
експерти и на експертите, които подпомагат дейността им на строежа по части ВиК, геодезия 
и безопасност и здраве.  Следи за технологичната последователност на изпълнение на 
строителните и монтажните работи по водопроводните мрежи; доказване надлъжните 
профили на изпълнените водопроводи; доставката на материалите и изделията с технически 
параметри и качество, съответстващи на проектните; участва при извършването на пробите 
по участъци и клонове; следи изпълнението на графиците на строителя, доставчиците; 

разпределя дейностите и съставя графика за работа на експертите така, че да се обезпечи 
присъствието им необходимото място и време; включва в проверките специалистите, които 
подпомагат работата на ключовите експерти, като обезпечава своевременен контрол на 
изпълняваните видове и количества работи на отделните участъци; извършва последващ 
контрол на качеството на вложените материали и на изпълнените работи, както и 
документирането им; изисква своевременно извършване на измервания и изпитвания, 
лабораторни проби и други. Получава ежедневна информация от експертите на място за 
напредъка на работите, констатираните проблеми, отклонения или нередности и осигурява 
необходимата за проверките на място логистика. Докладва на координатора за хода на СМР, 
за изпълнението на строителните графиции, доставките на материали, за съответствието на 
изпълненото строителство с одобрените проекти и предвидената технологична 
последователност, за констатирани отклонения и несътоветствия на изпълняваните СМР; за 
необходимостта от преразпределение на надзорниците с цел обезпечаване присъствието им 
във всички необходими места и в съответния момент.  

Екипът за управление и ръководство на проекта провежда ежедневни оперативки за 
обобщаване и анализиране на информациите от надзорниците /изпълнителският екип на 
място/ за напредъка на работата и проблемите на обека и извършва проверки на съответните 
участъци.  
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Изпълнителският екип на място на строежа е съставен от ключови експерти по 
специалности ВиК, Геодезия и Координатор по безопасност и здраве. В екипа са  
включени основни ключови експерти по горните специалности и дублиращи експерти, 
подпомагащи рабата на ключовите експерти с оглед осъществяване на плътен контрол върху 
целия строителен порцес. 

Основните задължения на ключовите експерти по специалности „ВиК“, „Геодезия” включват 
ежедневен контрол на място при изпълнението на проекта - изпълнени видове работи, 
вложените материали, спазването на необходимата технология на работа и доказване 
качеството на изпълнение на работите. Експертите приемат само качествено изпълнени 
работи и съставят актове и протоколи за тях, след което разрешават изпълнението на 
последващи видове работи. Специалистите участват при извършването на пробните 
изпитвания и измервания, при изготвянето на Технически паспорт и Окончателен доклад за 
въвеждане в експлоатация на строежа. Съставят и подписват всички актове и протоколи по 
реда на Наредба №3. 

Извършват пълен входящ контрол на качеството на влаганите материали, изделия и 
съоръжения. Изискват доставките да са придружени с пълна документация, доказваща 
качеството, произхода, производителя и доставчика, производствени сертификати и 
технически паспорти, указания за работа и технология на влагане в строителството; 
съответствието с действащи стандарти /европейски, хармонизирани БДС, технически 
одобрения и др./ Следят за правилното транспортиране и съхранение на материалите и 
изделията и за качеството на изпълняваните видове работи. Изискват извършване на 
приемни изпитвания, вземане на лабораторни проби, включително на изпълнението на 
обратните насипи и тяхното уплътняване; хидравлични изпитвания,  единични проби и т.н. 
Извършват проверка на лабораториите относно тяхната легитимност, валидна акредитация и 
правилното вземане на пробите и отчитане на резултатите.  

За констатирани неправилно изпълнени работи, с недоказано качество или некачествено 
изпълнени, за работи, изпълнени не по одобрените проекти и в отклонение на 
технологичната последователност и Техническата спецификация, уведомяват незабавно 
техническия ръководител на място и ръководителя на екипа и предприемат действия за 
недопускане извършването на последващи дейности и операции по обекта.  

Ключовите експерти имат право да вписват заповеди в Заповедната книга, при констатирани 
отклонения, пропуски и нередности. Обсъждат с ЕУРП и проектантите по съответната част 
констатирани пропуски в проекта, постъпили предложения или установени нередности при 
строителството. Следят за отстраняване на пропуските и изпълнение на направените 
предписания от авторския надзор на обекта. 

Експертът по част Геодезия участва при подготвителната дейност, съгласуване на 
строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа; 

по време на строителството извършва проверки при достигане на контролираните проектни 
нива /при достигане на ниво изкоп, преди засипване на новоизградения водопровод/, 
заснемане в специализираните карти и регистри, както и при достигане на проектна нивелета 
с възстановената /изпълнена/ настилка; извършва контролни измервания  на  надлъжните 
профили на водопроводните мрежи; подготвя материалите за отразяване на изпълнените 
строежи в кадастралните карти и получаване на удостоверения по реда на чл.52 от ЗКИР.  
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Ключовият експерт координатор по безопасност и здраве /КБЗ/, организира дейността си 
на основните принципи за превантивност на безопасността и опазването на здравето 
съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба №2 за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи. 

КБЗ изисква спазването на плана за безопасност и здраве от строителите и лицата, имащи 
достъп до строителните площадки и своевременно актуализиране на ПБЗ при отчитане на 
настъпили изменения с напредването на СМР. Организира съвместната работа между 
строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата доставчици 
или строители, като осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел 
защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести. 

Координира контрола по правилното извършване на СМР и предприема необходимите мерки 
за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на 
строителството.  

За ефективни здравословни и безопасни условия на труд извършва оценка на риска и 
предприема съответни превантивни мерки, включително: осигуряване на работно място и 
работно оборудване; консултиране и информиране на работещите; ползване на лични 
предпазни средства; инструктажи; работа с химични, физични и биологични агенти; норми и 
правила за ръчна работа с тежести; санитарно – хигиенни норми и изисквания; знаци и 
сигнали; правила за изпълнение и приемане на СМР; пожарна и аварийна безопасност; 
електробезопасност; организация на движението и сигнализация на пътищата; опазване на 
околната среда. 

Така предложеното разпределение на дейностите и връзките между екипа на строителния 
надзор ще подсигурят плътен контрол на изпълняваните на строежите дейности. 
Предвидената субординация и ежедневни докладвания ще гарантират добра информираност 
на ръководителя на екипа и на екипа за ръководство и контрол, което е предпоставка за 
правилна организация и разпределение на човешките ресурси и обезпечаване присъствието 
на необходимите експерти на конкретното място и в необходимото време. 

 

Етапи на работа и обезпеченост на дейностите 

За качественото изпълнение на поръчката предложеният подробен план на работа обхваща 
всички основни дейности, които строителният надзор ще изпълнява на обекта. В 
съответствие с предвидената организация, планът на работа и изпълнение следва 
последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта и 
изискването за технологичната последователност на процесите и свързаните с тях 
подготвителни дейности. Този план кореспондира с предвидените човешки ресурси и 
тяхното разпределение във времето, както и с координацията на дейностите. Стратегията и 
планът на работа за изпълнение на поръчката са съобразени с възможността за 
едновременното изпълнение на водопроводните мрежи по няколко участъци. Организацията 
е в съответствие с изискванията на действащата нормативна база, Техническата 
спецификация и графика на изпълнителите /строители, доставчици/. Времето, 
последователността и продължителността на предлаганите действия, изцяло ще бъдат 
съобразени с утвърдения работен проект за организацията и изпълнение на видовете 
строително-монтажни работи, графика на изпълнителя и съгласно Техническата 
спецификация. Времетраенето на извършване на отделните видове СМР  на отделните 
участъци в зависимост от обема работи е различно и режимът на работа на специалистите от 



44 

 

екипа за строителен надзор ще следва безусловно работите по графика и технологичната 
последователност на изпълнение на СМР. При получаването на графика на изпълнителя ще 
се изготви разстановка за разполагане на персонала и конкретизиране на техните задължения 
съобразно него. Екипът ще покрива плътно работите по графика на изпълнителя на СМР с 
цел максимален контрол на изпълняваните видове работи. 
За правилното разпределение на човешките ресурси и мерките за осигуряване присъствие на 
експертите от надзора при изпълнение на поръчката, съществено значение има и 
предвидената оценка на риска още в подготвителния етап, както и последващата й 
актуализация. Тази оценка включва анализ на възможните обективни и субективни причини 
от рискове за изпълнение на дейността ни, включително обезпечаване присъствието на 
експертите на необходимото място и време, както и превантивни действия за недопускане 
риска от липса на контрол на място при изпълняване на видовете работи. Контролните 
дейности ще обхванат целия инвестиционен процес – подготвителния период, строителните 
дейности, документирането на изпълненото строителство, качеството на доставките и на 
технологията на работа, изпитванията и пробите и предаването на обекта.  Относно риска в 
следствие на обективни причини, то още в етапа на изготвяне на предложението са 

анализирани факторите, които могат да повлияят и са предложени такава организация на 
работа на екипа строителен надзор, която да изключва такъв риск. Пример – невъзможност 
на определен специалист да бъде на място при извършване на определени видове работи 
поради здравословни, лични или други причини. Изпълненият вид работа или на вложения 
материал не съответства на изискванията и след време това рефлектира в качеството на 
цялата инсталация, етап или обекта и т.н. (Изпълнен водопровод не съответства на 
проектния; неправилно трасирани мрежи и нарушени параметри; лошо уплътняване на 
земните пластове и последващо слягане и други.). При анализиране на този възможен риск, е 
предприета тази двустепенна структура на управление на работата и са предвидени 

дублиращи ключови експерти по части ВиК, геодезия и безопасност и здраве. Екипът за 
ръководство и управление на проекта се информира от ръководителя на екипа на място или 
от съответния ключов експерт за невъзможността да извърши проверката на място и веднага 
се изпраща друг специалист или координатора на екипа за ръководтво. По този начин се 
гарантира плътен контрол на работа на обекта, относно технологията на изпълнение, 
качеството на влаганите материали и на изпълнените видове работи, както и на графиците за 
доставка и строителство. Организацията на работа чрез двустепенната система на 
управление на проекта е предпоставка за намаляване на риска и чрез извършване на внезапни 
проверки на място от ръководния екип, които проверки включват и проверка на 
изпълнението на задълженията на ключовите експерти на място. При установени 
неправомерни действия или бездействия ръководителят на екипа предприема мерки за 
недопускане на други случай, като може да вземе решение за подмяна на съответния експерт, 
за което уведомява Възложителя.  

Режимът на работа на специалистите от екипа на «СТРОЛ – 1000» АД за изпълнение на 
поръчката ще следва безусловно работите по графика на изпълнителя на СМР с цел 
осъществяване на максимален, плътен и ефективен контрол на изпълняваните видове 
работи по проекта. 

6. Контрол върху технологичната последователност на строителните 
процеси. 
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Организацията на работа на строителния надзор и подбора на екипа са съобразени със 
стратегията за контрол върху технологичната последователност на строителните процеси. 
Предвижда се един действен текущ контрол на място от ключовите експерти  по изпълнение 
на видовете работи: земни работи /изкопи и насипи/; полагане на полиетиленовите 
водопроводни тръби чрез челна заварка; монтаж на колена, фланци, преходи и цялата 
арматура; конструкции; пътни работи и други. 

В стратегията за контрол на строителните процеси ключова роля имат инженерите 
специалност „ВиК”, геодезия и координаторът по безопасност и здраве. Предвид обема на 
работата, възможността за едновременна работата на двата обекта и възможността отделни 
видове работи да се изпълняват едновременно на няколко участъка, е предвидено  дублиране 
на експертите по части „ВиК”, геодезия и безопасност и здраве, като последният е със 
специалност инженер-пътно строителство. На него са възложени контролни функции при 
изпълнение на изкопните работи, насипите и възстановяване на пътната настилка. За 
гарантиране качеството на изпълнение на видовете работи ще бъде извършван последващ 
контрол от ръководителя на екипа, от координатора на проекта и представляващия надзора. 
Проверките ще включват наличието на документация, удостоверяваща съответствието на 
качествата на продуктите; актове и протоколи, с които са приети изпълнените работи; 

внезапни проверки по време на изпълнение на основните видове работи за спазване на 
технологията на работа.  

Стратегията за осъществяване на контрол върху качеството на изпълнение включва основно 
контрол на технологичната последователност на строителните процеси и една предварителна 
проверка на изпълнението на подготвителните работи на строителните площадки и трасета, 
изграждане на временното строителство, складови площадки и предварителна организация и 
план за ритмичността на доставките. В планираните встъпителни срещи с изпълнителите и 
доставчиците на обектите още в подготвителния и организационен период на 
строителството, се предвижда обсъждане на графика за изпълнение, включително и графика 
на доставките. При започване на строителството ще се извърши проверка относно наличието 
на договори за доставките, срока на доставка и съответствието му с периода, в който е 
предвидено да се вложи в строежа. 

Основните етапи от стратегията за контрол върху технологичната последователност на 
строителните процеси включват: 

ü входящ контрол върху доставките на материали и изделия и съответствието им с 
техническите изисквания на проекта; 

ü контрол по ритмичността на доставките, включително транспортиране и 
складиране и съхранение; 

ü контрол на технологията на полагане; 

ü контрол на изискващите се изпитвания.  

Контрол върху качествата на строителните материали и изделия и ритмичността на 
доставките   

Съгласно разпоредбите на чл.169 “а” от ЗУТ в строежите се влагат само строителни 
продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и 
отговарят на техническите одобрения, регламентирани в Закона за техническите изисквания 
към продуктите /ЗТИП/ и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 
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съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) (обн.ДВ бр.106/2006г., в сила от 
01.01.2007г.). Прилагането на български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски 
стандарти, е задължително за строителните продукти, с което се постига уеднаквяване на 
законовите разпоредби на страните членки на ЕС, отнасящи се до строителните продукти - 
директивата на Съвета на Европа 89/106/ЕЕС. Съгласно §3, ал.3 от Допълнителните 
разпоредби на ЗТИП,  прилагането на хармонизираните стандарти към строителната 
директива е задължително за строежите на територията на РБ.  

При планирането, организацията на работа, изпълнението на строителните работи, 
полагането на тръбопроводите, изпълнението на сградните водопроводни отклонения, 
изпитванията и пускането в експлоатация на водопроводите, ще се извършва плътен контрол 
за спазването на всички разпоредби, свързани с цитираната нормативна уредба и при 
спазване на технологичната последователност на изпълнение и технологията на работа. 

Входящият контрол при одобряването на строителните материали, изделия и съоръжения за 
влагане в строежите, включва изискване към Изпълнителя да спазва разпоредбите, 

стандартите и насоките, съдържащи се в последните актуални версии на приложимите 
законови актове.  В НСИСОССП са обособени две групи строителни продукти: 

ü Продукти, отговарящи на европейските технически спецификации – български стандарти, 
въвеждащи европейски хармонизирани стандарти, или еквивалентни; европейски технически 
одобрения и признати национални технически спецификации  

и 

ü Продукти, отговарящи на българските технически спецификации – български стандарти, с 
които се въвеждат европейски или международни стандарти, български стандарти и 
български технически одобрения. 

Производителят или неговият упълномощен представител е длъжен да пуска на пазара 
строителни продукти, които отговарят на изискванията на техническите спецификации по 
чл.5, ал.2 от ЗТИП и чл.4 от НСИСОССП, придружени със съответните удостоверения.  

Строителните продукти, съответстващи на европейските технически спецификации, се 
пускат на пазара от производителя или от негов упълномощен представител, със СЕ 
маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за 
прилагане, изготвени на български език, съответно с инструкция и/или указание за употреба 
на български език и с обозначени наименованието и адреса на управление на производителя. 
Строителният надзор ще контролира на място и разрешава влагането на продукти в строежа, 
които са придружени с трите елемента, удостоверяващи съответствието на даден продукт със 
съществените изисквания, а именно: маркировка СЕ; ЕО Декларация за съответствие и 
Техническо досие. Следователно, всички влагани в строителството материали, изделия или 
съоръжения следва да се придружени с Декларации за съответствие на качеството със 
съществените изисквания.  

Контролът, осъществяван по време на строителството предвижда проверка на доставките 
на място относно: тяхното съответствие с предвидените в проекта; наличие на 
придружаваща документация, удостоверяваща съответствието на качеството; начина на 
съхранение /когато доставките няма да се влагат веднага в строителството и ще трябва да се 
съхраняват на строителните площадки/; указана технология на влагане и и за изпитване; 
съответствието с действащите стандарти; посочени произход, производител, доставчик; 
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правилното им транспортиране и други изисквания в зависимост от спецификата на 
доставката. 

Контролът на качествата на материалите ще включва и графика на доставките, така да са 
планирани, че да не затрудняват напредъка на строителните работи и да не се допуска 
закъснение на процеса. Ритмичността на доставките следва да е в съответствие с общия 
график на строителството. Този контрол ще се осъществява и с цел правилното складиране и 
съхранение на доставките или общо тяхното качество. 

Строителният надзор ще следи за спазване на технологичната последователност и 

точното на изпълнение на СМР, съгласно КСС към проекта, както следва:  

 

ü Рязане на асфалтова настилка – ще се следи да се извършва съгласно Наредба за 
управление на строителните отпадъци, ще се изисква протокол за приемане на отпадъците от 
Строителя на Възложителя; 
ü Натоварване и извозване на строителните отпадъци – съгласно дадените указания от 
Община Смолян за място на складиране или депониране на земните маси/ материалите; 
ü Изкопни работи – Изкопът да съвпада с проектното трасе; да е спазена проектната 
дълбочина и да има достатъчна ширина, която да позволява правилното разполагане на 
тръбите по дъното на изкопа и лесно свързване на различните елементи на водопровода; част 
от изкопа е предвиден с плътно укрепване.  
ü Приемане на извършените изкопни работи, проверка на нива и проекти коти; 
ü Приемане на извършените укрепителни работи и разрешаване на пясъчни подложки, 
подложни бетони и др. съгласно разработения проект; 
ü Изпълнение на пясъчна подложка - Да се положи пясъчна подложка от 10 см под самата 
РЕHD тръба и отстрани на тръбата ;  

ü Полагане на водопроводни тръби -  Полагането на тръбите от ПЕВП да се извършва 
съобразно с изисквания на съответните нормативи и стандарти при спазване на условията за 
транспортиране, товаро-разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, 
машинно), засипване, уплътняване и т.н. Задължително е спазване инструкциите на фирмата-

доставчик. Връзките между тръби, фитинги и арматури да се извършва съгласно 
разработените в проекта водопроводни възли. При свързването чрез заваряване заварките да 
се изпълняват от квалифициран персонал. Преминаването под дъното на реката да се 
изпълни посредством обсадна тръба и предпазен бетонов блок, а въздушното преминаване на 
реката да се изпълни по конструкцията на моста, съгласно проекта. 
ü Приемане на положените тръбопроводи, в т.ч. монтажни и заварочни работи; 
ü Изпитване на тръбопроводите под хидравлично налягане минимум 20 атмосфери на 
участъци, с дължина до 500 м, като съединенията се оставят открити, за да бъдат 
контролирани по време на хидравличната проба. Запълването с вода да започва от точка с 
най-ниско налягане, където да се инсталира манометър. За пълно обезвъздушаване на 
инсталацията, вентилите и обезвъздушителите се оставят напълно отворени. Увеличаването 
на налягането в хода на изпитването да става бавно – 1кгс/см2 на минута, за да може в 
случай на забелязана авария то своевременно да се прекрати. Пробното налягане да се 
поддържа минимум 30 минути, като през това време се прави оглед за явни течове.  
ü Засипване върху тръбите - Изпълнява се засипка с пясък върху тръбите с височина 20 см. 
ü Да се изпълнят предвидени бетонови блокове в хоризонталните и вертикални чупки на 
водопровода и при тройниците на отклоненията, които да поемат силите от водното налягане 
в тръбите. 
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ü Засипката на изкопа да се изпълни с нестандартна баластра, трамбована на пластове по 20 
см.  
ü Всички клонове да се отделят посредством спирателни кранове с охранителна гарнитура. 
ü На посочените места да се монтират автоматични въздушници за обезвъздушаване. 
ü ТСК за всяко сградно отклонение да се монтират в тротоара на съгласно ТС. 
ü Предвидените пожарни хидранти с охранително гърне и СК пред всеки хидрант да се 
монтират на точните места. След монтаж и укрепване, пожарният хидрант да се означи със 
замонолитена на най-близката стена плоча (метална табела), върху която да е отбелязано в 
метри разстоянието до хидранта в две перпендикулярни посоки.  
ü Приемане на извършените обратни засипки и уплътняване на насипните работи; 
ü Приемане на всички възстановителни работи по настилки и благоустрояване; 
ü Преди пускането на водопровода в експлоатация да се извърши промивка - 

хидропневматично, до пълното избистряне на промивната вода. За промивка да се използва 
технически чиста вода. 
ü Да се извърши дезинфекция на водопроводите чрез вкарване в тръбите на разтвор от хлор-

газ или хлорно съединение. Дозировката и времето за дезинфекциране се съгласува с 
местните санитарни власти. По принцип се работи с дози от 20 до 40 г активен хлор на 1 
куб.м и времепрестой не по-малък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ на 
дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 м. След дезинфекцията участъкът 
отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на 
хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат. 
ü След дезинфекцията на водопроводите и преди подписване на Констативен акт обр.15 да 
се направи изпитване на водата от РЗИ – химичен и микробиологичен анализ.  
Система за вътрешно-фирмена комуникация по отношение на контрола 

Като неразделна част от стратегията си за осигуряване на качество на изпълняваната услуга, 
«СТРОЛ – 1000» АД предлага система за вътрешно-фирмена комуникация по отношение на 
контрола. В тази връзка ще изисква от екипа си изготвяне, съхранение и отчетност по 
отношение на редица допълнителни документи, като: 

ü регистър на направените промени в проектната документация по време на строителството; 

ü кореспонденция между участниците в строителния процес, включително държавни 
контролни органи и институции; 

ü доклади за възникнали извънредни ситуации и възможни рискове при изпълнението на 
строителството; 

ü опис на всички документи, съставени по време на строителството и съхранението им; 

ü съхранение на всички разрешителни и съгласувателни документи и на документите, 
свързани с плащанията на извършените видове работи; 

ü съхранение на всички документи свързани, с доказване на качеството на материалите и 
изделията и допустимостта на тяхното влагане на строителната площадка и документи 
относно проведените проби и изпитвания. 

На базата на всичко това, «СТРОЛ – 1000» АД ще бъде в състояние да контролира 
изпълнението на своята работа на обектите, а също така да взема навременно решения, 
самостоятелно, или заедно с Възложителя, свързани с управлението на строителния процес, с 
оглед постигане на поставените цели и резултати. 
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Настоящата стратегия за контрол върху технологичната последователност на строителните 
процеси включва и действията, които ще се предприемат при евентуално установяване на 
несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на 
проекта. При доставка на материали и изделия, които не са придружени с изискващите се 
документи, удостоверяващи качеството им, техническите параметри, произход, изпитвания, 
указана технология на влагане и други, ще бъдат връщани и тяхното влагане в 
строителството на водопроводните мрежи няма да бъде допускано.  

При доставка на строителни материали и изделия, за които има придружаваща техническа 
документация, от която е видно, че техническите параметри не съответстват изцяло на 
предвидените в одобрения проект, експертите-строителен надзор по съответната част, 
уведомяват техническия ръководител, ръководителя на проекта, представителя на 
Възложителя и Проектанта – авторски надзор по съответната част,  издават заповед този 
строителен продукт или изделие да не свага в строежа и предизвикват обща среща за 
разглеждане на документацията. Водещото е мнението на проектанта по съответната част. 
При установяване на допустимост за замяна на продукта/изделието, което се счита за 
несъществено изменение на проекта, проектантът вписва заповед в Заповедната книга и 
отразява допуснатата замяна на продукта. При констатиране несъответствие на техническите 
параметри на доставката с тези, определени в одобрения проект, същата се връща и не се 
допуска влагането й в строжа. Строителният надзор по съответната част, за която е 
направено предписание доставените продукти или изделия да не се влагат в строежа, 
извършва стриктен контрол за нова доставка на тези материали, извършва пълен контрол на 
съответствието на доставката и тогава разрешава влагането на продуктите. 

За недопускане на пропуски с несъответствието на строителните материали или изделия, 
допълнителен контрол е вменен и на Ръководителя на екипа, Координатора по проекта и 
Надзорника по безопасни и здравословни условия на труд. В етапа на организация на 
инвестиционния процес се обсъждат съвместно с всички участници въпросите за контрола на 
качествата, включително недопускане отклонения в техническите параметри на доставките и 
отклонения в технологията на работа.   

При констатирано неизпълнение от страна на изпълнителя на заповеди или предписания на 
строителния надзор, авторския контрол или други контролни органи, Ръководителят на 
екипа докладва своевременно на Координатора по проекта, представляващия обединението 
за предприемане спешни действия за отстраняване на видовете работи/дейности, 
несъответстващи на изискванията. Представляващият обединението писмено уведомява 
Възложителя и организира среща за предприемане на конкретни действия.   

Стратегия за гарантиране устойчивостта на резултатите, инструменти за изпълнение 
на услугата и методи за изпълнение на услугата 

Устойчивостта на проекта се определя както от степента, с която той обезпечава и 
удовлетворява нуждите на жителите на село Могилица, община Смолян, така и от 
подобряване на общия им жизнен стандарт.  

Със своя подход на стриктно реализиране на обхвата на проекто – сметната  документация и 
осигуряване качеството на изпълняваните строително-монтажни работи, ще се съдейства да 
се създадат условия за високо ефективна експлоатация  на изградената инфраструктура по 
настоящия проект . 
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За устойчивостта на резултатите от проекта от безусловно значение ще бъде стриктното 
спазване от нас на процедурите по Сертификат ISO 9001:2008 - Сертификат за управление на 
качеството и Сертификат ISO 14001:2004 - Системи за управление на околната среда. 

За гарантирането устойчивостта на резултатите и изпълнението на задълженията си, описани 
по-горе в предложението за изпълнение на поръчката, «СТРОЛ – 1000» АД ще използва 
следните методи и инструменти: 

Запознаване с отговорностите и задълженията на участниците в инвестиционния  

процес 

ü Запознаване с договора за строителство, задълженията на строителя, стойността на 
договора, графика за изпълнение на работите, сроковете за изпълнение на работите; 

ü Запознаване с плана за изпълнение на строителните работи, изготвен от Строителя, 
технологиите за изпълнение, предвидената механизация и материали; 

ü Запознаване с договора между бенефициента и управляващия орган по отношение на 
бюджета, възможностите за промени в него, сроковете и процедурите по проекта, с оглед 
изпълнението на задълженията на консултант и постигане на целите на проекта; 

Посещения на строителната площадка и контрол 

Екипът на «СТРОЛ – 1000» АД ще упражнява ефективен ежедневен контрол при изпълнение 
на работите на строителна площадка, като: 

ü ще извършва преглед на доставените материали и изделия на строителната площадка и ще 
контролира качеството им, като изисква от Изпълнителя на строежа сертификати и 
протоколи от контролните изпитания за влаганите в строежа материали и изделия и 
съответствието им с нормите на безопасност, преди тяхното влагане на строителната 
площадка; 

ü ще следи за изпълнението на изпитвания удостоверяващи качеството на изпълнените 
работи, като няма да позволи изпълнението на последващи видове работи преди получаване 
на удовлетворителни резултати от извършените изпитвания; 

ü ще следи за изпълнението на задълженията на строителя по отношение на необходимата 
механизация и работна ръка на строителната площадка, така че да се гарантира 
навременното и качествено изпълнение на работите; 

ü ще следи и контролира методите и технологията за изпълнение на строителните работи, 
така че те да бъдат ефективни и съвременни, с влагането на съвременни материали и 
изделия, при спазване на техническите спецификации и стандартите, като същевременно се 
гарантира и опазване на околната среда; 

ü ще следи за изпълнението на изискванията на ЗБУТ на строителната площадка, чрез 
назначеното от своя състав лице, съгласно чл.5, ал.1, точка 2 от Наредба №2. В случаите, 
когато на същата строителна площадка е въведен втори изпълнител на СМР, КБЗ ще 
организира съвместната работа на отделните изпълнители на СМР и координира техните 
действия с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки.; 

ü ще изисква провеждането само в негово присъствие и ще контролира правилността, 
пълнотата и законосъобразността на всички функционални проби, пускови изпитания и 
пробна експлоатация, доказващи годността на строежа за въвеждане в експлоатация; 



51 

 

ü ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 
оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им 
изпълнение, съгласно ЗУТ и наредбите към него; 

ü ще контролира и следи за изпълнението на заповедите в заповедната книга на строежа и 
изпълнението на екзекутиви за изпълненото строителство; 

ü ще участва в комисии за провеждане на единични, 72 - часови проби, и комплексни 
изпитания съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството. 

   

 7.1.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
„СТРОЛ – 1000” АД 

-  Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
Цена за изпълнение на обособената позиция:  - 39500,00 /словом тридесет и девет хиляди 
и петстотин лева / лв. без ДДС. 

 

7.2.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, гр.Кърджали 

Техническо предложение, изготвено съгласно образец № 2, съдържаща разработени 
от участника подробни описания, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 33, ал.4 от ЗОП 
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ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 33, ал.4 от ЗОП 
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ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 33, ал.4 от ЗОП 
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ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 33, ал.4 от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
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ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 33, ал.4 от ЗОП 

 

 

Участникът е приложил декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. 

В представената Декларация по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки Участникът 

е декларирал, че в подадената Оферта конфиденциален характер имат следните части: 

Техническото предложение за изпълнение на поръчката от стр. 2 до стр. 18. 

При спазване разпоредбите на чл. 72, ал.1, т. 4 от ЗОП и с оглед конфиденциалността на 

предложението на участника, описанието е направено въз основа изискуемото съдържание 

съгласно изискванията на възложителя и методиката за оценка на офертите, като при 

публикуването на протокола не следва да се разкрива по същество съдържание на 

информацията с конфиденциален характер. 

 
 

7.2.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
„ЕКОИНЖЕНЕРИНГ“ЕООД, гр.Кърджали  

 

-  Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
Цена за изпълнение на обособената позиция:  - 26 966,00 /словом двадесет и шест хиляди 
деветстотин шестдесет и шест лева / лв. без ДДС. 

 

7.3.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
„ПЪТИНВЕСТ–ИНЖЕНЕРИНГ” АД, гр. София 

Техническо предложение, изготвено съгласно образец № 2, съдържаща разработени 
от участника подробни описания, както следва: 

 

1. Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 
Дейностите, за които строителения надзор ще носи отговорност, съгласно чл.168, ал.1 
от ЗУТ и изскванията на техническата спецификация на възложителя са както следва: 
• Законосъобразно започване на строежа. 
• Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и 

протоколите по време на строителството. 
• Спиране на строежa, който се изпълнява при условията на чл.224, ал.1 и чл.225, ал.2 от 

ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ. 
• Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд в строителството. 
• Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 

· Законосъобразното започване на строежа, в т.ч. отлагането координатно и по ниво 
на всички подобекти на терена в съответствие с генералния план за строителство на 
съоръженията.  
За начало на строителството съобразно издаденото разрешение за строеж се счита деня 

на съставяне на Протокол обр. 2
а
 за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво. Строителният надзор на обекта открива строителната площадка – 

попълва се част I от обр. 2а. За определяне на строителна линия и ниво се съставя част II от 
обр. 2а: Протокол с означение на регулационните и нивелетните репери (чл.157, ал.2 от ЗУТ). 
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В протокола ще бъдат отразени и мерките за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд, безопасността на движението(чл.157, ал.4 от ЗУТ). 

Препис от протокола се съхранява при Възложителя или от лицето упражняващо 
Строителен надзор. 

Заверка на заповедната книга на строежа. 

СН съставя, попълва, прошнурова, номерира страници и подписва заповедна книга на 
строежа. За целта ще бъдат потърсени и включени всички необходими данни от участниците 
в строителството: Възложителя, Строителя, Строителния надзор по всички необходими 
специалности и Проектантите по всички части на проекта. 

Заповедната книга на обекта съдържа: 
- данни за местоположението и наименованието на строежа съгл. Разр. за строеж; 
- данни за Възложителя; 
- данни за Строителния надзор; 
- данни за Строителя; 
- данни за проектантите по всички части на проекта. 

В тридневен срок от съставяне на Протокола за определяне на строителна линия 
ръководителят на екипа за СН заверява заповедната книга на строежа и в 7-дневен срок 
уведомява писмено за заверената заповедната книга следните специализираните контролни 
органи:  

- Община Смолян; 
- РДНСК; 
- ОУ “ПБЗН” 

- Дирекция “Инспекция по труда”- Смолян. 

Също така ще бъдат уведомени и експлоатационни дружества, на които се засяга или 
има риск да бъдат засегнати техните съоръжения: 

- В и К дружество  
- Електроразпределително дружество 

- Телекомуникационните дружества.  

· Осъществяване на контрол относно пълно и правилно съставяне на актовете и 
протоколите по време на строителството, съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

През време на строителство Строителният надзор съставя и подписва актове и протоколи 
съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С актовете и 
протоколите се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 
от ЗУТ. 

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други 
документи изискващи се от съответния нормативен акт. Съставянето и оформянето съгласно 
изискванията на тази Наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при 
установяване на обстоятелствата свързани със започване, изпълнение и въвеждане в 
експлоатация на строежите. 

Съгласно чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за строежите от първа до трета категория са 
задължителни образци № 2а

, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. 

Непосочените в ал. 2 от Наредбата образци ще се ползват за съставяне на актове и 
протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството. 

Учасниците в строителството Възложител, Изпълнител, Проектант, Консултант, 
Строителен надзор съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените 
проверки, огледи и измервания на място когато са постигнати изискванията към строежите 
по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ. 

Актовете и протоколите се съставят от участниците в строителството както следва: 

При Вид документ Дейности- съставяне, оформяне 
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л. 

№ 

1 

Протокол за предаване и 
приемане на одобрения проект и 
влязлото в сила разрешение за 
строеж  

Съставя се от възложителя, проектанта, 
строителя и консултанта (строителен надзор), 
или от техническия ръководител. 

2, 2а 

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

Съставя се  от лицето , упражняващо СН в 
присъствието на възложителя, строителя, 
технически правоспособното физическо лице по 
част "Геодезия" към лицето, упражняващо СН 
надзор  и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ 

3 
Констативен акт за установяване 
на съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа 

Съставя се от длъжностно лице от общинска 
администрация по искане на лицето 
упражняващо СН. 

4 Заповедна книга 

Съставя се, попълва се, прошнурова се и с 
номерирани страници се подписва от СН. 
Заповедната книга на строежа се представя на 
органа издал разрешението за строеж за заверка 
и регистрация, в тридневен срок от съставяне на 
протокол 2 (2а)  

5 

Акт за установяване и 
съгласуване на строителния 
терен с одобрен инвестиционен 
проект и даване на основен 
репер на строежа 

Съставя се от Изпълнителя, Геодезиста към СН 
и Проектанта 

6 
Акт за приемане на земната 
основа и действителните коти на 
извършените изкопни работи 

Съставя се от Изпълнителя, Инженери по част 
“Конструктивна”, “Геология и хидрогеология” 
към СН и Проектанта 

7 
Акт за приемане на извършените 
СМР по нива и елементи на 
строителната конструкция 

Съставя се от Изпълнителя, Инженера по част 
“Конструктивна” на СН 

8 

Акт за приемане и предаване на 
бетонови, стоманобетонови и 
други фундаменти за монтаж на 
конструкции, машини и 
съоръжения 

Съставя се от Изпълнителя, изпълнителя на 
монтажните работи, Инженер по част 
“Конструктивна” и “Геодезия” към СН и 
Проектанта 

9 
Акт за предаване и приемане на 
машини и съоръжения 

Съставя се от Възложителя, доставчика на 
машини и съоръжения, Изпълнителя и 
Инженера по част “Технологична” към СН 

10 
Акт за установяване състоянието 
на строежа при спиране на 
строителството  

Съставя се от Възложителя, Изпълнителя , 
Проектанта и СН 

11 

Акт за установяване състоянието 
на строежа и СМР при 
продължаване на строителство  
на спрени строежи 

Съставя се от Възложителя, Изпълнителя, 
Проектанта и СН 

12 
Акт за установяване на всички 
видове СМР подлежащи на 
закриване 

Съставя се от Изпълнителя и СН 

13 
Акт за установяване на щети 
причинени от непреодолима 
природна сила и др. 

Съставя се от Изпълнителя, СН и Възложителя 

14 
Акт за приемане на 
конструкцията 

Съставя се от Проектанта, Изпълнителя, 
Инженера по част “Конструктивна” към СН 

15 
Констативен акт за установяване 
годността за приемане на 
строежа 

Съставя се на основание чл. 176, ал.1 от ЗУТ от 
Възложителя, Проектанта, Изпълнителя и СН 

16 
Протокол за установяване 
годността за ползване на 
строежа 

Съставя се от определените лица със заповед на 
началника на ДНСК за назначаване на ДПК по 
реда на Наредба №2/2003 г. 

17 Протокол за проведена 72 часова Съставя се от комисия, назначена със заповед 
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проба при експлоат. условия на Възложителя 

При изпълнение на настоящата поръчка, СН има задължение да състави и оформи 
следните актове към съответните части на проекта, както е описано по-горе: 

• В началото на строителството:  

- Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 
ниво – приложение № 2

а
 

СН ще удостоверява правилността на определяне на строителна линия и ниво и 

уточняване на основните репери на строежа, действителното състояние на опорния 

полигон и съответствието му с геодезическата част на проекта, достигнатите проектни 

нива и координати на проводи и съоръжения на всички етапи от строителството. 

- констативен акт приложение № 3 за установяване на съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по 
отношение на застрояването, 

- приложение № 4 Заповедна книга на строежа, в която ще се вписват издадените 
предписания и заповеди относно строежите.  
Консултантът ще е отговорен за упражняване на последващ контрол върху 

изпълнението им. Контрол върху изпълнението на заповеди и предписания, вписани в 

Заповедните книги на строежа ще могат да упражнят и други компетентни органи и/или 

лица. 

- акт приложение №5 за съгласуване на строителния терен с одобрен инвестиционен 
проект и даване на основен репер на строежа. 

• По време на строителството: 

- акт приложение №6 за приемане на земната основа, 
- акт приложение №7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на 

строителната конструкция, 
- акт приложение №12 за приемане на скрити работи, 

В случай на форсмажорни обстоятелства, налагащи спиране на строежа:   

- акт приложение №10 за установяване състоянието на строежа при спиране на 
строителството, 

- акт приложение №11 за установяване състоянието на строежа и СМР при 
продължаване на строителството на спрени строежи, 

- акт приложение №13 за установяване на щети причинени от непреодолима природна 
сила и др. 

• В заключителен етап на строителството при изпълнение на настоящата поръчка, ще 
бъдат съставени и оформени следните актове и протоколи: 
- протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни 

условия. 
Консултантът ще организира провеждането на 72-часови проби при 

експлоатационни условия като част от процеса на подготовка за Държавна приемателна 

комисия, вкл. съставяне на комисия, подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на 

Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, след коета ще бъде 

подписано Приложение № 17 към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството. 

- констативен акт приложение №15 за установяване годността за приемане на 
строежа (част, етап от него), 

- протокол приложение №16 за установяване годността за ползване на строежа. 

Всички Актове и Протоколи регламентирани в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. ще бъдат 
съставяни съвместно с останалите участници в строителството, непосредствено след 
извършените проверки, огледи и измервания на място и само когато са постигнати 

изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ за съответните извършени 
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строително-монтажни работи. 
Освен това Консултантът ще участва в съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 

от 31.07.2003г., но необходими актове, протоколи и други документи за контрол и 
приемане на строителни и монтажни работи при изпълнение на строежа, съгласно 
изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и 
монтажни работи, както и указания на производители за изпълнение и сертифициране на 
определени видове СМР и оборудване. 

Консултантът ще съхранявя на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по 
време на строителство на обектите в обхвата на настоящата поръчка.  

Консултантът ще подпомага при решаване на споровете, възникнали при съставяне на 
актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на 
действащата нормативна уредба по проектирането и строителството и за спазване на 
изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа. 

• Спиране на строежa, който се изпълнява при условията на чл.224, ал.1 и чл.225, ал.2 

от ЗУТ и в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1-3 от ЗУТ. 
 В случай , че се появят обстоятелства, попадащи в клаузите на чл.224(2) и 225(2) от ЗУТ, 
а именно, строителен надзор ще сезира своевременно Дирекцията за национален строителен 
контрол за предприемане на законосъобразни действия. 

• Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд в строителството.  Дейност на координатор по 
безопасност и здраве на етапа на изпълнение на строежа съгл. чл.11 от Наредба №2 
от 22.03.2004 г. 

„Пътинвест- инженеринг” АД чрез Инспектора/Координатора по БЗ от предложения екип 
ще координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност 
съгласно ЗЗБУТ при: 
- вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 
последователно извършване на етапите и видовете СМР; 
- оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР; 

Инспекторът от екипа за строителен надзор ще координира осъществяването на 
изискванията за Закона за здравословни и безопасни условия на труда (Обн. ДВ. бр.124 от 23 
Декември 1997г. с последващите му изменения и допълнения) и на плана за безопасност и 
здраве, от изпълнителя по Договора за ново строителство/реконструкция/основен 
ремонт/рехабилитация на Строежа, при необходимост от защита на работещи, от лицата, 
самостоятелно упражняващи трудова дейност; 

Той ще е ангажиран още да разработва и актуализира плана за безопасност и здраве и 
информацията предходният пункт при отчитане на настъпилите изменения с напредването 
на СМР; 

Инспекторът ще организира съвместната работа между изпълнителя по Договора за 
ново строителство/реконструкция/основен ремонт/рехабилитация на Строежа и 
подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на Строителната 
площадка, ще осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита 
на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести, като при 
необходимост включва в този процес и лицата, самостоятелно упражняващи трудова 
дейност; 

В задълженията му влиза също координацията на контрола по правилното извършване 
на СМР, както и предприемането на необходимите мерки за допускане на Строителната 
площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството. 

• Контрол по спазване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните 
графици за изпълнение на обектите, утвърдени от Възложителя. 
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Преди започване на СМР Строителя представя на Възложителя Строителна програма. 
Строителната програма веднъж одобрена от Възложителя става официален подробен график 
за изпълнение на Работите, който стриктно се контролира от страна на надзора. 
Подробното представяне на Строителната програма се състои от строителни програми за 
съответните обекти, таблици за анализ на връзките между отделните работи, ресурсното 
обезпечение, диаграма за движение на работната ръка, изисквания към персонала и 
обяснителна записка към строителната програма. 

За всеки обект/ подобект/ съоръжение се представя отделна подробна програма. Всички 
връзки и взаимни зависимости между съоръженията трябва да бъдат ясно показани на 
подробните програми за съоръженията или в допълнителна обобщена програма. 

Към доклада за представяне на Строителна програма се описват методите на 
строителство и предложеното оборудване, както и очакваните производителности, които са 
база за планиране на времетраенето. 

Строителният надзор е длъжен да контролира изпълнението на Строителната програма 
като проверява напредъка на Работите за съответствие с одобрените графици и при 
изоставане да предложи на Строителя съставяне на компенсационна програма догонваща 
изоставането, привързана към общата Строителна програма. За целта СН уведомява 
Възложителя за нарушаване изпълнението на Строителната програма от страна на 
Строителя. Предложената от Строителя компенсационна програма трябва да бъде утвърдена 
от Възложителя. 

• Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 
С цел намаляване на отрицателните последици от строителството и недопускане на 

увреждане на трети лица и имоти, Строителят ще бъде задължен да предприеме следните 
мерки: 

- да създаде подходяща организация за изпълнение на строителството която да бъде 
съобразена с близостта до населени места, като не се разрешава работа в близост до тях в 
периода от 22 до 06 часа; 
- да осигури оросяване на всички строителни площадки и технологични пътища; 
- да създаде организация за контрол на складовете за съхраняване на горивните и 
смазочни материали и на техническото състояние на машинния парк като не се допускат 
аварийни разливи; 
- да обоснове избора на взривните вещества с оглед на по-ниското им газоотделяне 
и по-ниската им токсичност; 
- на всички строителни площадки където се формират отпадъчни води да се 
изгардят механични утаители, а при необходимост маслоуловители и инсталации за 
химическо пречистване.  
- да се предвидят необходимите укрепващи отводнителни мероприятия към 
строителните площадки, подходни и технологични пътища, за да бъдат ограничени 
ерозионните процеси; 
- да уточни количеството и вида на отпадъците; 
Възложителя ще утвърди мерките за недопускане увреждане на трети лица и имоти 

вследствие на строителството. Строителният надзор ще контролира изпълненито на тези 
мерки. За допуснати нарушения СН ще информира Възложителя и ще дава указания на 
Строителя за тяхното отстраняване 

· Изпълнение на строежа съобразно одобрения работен проект 

Консултантът носи отговорност за изпълнение на строежите съобразно одобреният 
инвестиционния проект и техническа спецификация. 

Строителен надзор ще се упражнява съгласно разработен и одобрен проект, при спазване 
на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и 
нормативи, стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. 

Не се допуска отклонение от одобрените от Възложителя: 
- обобщен календарен план - график за изпълнение на СМР,  
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- обяснителна записка, която съдържа технология на изпълнението, начина на 
организация на строителния процес, начина по който ще бъдат обезпечени 
общите задължения по ЗБУТ и 

- Плана за безопасност и здраве към инвестиционния проект. 
Надзора върху всички изпълнени СМР ще бъде съобразен с техническите и законови 

разпоредби, с техническите и технологичните правила, стандарти и нормативи действащи в 
Република България 

При необходимост Строителният надзор ще съдейства на Изпълнителя да получи нужните 
разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на 
различните тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи или захранващи 
комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка. При необходимост, 
прекъсването, преместването или отстраняването на съществуващи комуникации ще се 
извършва по проект. 

· Контрол по спазването на Наредба за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали 

По време на изпълнението на строително монтажните работи Консултантът 
(строителен надзор) ще проверява и удостоверява спазването на специалните изисквания по 
отношение на управлението на строителните отпадъци, регламентирани в наредбата и 
специфицирани в проектната част „План за управление на отпадъците”. 

Строителният надзор ще заверява следните документи: 

Транспортен дневник 

В изпълнение на изискванията на чл. 8 от Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали трябва да бъде изготвен 
транспортен дневник на СО по време на СМР (по Приложение № 6 от наредбата). Дневникът 
ще включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО и лицата, на 
които се предават СО в процеса на СМР и премахването.  

Отчет за изпълнение на Плана за управление на строителните отпадъци 

В изпълнение на изискванията на чл. 9 от Наредбата за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали ще бъде изготвен отчет за 
изпълнение на Плана за управление на СО ( по Приложение № 7 от наредбата). 

Консултантът ще следи за изпълнение на изискванята на чл.9 , ал.2 от Наредбата за 
наличието на приложени към отчета документи - счетоводни документи, кантарни бележки и 
др. документи за приемане/закупуване на отпадъците. 

· Своевременен контрол по изготвяне на екзекутивната и техническа документация, 
необходима за извършване на месечните плащания. 

По време на строителство СН упражнява пълен контрол по отношение на: 
- качеството на изпълняваните СМР; 
- проверка за съответствие на представените сертификати за качество на 

строителните материали с техническите изисквания; 
- проверка на съставената документация удостоверяваща спазването на 

изискванията към строежите; 
- проверка на изготвяните екзекутивни чертежи на завършени СМР; 
- проверка на изпълнените количества СМР. 
Потвърждението на тези проверки от страна на СН е условие за подписване на 

сертификати за плащане. 

· Заверка на екзекутивната документация. 
Заверка на екзекутивната документация включва: 

- Проверка на извършеното от Строителя екзекутивно замерване на теренната 
основа  преди началото на строителството; 

- Изготвяне на екзекутивна документация  по време и след приключване на 
строителния процес; 



72 

 

Екзекутивната документация включва пълен комплект чертежи за действително извършени 
СМР. Заверява се от Възложителя, Строителя, лицето упражняващо авторски надзор и 
Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация 
положен върху всички графични и текстови матерлиали. Екзекутивната документация е 
неразделна част от строителните книжа. 

· Контрол по правилно водене на строителния дневник на изпълняваните строителни 
работи.  
Дневникът на обекта представлява подвързана тетрадка в която се вписва за деня цялата 

работа постигната от Строителя през изтеклия ден и по-съществени събития като изброените 
по-долу: 

- работи по които има напредък; 
- състояние на механизацията / работната ръка; 
- доставяни материали; 
- подземни комуникации; 
- посещение на обекта; 
- атмосферни условия; 
- инциденти. 

Строителният надзор е задължен да проверява периодично воденето на дневник на 
обекта от страна на Строителя. При съществени нарушения от страна на Строителя се 
докладва на Възложителя.  

· Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация 

Изготвя се след приключването на строително - монтажните работи на обекта и 
подписване на акт обр. 15. Окончателният доклад се съставя, подписва и подпечатва от 
Строителния надзор.  

Съгласно изискванията на §3 от ДР на Наредба №2 на МРРБ за въвеждане в 
експоатация на строежите в Р България и минималните гаранционни срокове за изпълнени 

строително монтажни работи , съоръжения и обекти, Окончателният доклад трябва 
задължително да съдържа оценка за изпълнението на следните условия:  

1. законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти 
и условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на 
предвиденото с подробния устройствен план застрояване; 

2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на 
строителството; 

3. свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията 
на техническата инфраструктура; 

4. изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; 
5. вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените 

изисквания към строежите и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ; 
6. липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, 

причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти; 
7. годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 
8. изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към 

определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива; 
9. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на влезли в сила 

административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо 
условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за 
биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, 
както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта; 

10. изпълнение на строежа в съответствие с изискванията за селективно разделяне на 

отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и дейностите по 
разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително 
рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и 
рециклиране. 
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В окончателния доклад се вписват: 
1. основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата 

на удостоверение (лиценз), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, 
актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния 
търговец, от кого се представлява и управлява; 

2. всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, 
дневници, заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на 
съответен вид строителни и монтажни работи); 

3. договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура; 

4. издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени 
санкции, ако има такива. 

В четиринадесет дневен срок от съставянето на Констативен акт, обр. 15 за Строежа, 
окончателния доклад с приложени договори с експлоатационните дружества за 
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от АК според 
изискванията на чл.175 ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ще се представи 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) оригинални екземпляра на хартиен ностител и в 2 (два) 
екземпляра на електронен носител. Консултанта ще участва в работа на Държавна 
приемателна комисия и ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Разрешение за ползване на обекта. 

· Изготвяне на технически паспорт на строежа съгласно изискванията на чл. 176а от 
ЗУТ и Наредба №5 от 28.12.2006 г. 

Технически паспорти се съставят за нови строежи преди въвеждането им в 
експлоатация, за съществуващи строежи след проведено обследване и след реконструкции: 
основно обновяване или основен ремонт, преустройства на съществуващ строеж.  

Техническият паспорт се изготвя съгл. Приложение към чл. 8 от Наредбата и включва: 
Част А - "Основни характеристики на Строежа" със следните раздели: 

Раздел  I "Идентификационни данни и параметри", който включва следните 
реквизити: населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот, 
вид (сграда или съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на Строежа, 
категория на Строежа; идентификатор на Строежа от кадастралната карта (кадастралния 
план); адрес (местонахождение), година на построяване, извършени промени (строителни и 
монтажни дейности) по време на експлоатацията - реконструкция (в т.ч. пристрояване, 
надстрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година 
на извършване на промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените промени: 
разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по 
време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ , окончателен доклад по чл. 
168, ал. 6 ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на 
Строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на Строежа; 

Раздел II  "Основни обемно-планировъчни и функционални показатели", който 
включва следните реквизити: 

а) за сгради: площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен обем, 
полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, полуподземни и подземни); 
инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни инсталации, 
съоръжения, системи за безопасност и др.; 

б) за съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение (наземни, 
надземни, подземни); габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.); 
функционални характеристики (капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, 
налягане, напрежение, мощност и др.); сервитути; други характерни показатели в зависимост 
от вида и предназначението на Строежа;  

Раздел III  "Основни технически характеристики", който включва следните 
реквизити: технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените 
изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ към конкретната сграда или строително съоръжение, 
изразени чрез еталонни нормативни стойности (от действащите нормативни актове към 
датата на въвеждане в експлоатация), и/или описание относно: вида на строителната 
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система, типа на конструкцията, носимоспособността, сеизмичната устойчивост, границите 
(степента) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и дълготрайността на Строежа, 
санитарно-хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, качество на въздуха, 
водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-защитни 
зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в околната среда, в 
помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от автомобилния, железопътния и 
въздушния транспорт и др., стойността на енергийната характеристика на промишлените 
системи, показателите за разход на енергия, характеризиращи процесите на 
енергопреобразуване и/или енергопотреблението в промишлените системи като съвкупност 
от съоръжения, технологии и спомагателни стопанства, включени в определено 
производство, елементи на осигурената достъпна среда и др.; 

Раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или документи, 
удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на Строежа, изискващи се от 
нормативни актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за енергийна 
ефективност, сертификат за пожарна безопасност, декларации за съответствие на вложените 
строителни продукти, сертификати на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, 
стомана и др., паспорти на техническото оборудване и др.; 

Раздел V  "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали 
техническия паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и 
лиценз/удостоверение на КОНСУЛТАНТА (ИНЖЕНЕРА), в т.ч. за наетите от него 
физически лица, номер и срок на валидност на лиценза/удостоверението; данни и 
удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност, данни за техническия 
ръководител за строежите от пета категория; данни и удостоверения за лицата, извършили 
обследване и съставили техническия паспорт на Строежа. 

Част Б "Мерки за поддържане на Строежа и срокове за извършване на ремонти" 
ще съдържа следните позиции: 

а) резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно 
обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

б) необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на Строежа и график 
за изпълнение на неотложните мерки; 

в) данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 
реконструкция на Строежа; 

г) срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции и 
елементи на Строежа.  

Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" ще съдържа следните 
позиции: 

а) съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или 
умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на 
елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.; 

б) недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на Строежа, която 
води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез 
надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението; 

в) спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и 
опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар от падащи 
предмети от покрива или фасадата и др.; 

г) нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и 
системите; 

д) поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, 
подвижните платформи, подемниците и др.; 

е) правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.  
Техническият Паспорт се съставя преди издаване на разрешение за ползване или 

удостоверение за въвеждане в експлоатация. Основа за съставяне на технически паспорт на 
новия строеж е окончателния доклад на консултанта.  



75 

 

Технически Паспорт се предоставя по един на Възложителя (собственика на строежа), на 
органа издал разрешение за строеж. Собственика е длъжен да съхранява отговорно 
техническия паспорт и да спазва всички предписания. 

В четиринадесет дневен срок, считано от датата на съставянето на Констативен акт, обр. 
15 за Строежа, Техническият Паспорт ще се представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

· Oрганизиране и провеждане на Държавна приемателна комисия. 
Към момента на въвеждане на Строежа в експлоатация Строителен надзор предава нa 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналите на всички строителни книжа и други документи за строежа 
под опис. 

Строителен надзор ще съдейства за своевременното организиране и извършване на 
необходимите действия към съответните компетентни органи и експлоатационни дружества, 
свързани с получаване на необходимите разрешения и съгласувания за въвеждането му в 
експлоатация. 

Строителен надзор ще извърши комплектоване на документи за внасяне в ДНСК, 
осигуряване съдействие при поискване на предварителни огледи, докладване на 
извършеното строителство. 
 

2. Дейности. 
В изпълнение на техническата спецификация на възложителя, изпълнявайки 
задълженията и отговорностите на строителен надзор, се приема да се извършват 

следните дейности: 

• Упражняване непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на строителните и 
монтажни работи съгласно инвестиционния проект и изискванията на нормативните 
актове, като осигурява съответното присъствие на надзорно/и лице/а по съответните 
части от изпълнението на обекта. 

• Подписване количествените сметки, представени от строителя, за извършените 
строителни и монтажни работи за обекта и ги предава на възложителя. 

• Участие при взимане на решения по технически въпроси, които не променят 
инвестиционния проект. 

• Обсъждане с проектанта, строителя и възложителя възникналите проблеми във връзка с 
изпълнението на строителните и монтажни работи. 

• Издаване предписания и заповеди, които вписва в заповедната книга и които са 
задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа. 
Възражения срещу предписанията на лицето, упражняващо строителния надзор, могат да 
се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен 
контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на 
Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания. 

• При нарушаване на техническите правила и нормативи, уведомяване на възложителя и 
регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3 -дневен срок от 
установяване на нарушението. 

• Подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за 
оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно 
изпълнение съгласно Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 
г./, в това число участва при съставянето на констативен акт за обекта след завършване 
на строителните и монтажни работи съвместно с възложителя, строителя и проектанта, 
който акт удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения проект, заверената 
екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор 
/с този акт се извършва предаване на строежа от строителя на възложителя/, както и 
съдейства на Възложителя след завършването на строителните и монтажни работи и 
приключване на приемните изпитвания да направи (регистрира) искане за въвеждането 
на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с 
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експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата 
инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра съгласно изискванията на Закона за 
устройство на територията. 

• Изготвяне на технически паспорт за обектa. 
• Изготвяне в срок на окончателен доклад за обекта след приключване на строително-

монтажните работи. 
• След фактическото завършване на строежa, участие в изготвянето на екзекутивна 

документация и заверка на същата. Цялата екзекутивна документация се представя за 
безсрочно съхраняване на органа, издал разрешението за строеж, а в необходимия обем - 
и на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

В технологичната  последователност на строителния процес  при изпълнение 
строително-монтажните работи на обект: ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. 
МОГИЛИЦА, консултантският екип за строителен надзор ще има задължения да 

контролира дейностите разпределени в подготвителен етап, етап на строителство, 
заключителен етап и гранационен период на строежа. 

В подробност  дейностите на надзора са следните: 

Подготвителен етап 

Мобилизация на екипа на Консултанта  
“Пътинвест - инженеринг” АД е в състояние незабавно след подписване на Договор за 
упражняване на Строителен надзор: 

- да мобилизира своя екип от специалисти; 
- да обезпечи екипа с транспортни средства, екипировка и оборудване – офисно и 

геодезическо. 
След получаване на одобрения проект, документите за собственост (или преотстъпено 

право за строеж, или други обстоятелства), влязлото в сила разрешение за строеж за 
изпълнение на обекта с протокол (Обр.1), Консултантът ще се направи детайлно проучване 
на горецитираните документи. 

Задължения на Консултанта през мобилизационния период е да направи проверка за: 
- наличност на необходимите документи за законовото започване на строителството; 
-  при необходимост - съдействие за тяхното набавяне. 

Консултантът ще се запознае с утвърдения от Възложителя проект, с мобилизацията на 
Строителя за да има пълна яснота относно всички предвидени основни и временни работи, 
които Строителя възнамерява да изпълни. 

Освен това преди началото на строително монтажните работи СН ще извърши: 
- проверка и одобрение на програми за доставка на строителните материали и изделия; 
- проверка на документи, доказващи съответствието на материалите и изделията с 

техническите изисквания на проекта; 
- проверка на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, 

изпитвания и др., предлагани от Строителя; 
- проверка и съгласуване на Графици за изпълнение на строително монтажни работи, както 

и Графици за доставка на строителните материали и изделия, предлагани от Строителя. 
- проверка на ресурсната обезпеченост на Строителя, включваща:  

- механизация; 
- работна ръка; 
- строителен инвентар; 
- открити и закрити складски помещения; 
- акредитирани строителни лаборатории; 
- списък на доставчици. 
В резултат от описаните по-горе действия, СН изготвя Встъпителен доклад до 

Възложителя с констатации относно удовлетворяване на изискванията на Възложителя за 
стартиране на строително- монтажни работи.  

Познаването на проекта за мобилизация на Строителя от страна на Строителния надзор 
гарантира безопасното и качествено изпълнение на временните и постоянни работи. 
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Офис и ресурси 

Централен офис 

“Пътинвест - инженеринг” АД ще предостави на разположение на екипа за СН 
централния си офис, намиращ се в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 257 за цялото 
времетраене на Договора, оборудван с всички улеснения (телефон, факс, ксерокс, компютри 
и др.).  

“ПИЕ” АД разполага с Лицензирана Строителна Лаборатория рег. № 142 ЛИ 
/23.04.2018г., обзаведена с оборудване за извършване на изпитвания на земни работи, пътни 
и асфалтови работи, цимент, бетон и стомана в съответствие с изискванията на Техническите 
Спецификации и Стандарти (ASTM, AASHTO, DIN, BS, БДС). Тази лаборатория е 
обслужвана и ръководена от висококвалифициран и опитен екип. Лабораторията може да се 
използва за успоредни изпитвания ако и когато е в съгласие с изискванията на надзора. 
Лицензирана Строителна Лаборатория ще подпомага дейността на екипа за СН на 
“Пътинвест - инженеринг” АД. 

Офиса на “ПИЕ” АД разполага с Библиотека съдържаща Закони, Актове, технически 
книги и статии, покриващи пълния обхват на нещата, спадащи към всички технически и 
административни нужди на Инженерните работи оформящи Строителната Индустрия, които 
са в помощ на “Пътинвест - инженеринг” АД. По този начин текстовете принадлежащи към 
техническите и административни изисквания на проекта – Правилата и тълкуванията на ЗУТ, 
ФИДИК и др. са вече в наличност за екипа за СН за консултация по време на изпълнението 
когато и ако са нужни. 

Помощен офис 

4700 ГР. СМОЛЯН 

“ПЪТИНВЕСТ - ИНЖЕНЕРИНГ” АД – ОФИС СМОЛЯН 

бул. “БЪЛГАРИЯ” № 85, ет. ІІ  
“Пътинвест - инженеринг” АД ще осигури помощен офис заедно с обзавеждането и 

оборудването за целия период на строителството: 
- тотална станция с всички необходими помощни оборудвания; 
- автоматични нивелири; 
- компютри; 
- принтери; 
- дигиталени цифрови апарати; 
- офис обзавеждане. 
“Пътинвест - инженеринг” АД осигурява транспорт на екипа за Строителен надзор, за 

всяка цел свързана с изпълнението на проекта. Автомобилът ще е с разрешителни, пълна 
застраховка обезпечен за ползване по обществените пътища. Същият ще бъде на 
разположение за целия период на строителството на обекта. 

“Пътинвест - инженеринг” АД ще предприеме всичко необходимо за обезпечаване на 
екипа с необходимото оборудване позволяващо да изпълни задълженията си резултатно. 

Работно време 

Работното време на Екипа за строителен надзор ще е е изцяло съобразено с работното 
време на Строителя  включително в почивни и празнични дни. 

Ключови дати 

Графици на стената, показващи важни дати в Договора, които трябва да се 
преразглеждат ежемесечно за навременни действия. 

Подпомагане 

По време на договора екипа на “Пътинвест - инженеринг” АД ще бъде непрестанно 
подпомаган от главния офис на “Пътинвест - инженеринг” АД по отношение на: 

· Необичайни и сложни технически задачи, които могат да възникнат на обекта. 
Главния офис ще осигури при необходимост експерти за мнения и решения. 
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· Информация за всички промени в Българското законодателство, които могат да 
възникнат и помощ на екипа за СН в тяхното прилагане. 

· Помощ по всички въпроси свързани с местните и други власти. 
· Обвързване с всички въпроси които могат да възникват и установяване на 

разбирателство между всички участници, Проектант, Строител и Строителен надзор. 
Осигурява всичката необходима информация. 

· Осигуряване услугите на независимата строителна лаборатория (рег. № 142 ЛИ 
/23.04.2018г.), оборудвана с необходимата техника за изпитвания на земни почви, 
пътни и асфалтови работи, цимент, бетон и стомана в съответствие с 
изискванията на Техническата Спецификация и Стандарти (ASTM, AASHTO, 

DIN, B.S., БДС). Тази лаборатория ще се ползва ако или когато работите не 
изпълняват стандартите или изискванията на проекта след съгласуване с 
Възложителя. 

· Организиране на замяната на екпертите, при непредвидени обстоятелства. 
· Други важни въпроси които могат да възникнат по време на изпълнение на Договора. 

Подизпълнители 

Не се предвиждат подизпълнители. 

Организация по откриване на строителната площадка за законосъобразното 
започване на строежа. 

Преди откриване на строителната площадка, Консултанта ще провери, след което ще 
комплектова документи, както следва: 

Ø Одобрена проектна документация и съгласувателни писма към нея: Консултанта 
проверява валидността на съгласуванията на отделните институции и експлоатационни 
дружества и при необходимост, организира презаверяването им.  

Ø Разрешение за строеж- валидност по смисъла на чл.153 от ЗУТ.  

Ø Договор за Строителство и приложения към него, като извършва проверка валидността 
на:  

- Удостоверение за регистрация от Камарата на строителите в България за вписване в 
Централен професионален регистър на строителя за четвърта група строежи- 

благоустройствена инфраструктура. 
- Заповед за технически ръководител 

- Правоспособност на техническия ръководител 

- Договор за авторски надзор 

- Банкова гаранция  
- Застрахователни полици на всички участници в инвестиционния процес - със срок на 
валидност към момента на откриване на строителната площадка 

- Договор сключен между Строителя и Общината за управление на строителните отпадъци. 
- Одобрена от Възложителя строителна програма, която ще бъде официален подробен 
График за изпълнение на Работите.  

Ø Пълна документация на строителния надзор – удостоверение/лиценз, списък на екипа, 
застрахователна полица.  

Откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво е 
задължение и ще се извърши от Строителния надзор на обекта, като негов е и ангажиментът 
да осигури присъствието на законоизискуемите лица за това. 

Предвид на съдържанието на протокол - обр. 2а
 в част I, към Община Смолян незабавно 

ще бъде отправено искане за:  
- определяне депа за извозване и складиране на хумус, земни маси и строителни отпадъци, 
съгласно съответната проектна част и Договора за управление на строителните отпадъци; 
- за временни връзки със водопровод, ел. захранване и канализация /при необходимост/; 
- за изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета, засягащи се от проекта. 

Строителният надзор ще провери готовността за въвеждане на временна организация на 
движение след откриване на строителната площадка и за прилагането на предвидените мерки 
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в Плана за безопасност и здраве за осигуряване на безопасни и здравословни условия на 
труд. 

Ø Отлагане на място на основните трасировъчни точки, определяне на регулационните и 
нивелетни репери и съставяне на Протокол обр. 5; 

Ø Трайно геометрично очертаване на осите, геометричните контури в зоните на изкопите 
и насипите и др. съоръжения, съгласно работния проект. 

Ø Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация. 

Заверка на заповедната книга на строежа. 
Заповедната книга се съставя, се попълва, прошнурова се и, с номерирани страници, се 

подписва от лицето, упражняващо Строителен надзор, което в рамките на 3-дневен срок от 
съставянето на Протокола за определяне на строителна линия и ниво, заверява на първата и 
последната страница заповедната книга.  

Заповедната книга на обекта съдържа: 
- данни за местоположението и наименованието на строежа съгл.издаденото разрешение за 
строеж; 
- данни за Възложителя; 
- данни за Строителния надзор; 
- данни за Строителя; 
- данни за проектантите по всички части на проекта. 

В 7-дневен срок от заверката на заповедната книга, ръководителят на екипа ще уведоми 
следните специализираните контролни органи за заверената заповедна книга:  

- Община Смолян, 

- РДНСК 

- ОУ “ПБЗН” Смолян или РСПБЗН- по компетентност 

- Дирекция “Инспекция по труда”- Смолян. 

Също така ще бъдат уведомени и експлоатационните дружества, съоръжения но които се 
засягат или има риск да бъдат засегнати - Електроразпределителното дружество, ВиК 
дружеството и Телекомуникационни дружества. 

Публичност 

“Пътинвест - инженеринг” АД ще съгласува предварително с Възложителя подготовката 
и организацията на публични събития, съобщенията до средствата за масова информация във 
връзка с изпълнението на договора, информационните материали и др., които да бъдат 
разпространявани и използвани. Ще бъдат спазвани специалните изисквания за публичност 
на финансиращият орган – Оперативна програмата “Европейско териоториално 
сутрудничество „ Гърция-България” 2007-2013, в това число и поддържане на временни 
информационни табели на обекта в етапа на строителство и на постоянни такива – след 
завършването му. 

Консултантът ще е отговорен за: 
- осигуряване на информационна табела съответстваща на указанията на ЗУТ, Наредба 

№2 и Европейските директиви,  
- поставяне и уведомяване на контролните органи за започнато строителство,  
- изпращане на информационна табела на инспекцията по труда. 

Гарантира се, че на всички фази на участието на “Пътинвест - инженеринг” АД  в проекта 
ще предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският 
фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал проекта. Такива мерки трябва 
да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и 
чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. Ще се посочва 
финансовия принос на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция-

България“ 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
Регионално развитие, в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с 
изпълнението на договора, и при всички контакти с медиите. Всяка информация, 
предоставена на пресконференция, пресъобщения ще конкретизира, че проектът се 
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осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Европейско териториално 
сътрудничество „Гърция-България“ 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие. Във всяка публикация в каквато и да било форма 
и в каквото и да е средство за масова информация ще се прилага следния текст: „ Този 

документ е създаден в рамките на проект „Изграждане и подобряване на канализационна и 

водопроводна инфраструктура “ с акроним DRAINAGE, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 

2007-2013“, съфинансирана от Европейския сьюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Отговорността за съдържанието на документа се носи от “Пътинвест - 

инженеринг” АД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган ” 

Етап на изпълнение на строителството 

Трасиране елементите на обекта 

Трасировката на елементите на обекта е основен вид дейност, без който е невъзможно 
изпълнението на строителните работи. 

Трасирането  включва геодезическите работи, с които обектът може да бъде отложен 
върху терена толкова пъти, колкото е необходимо. 

Целта на трасирането е : 
- да се очертаят границите на земните работи (при приемането на обекта); 
- да се проверяват достигнатите проектни размери и коти и, на тази база, да се изчислят 

изпълнените количества видове работи (по време на строителството при отчитане на 
извършените работи); 

Трасирането на обекта ще бъде контролирано от Геодезиста от Екипа за СН, което 
включва: 

- Приемане и възстановяване на опорния полигон. Необходимо е точките да са 
разположени на подходящо защитено място и да са достатъчно на брой с оглед 
запазването им при строителството и след него (в периода на експлоатацията).  

- Приемане и възстановяване на мрежата от нивелачните репери. 
- Отлагане на осите и фундаментите на съоръженията (опорни блокове, шахти, дънен 

праг, др. ) 
- Отлагане на осите на водопроводните клонове. 
- Проверка на теренните коти 

Трасирането (отлагането) на напречните профили става от проверената полигонова 
мрежа, като:  

- осовите регулярни пикетни точки (или подробните точки) се отлагат по 
равнинните координати (Y, X), които се съдържат в проекта,  

- характерните точки от напречния профил (дъно на изкоп, върхове на откосите) се 
отлагат по разстоянието от осовата точка, измерено по направлението на 
напречния профил. 

Едновременно с трасирането се измерва и терена по направлението на профилите. 
Измереният терен се сравнява с теренните данни в Работния проект. 

Всичко това се приема от Геодезиста от Екипа за СН, който създава цифров модел за 
да послужи за контрол на количествата. Ако заснетите за проверка теренни данни се 
различават от тези в проекта до степен, че биха довели до чувствителна разлика в обемите на 
земните маси, същите се преизчисляват. За установените разлики се уведомяват  
Възложителя и Проектанта за вземане на окончателно решение. 

Подготовка на строителната площадка:  

· Почистване 

Площите на изкопите и насипите трябва да бъдат почистени от дървета, храсти, пънове, 
корени, трева, друга растителност, както и от всички други предмети и отпадъци. Особено 
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внимание ще бъде оказано на речното корито, по дъното на което ще бъде развит клон на 
водопроводната мрежа. 

· Отстраняване на растителността  

Дърветата, храстите и техните корени се премахват на дълбочина минимум 60 см , в 
зоната на банкетите и в зоната , засягаща строителната площадка. 

Технологията на премахването на дърветата зависи от диаметъра D на ствола, както 
следва: 

· D ≤ 15 см - дърветата/храстите се изсичат; 
· D = 15 – 30 см - дърветата/храстите се изсичат и изкореняват, а при по-

големите диаметри се подкопават и корените им се подрязват. 
· D > 30 sm и при по-малки, но ценни дървета първо става изсичане на 
стволовете, а после изкореняване на пъновете; 
· D > 50 sm - дърветата се изваждат със специални приспособления към трактори 
или булдозери.  

Изкореняване на пъновете се прави при дълбока коренна система. Тогава обикновено 
се използва механизация: трактори, булдозери, кранове. 

Разчистване се прави и на площадките, определени за временно строителство и за 
депониране на земните маси. 

Изсичането на дървета и храсти с D ≤ 15 см се извършва се ръчно от работно звено, 
съоръжено с храсторези и/или моторни триони като се изрязват храсти, дървета и 
растителност, натоварват се и се извозват до определено за целта място. Забранено е 
изгаряне на тези отпадъци в сервитута на пътя. Работниците, ползващи съответната техника 
трябва да бъдат, получават инструкции за безопасна работа. СН следи изсичането на 
дърветата да става след съответното разрешение от регионална служба по Екология, същите 
да бъдат предавани на Възложителя с протоколи, а депонирането на полученият отпадък да 
става на одобрени от Възложителя места. 

· Отстраняване на хумуса 

Хумусния пласт ще започне да се отстранява веднага след започване на строителните работи 
на обекта. Ще се извършва механизирано с автогрейдер, посредством избутване на хумусния 
пласт в окопа и от там ще се натоварва и превозва на депо.  

· Разрушаване на настилки, тротоари, бордюри и др. 

Строителният надзор ще следи всички получени в хода на СМР строителни отпадъци да се 
депонират съгласно одобрената проектна част План за управление на строитрелните 
отпадъци . Консултантът ще контролира и разписва съставените Приложения. 

· Изрязване на асфалта с фугорезачка 

Чрез изрязване ще се отнемат асфалтовите настилки, под които трябва да се развие 
водоснабдителната мрежа. Надзорът ще следи да се работи при спазване на следните 
предписания: 

- изрязването да се извършва симетрично около оста на водопровода с предписаната от 
проектанта ширина. 

- изрязването на асфалтобетоновата настилка ще се извърши с асфалтова фреза, 
фугорез или къртач, така че стените на изрязаните контури да са отвесни. 

- отстраняване на изрязания материал, независимо от метода (метли, четки или сгъстен 
въздух) да гарантира чистотата на подготвения за ремонт участък 

- СН ще съблюдава обработката на изрязаните участъци да бъде изпълнена от разреден 
битум или битумна емулсия преди полагането на новата настилка. 

Упражняване на СН при изпълнение на земни работи 
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Преди започването на земните работи задължително ще се направи трайно геодезично 
очертаване на осите и геометричните контури, зоните на изкопните и насипните работи, 
трасетата на временните пътища, рампите и други съоръжения, предвидени в проекта. 

Земните работи ще се изпълняват само с машини и оборудване с технически качества, 
доказани с технически паспорти и документи за техническата им годност. 

СН ще гарантира извършването на земните работи да става съгласно одобрения проект и 
при спазване на техническата спецификация на Възложителя.  

При извършването на изкопните работи, СН ще следи за безопасността на изпълнение 
на изкопните работи, за количествата, и за спазването на местата за депониране (депа, 
площадки или складове, заложени в ПУСО).  

· Изкоп за полагане на водопроводни тръби  

Дъната на всички изкопи за основи ще бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, 
посочени в проекта, като при необходимост може да се изпълни допълнително прекопаване, 
за да се премахнат джобове от мека или ронлива скала или неподходящ материал. 
Получените празнини ще бъдат запълнени с бетон В15 или друг подходящ материал. След 
полагане на подложния бетон няма да се извършва подравняване на страничните 
повърхности на изкопа в продължение на двадесет и четири часа. Изкопът може да се 
наложи да бъде изпълнен под или над указаната в проекта кота, в зависимост от това, къде е 
достигнат носимоспособния почвен пласт. Строителнит надзор ще изисква оформяне на 
екзекутив, при  всеки различен от проектното решение случай. Всяко допълнително 
изкопаване до или по-ниско от проектното дъно, включително това, получено при 
изземването на материала, влошен от атмосферни условия ще се компенсира с бетон нисък 
клас или друг подходящ материал. Всички изкопи ще бъдат отводнени по всяко време. СН 
ще проконтролира преди започване на изкопните работи Строителят  да е освободил зоната 
за работа от всички свободно течащи води, да бъдат изградени такива временни водоотводни 
съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън 
зоната на обекта. 

Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал ще бъдат сортирани и 
складирани на депа, с одобрението на строителният надзор и съгласувано от Възложителя.  
При извършване на изкопните работи не се допуска смесване на подходящ с неподходящ 
материал. Изкопите при които не може да бъдат изпълнени откоси с наклон равен на 
естествения откос 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. Изкопът 
може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури най-малко 0,3 м 
дебелина на пласта, оставен над котата на земното легло на настилката, като защита срещу 
атмосферни влияния. 

Когато бъде достигнато конструктивното ниво на изкопа, трябва да бъде оформено и 
подготвено земното легло. Изкопите ще се укрепят, за да не се получи обрушване на 
откосите.  

При полагането на пясъчната подложка на дъното на траншеята, строителният надзор ще 
контролира пластовете да бъдат ръчно уплътнени. Няма да се допуска наличието на твърди 
точки в контакт с тръбите като камъни и  разни инертни материали. 

След геодезична проверка на нивата в изкопа се полага тръбата(тръбите), след което се 
засипва на ръка с пясъчен пласт от поне 20 см, който също трябва да бъде ръчно уплътнен. 

При изпълнение на дейностите по обратно засипване в хода на изпълнение на СМР и 
при доставка и полагане на насип от подходящ материал,  СН ще следи за : технологията на 
полагане на пластове; предписаните в проекта зърнометрия, земно-механични показатели, 
граници на протичане на материалите, показателите им на пластичност, органични примеси 
и всички изискуеми; ще се контролира спазване на специалните изисквания за стабилизиран 
насип (ако е приложимо); ще се следи за навременното и ритмично взимане на проби от 
страна на Строителната лаборатория. Изпитванията ще се провеждат само в присъствието на 
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Инженера по материали от екипа на СН. Особено внимание ще се отделя на насипите от 
нестандартна баластра и пътното легло на уличните настилки. 

· Контрол при изпълнение на насипите 

Преди започване на насипните работи трябва Екипа за СН ще провери: 
- съответствието на проектните и действителните физико-механични показатели на 

насипните материали; 
- точното положение на осевата линия в план и профил; 
- плътността и носимоспособността преди полагането на пластовете на насипа; 
- еднородността на материалите за влагане; 

- равността и наклона на повърхността на земната основа на насипа; 
- широчината на насипа; 
- правилното изпълнение на водоотвеждащите мероприятия, така че да не се допуска 

суфозия на почвата. 

Екипа за СН няма да допусне смесването и влагането в насипа на почви с различни физико-

механични показатели. 

Упражняване на СН при изпълнение на водопроводните работи 

- Транспорт и складиране на тръбите PEHD 

Строителният надзор ще следи транспорта и разтоварването да се извършват внимателно: 
тръбите да не се хвърлят, нито да се плъзгат по капаците на камиона, а да бъдат повдигани и 
внимателно разтоварени. Тръбите трябва да се складират на равна повърхност на която да 
няма режещи тела и да няма вещества които биха могли да въздействат на тръбите. Надзорът 
ще следи да не се съхраняват едни върху други на повече от 1,50 м, с цел недопускане на 
евентуални деформации. 

- Полагане на тръби от PEHD 

До диаметър 110 мм тръбите от полиетилен висока плътност  се доставят на рула с 
дължина до 200 м. При полагане на тръбите от значение е да се държи сметка и за 
максималния радиус на завиване за да не се получат твърде високи напрежения в стените,. 
Строителният надзор ще контролира да се спазват производствените спецификации на 
тръбите относно допуските при полагане. Преди полагане рулта се подлагат на изтегляне, за 
получаване на правилна геометрия на тръбите. Строителния надзор ще следи изтеглянето да 
става при запушена глава на тръбата, за да не попадат в нея чужди частици. 

- Челни заварки на PEHD 

При изпълнението на челните заварки на водопроводните тръби, строителният надзор ще 
контролира и обезпечава:  
• Техническа изправност на заваръчната машина ; 
• Заваряемите краища на тръбите да са изравнени по оста;  
• Контрол и корекция на евентуалното овално деформиране на краищата на тръбите;  
• Почистване на заваряемите повърхности, на машината и фрезата от чужди тела, следи от 
смазка, вода;  
• Спазване на специфичното налягане за предварителното загряване, температурата на 
заваряване, времето за предварително загряване заваряване и охлаждане;  

За гарантиране на отлични резултати е необходимо още: - охлаждането да се извърши 
естествено, избягвайте методите за рязко охлаждане (с вода или въздух); - фиксирането на 
заварките да се пази от лоши климатични условия (посредством специални подложки или 
покрития); - температурата на средата около заварката да бъде в рамките на 0 ÷ 45°C. 

- Фитинги PEHD  

Строителният надзор ще контролира да се спазват производствените спецификации на 

фитингите и тръбите относно допуските при монтаж. 

-  Направа на бетонни тела за опорни блокове по трасето на водопровода 

СН ще приема изграждането на бетоновите опорните блокове по трасето на водопровода, 

като стриктно спазва изпълнението на бетонни, кофражни и армировъчни работи да се 
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извършва в съответствие с изискванията на БДС EN 13670, техническата спецификация на 
възложителя и одобрения работен проект. Надзорът ще следи още бетоновия дънен праг, 
предвиден за защита на преминаването на водопровода по дъното на р. Арда да отговаря на 
същите нормативи. 

- Направа на СВО 

Ще се подменят изцяло и водопроводните отклонения към сградите, във връзка с което 
строителният надзор ще има следните осовни задължения : 

- Контрол по спазването на разпоредбите на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда 
за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 
канализационните системи.  

- Координация между строителя, експлоатационното дружество и ползвателите на сградните 
отклонения, така че да се спази етапността на работите, заложена в проекта. 

Предвижда се изграждането на новопроектираните водопроводи да се извърши в 
следната последователност: 
• Изграждане на новопроектираният водопровод от полиетиленови тръби по трасета и 

нивелета съгласно проекта, без прекъсване на нормалното водоснабдяване на имотите, 
захранвани от съществуващите азбесто циментови тръби. 

• Подмяна на сградните водопроводни отклонения и направа на връзки на новите 
водопроводи със съществуващите, оставащи в експлоатация, след спиране на 
водоподаването.  

• Обратната засипка от нестандартна баластра, уплътняване  
• Възстановяване на уличната настилка . 

Упражняване на СН при изпълнение на асфалтови работи за възстановяване на 

настилка 

СН ще контролира приготвянето на асфалтови смеси да става при точно спазване на 
заложените в проекта рецепти и съгласно изискванията, регламентирани в Техническа 
спецификация на „Агенция Пътна инфраструктура”- раздели 5400, 5500, 5600 и 5700. 

СН ще контролира дебелината на полагане на пластовете асфалтова смес да отговаря на 
определената в проекта дебелина. В тази връзка СН стриктно ще следи за спазване на 
нивелетата на ремонтираните участъци и на оста на пътя. 

СН стриктно ще следи уплътняването на новоположената асфалтова смес да се изпълнява 
с предписаните в проекта уплътнителни машини. 

СН ще следи уплътняването да започне веднага след полагането на асфалтовите смеси, да 
се извършва с предписаното в проекта застъпване, но не повече от 15 см и да приключи 
преди температурата на сместа да спадне под определената в проекта.  

СН ще гарантира спазването на допустимите по ТС толеранси за равност, ниво, напречни 
сечения, дебелина на пласта, неизправности на повърхността, плътност или състав след 
окончателното уплътняване на асфалтовите пластове. 

Вложеният асфалтобетон ще се измерва в квадратни метри, като за доказване на 
количествата ще се прилагат ръчни скици с размери и местоположение, подробни ведомости 
и протоколи. 

· Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове 

- Общо 

Всеки завършен асфалтов пласт ще бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията 
преди полагането на следващия асфалтов пласт. 

Участък, който не отговаря на изискванията ще бъде ремонтиран, съобразно изискванията 
или както нареди Консултанта и/или Възложителя. Контролиран участък е участък изпълнен 
без прекъсване, с една и съща технология и за който са използвани едни и същи материали. 

Когато производството е непрекъснато, контролиран участък означава еднодневно 
производство.  

- Вземане на проби 
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Строителят за своя сметка, ще взима проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на 
работата и преди крайното приемане на обекта, според указанията на Строителния надзор 
и/или Възложителя и от посочени от него места. 

Проби от уплътнените асфалтови пластове ще се вземат със сонда на разстояние не по-

малко от 300 мм от външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27 за пълна 
дълбочина на пласта от място, посочено от Строителния надзор и/или Възложителя. По 
време на работите ще се следят и контролират качеството на материалите, прецизността на 
дозиране на битумните и на минералните материали, температурата на сместа при излизане 
от смесителната инсталация, преди полагането на асфалтовата смес и преди започване на 
валирането и. Дебелината, нивата, напречните и надлъжните наклони, както степента на 
уплътняване на пластовете ще бъде обект на постоянно следене и контрол по време на 
изпълнението на строителните работи от страна на Строителния надзор. Започване на 
изграждането на следващия асфалтов пласт ще става след като предходния подложен пласт 
бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на спецификацията. Всички 
последващи работи ще продължат само след контролиране и приемане от страна на 
Консултанта на завършените предходни работи. 

На местата на взетата проба ще бъде положена и уплътнена гореща асфалтова смес. 
- Изисквания за битумно съдържание и зърнометричен състав 

Ако се докаже с анализите, извършени на пробите от неуплътнена смес или върху 
сондажните ядки, че битумното съдържание или зърнометрията на асфалтова смес са извън 
допустимите толеранси, специфицирани в работната рецепта, уточнена за всяка съответна 
асфалтова смес, участъка от асфалтовите пластове, представен от тези проби, ще бъде 
отхвърлен. 

- Изисквания за конструктивни дебелини и нива на настилката 

Всеки пласт от асфалтовата настилка се изпълнява съгласно линиите, наклоните и 
дебелините, показани в чертежите. 

Упражняване на СН при ремонт на настилки за възстановяване 

При доставката и полагане на бетоновите бордюри (разд.8300 от ТС) СН ще следи за 
пазването на изискванията на БДС EN 1340, БДС EN 1340/NA, също и за начина на 
транспортиране с цел недопускане на предварителни мехнични увреждания. 

Доставянето на тротоарните плочи трябва да стане след като Възложителя е одобрил 
представения от производителя, сертификат за производствен контрол. Приемане на 
плочките на приобектов склад  СН ще извърши само след представяне на декларация за 
експолатационни показатели, съгласно БДС Е№ 1340. При съмнения в качеството ще се 
изпитват контр. проби. 

Заключителен етап 

В този етап попадат изискуемите по закон Технически паспорт и окончателен доклад на 
строежа. Дейността на строителният надзор по изготвянето на техн. паспорт и окончателен 
доклад на строежа са подробно разписани в т.8.1. от настоящото техническо предложение  

Гаранционен период 

Мониторинг на извършеното строителство в рамките гаранционните срокове съгласно 
условията на Проекто Договора и чл.20 от НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти. 

Съгласно чл. 178, ал.5 от ЗУТ “Пътинвест- инженеринг” АД ще обезпечава 
отговорността по договора за строителен надзор през периода на минималния гаранционен 
срок на въведения в експлоатация строеж с допълнително сключената по чл.173, ал.1 от ЗУТ 
застраховка. 

Така описаният срок ще бъде обслужван от строителния надзор чрез инспекции на 
строежа. Строежът ще бъде обхождан и огледан от Ръководителя на екипа. 
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Резултатите от проверки по всички проектни части ще бъдат отразени в доклади, 
съдържащи информация за: 

- наблюдението на завършените строителни работи,  
- евентуални установени дефекти и недостатъци,  
- възникнали проблеми,  
- предприети мерки за отстраняването им и пр. 

Докладите - обобщени, анализирани и окомплектовани с предложения за отстраняване 
на възникнали дефекти (ако има такива), ще бъдат представяни на Възложителя. 

Освен извършваните периодични инспекции, строителния надзор ще обработва и 
предава на Възложителя под формата на отчети, всички евентуални сигнали, жалби/ 
рекламации за появили се дефекти и неизправности. 

Отстраняването на дефекти, възникнали в гаранционния период на строежа ще се 
извършва от Строителя, като направените разходи ще се покриват от съответната 
застраховка, а Консултантът ще упражнява строителен надзор и съставя всички актове и 
протоколи по реда на Наредба № 3 на МРРБ, както при изпълнение на същинското 
строителство. 

За окончателно извършване на услугата по “Упражняване на строителен надзор по време 
на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове” ще се счита края 
на датата на последния гаранционен срок за изпълнени СМР и съоръжения за Строежа, съгл. 
чл.20, ал.4 т.6 от Наредба №2 за въвеждане в експлоататция на строежите и минимални 
гаранционни срокове. 

Одит по време на изпълнение на поръчката и след приключване на оперативната 
програма 

„Пътинвест-инженеринг” АД гарантира , че ще оказва съдействие на Управляващия орган, 
националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително на 
Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 
съюз, на Българския съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS), на Европейската комисия, както 
и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи 
проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и 
националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др.. В тази 
връзка ще се осигури достъп до помещенията и до всички документи и бази данни, свързани 
с финансово- техническото управление и изпълнение на договора. В изпълнение на 
изикванията на Възложителя, ще се поддържа пълен архив на строителната документация и 
всички документи свързани с изпълнението на проекта, които ще бъдат на разположение в 
сроик до 3 /три/ години след приключването на програмата. 

Управление на риска. Рискове и предпоставки при изпълнение на поръчката 

Управление и анализ на риска 

Управлението на риска при изпълнението на проекта е пряко свързано с максимално 
пълното определяне на вероятните рискове и намиране на начини за тяхното редуциране или 
отстраняване. Предмет на оценка е всичко онова, което може да бъде причина за забавяне на 
дейностите или неизпълнение на целите на проекта. 

Целта на управлението на риска от страна на експертите на Строителният надзор е да 
се идентифицира всеки съществен риск, който може да повлияе на изпълнението на 
договора, съответно върху реализирането на проекта на Община Смолян; да се оцени този 
риск, да се препоръча действие и да се определи отговорността за разрешаването му. 

Управлението на риска подпомага създаването на предварителна предупредителна 
система за рисковете, които биха могли да се появят и стимулира генерирането на 
препоръчителни мерки за минимизиране на влиянието на рисковете върху постигането 
целите на Договора. 
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Управлението на риска дава възможност за предварително мобилизиране на ресурси, 
за превенция и предотвратяване на потенциалните рискове или намаляване на вредните 
влияния от проявените вече рискове.  

Отделните фази от този процес е представен в графичен вид. 
В обобщение - управлението на риска е систематичния процес по идентифициране, 

анализиране и реагиране на рисковете по проекта. То включва максимизиране на 
вероятността и последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и 
последствията от нежелателни за проекта събития.  

Рискът е основен фактор в управлението на даден проект. Трябва да има ангажимент и 
от страна на Възложителя, и от страна на Изпълнителя за идентифицирането и 
контролирането на рисковете на проекта. Тази тема изисква специално внимание от всички 
заинтересовани страни през всички фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за 
да се удостовери, че всички са навременно информирани и наясно с появата на потенциални 
рискове и са взети възможните мерки за тяхното елиминиране или минимизиране. 
1. Мнение на Строителния надзор относно идентифициране на съществени рискове  

По-долу е предложен кратък анализ на ключовите моменти от изпълнението, 
възможните рискове и мерките, които е необходимо да се предпредприемат за превенция, 
недопускане, преодоляване на техния негативен ефект.  

Подробно са разписани аспектите на обхват, сфери на влияние, вероятност и степен на 
въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка; мерките за превенция за 
недопускане и/или за ранно предотвратяване на риска, съответно обосновка за 
невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; мерките за 
преодоляване на риска и последиците от настъпването му. 

На база така предложения  анализ може да се направи оценка на изброените рискове 
по отношение на вероятността за тяхното настъпване и степента на отрицателното им 
въздействие върху процесите по отделно и върху постигане на целите на поръчката като 
цяло, и като функция от тези оценки да бъде получен т.нар. рейтинг на риска.  

Консултантът има готовност с всички свои ресурси да реагира на появата на 
изброените рискове, като с най-голямо внимание ще се отнася към тези с най-висок рейтинг. 

За по-добро онагледяване рисковете са представени  в табличен вид и са отнесени към 
технологичния момент, в който може да се очаква проявата им.  

В случай на налична програма за управление на риска , изготвена от изпълнителя на 
строително-монтажните работи, „Пътинвест-инженеринг”АД ще се съобрази с нея, 
актуализирайки стратегията си за управление на риска 

Ключови 

моменти 

от 

изпълнен

ието 

Възможни 

рискове 

Аспекти на обхват, 

сфери на влияние, 

вероятност и 

степен на 

въздействие на 

риска върху 

изпълнението на 

поръчката 

Мерки за превенция за 

недопускане и/или  

ранно 

предотвратяване на 

риска  

Мерки за преодоляване 

на риска и последиците 

от  

настъпването му 

Всички 
фази от 
изпълнен
ието на 
проекта  

· Забавяне 
или липса на 
финансиране, 

неизпълнениe 

на 
договорните 
задължения, 
вкл. забавяне 
на 
плащанията 
от страна на 

· Забавянето или 
липсата на 
финансиране може 
да доведе до спадане 
на мотивацията на 
всички участници в 
строителния процес, 
забавяне на 
изпълнението му, а 
също и 
допълнително 

· При изпълнението на 
настоящия проект, ние 
като Консултант не 
бихме могли да 
противодействаме на 
образуването и 
проявата на този риск, 
тъй като сме ответна 
страна в тези договорни 
отношения. 
· При възникване на 

· Предварителна 
подготовка на разчети от 
страна на Изпълнителя 
за необходимите 
парични потоци по 
Договора и 
представянето им на 
Възложителя; 
· Навременно издаване 
на Сертификати за 
плащане; 
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Възложителя 
към 
Изпълнител 
и/или 
Консултант, 
 

генериране на 
вътрешнофирмена 
задлъжнялост.  
· Като най-тежко 
негативно 
последствие може да 
се очаква 
образуването на 
съдебни дела, което 
може значително да 
забави изпълнението 
на проекта и да го 
компроментира като 
цяло.  

този риск Консултантът 
гарантира навременно 
изпълнение на 
вменените му от 
договора задължения. 

· Преглед на графика на 
работите на 
Изпълнителя с цел 
намиране на решения за 
преодоляване на 
закъснението; 
· Консултантът ще 

осигури необходимите 

финансови ресурси, за 

изпълнение 

задълженията си по 

Договора; 

Всички 
фази от 
изпълнен
ието на 
проекта 

· Недостатъ
чна 
координаци
я и 
сътрудничес
тво между 
заинтересов
аните 
страни по 
проекта, 
недостатъче
н достъп до 
наличните 
данни и 
информация 

· Недостатъчно 
съдействие на 
заинтересовани лица 
при предоставяне на 
документи и данни, 
нужни за изпълнение 
на дейностите по 
проекта или липса на 
такива може да 
забави извършването 
на работите по 
планирания график. 
· Ненавременно 
събиране на 
информация за 
целите на проекта 
(забавяне или 
неполучаване) може 
да прични забавяне 
или допълнителни 
разходи. 

· Ясни комуникационни 
канали, установени със 
самия старт на 
Договора и 
възприемане на общ 
методологически 
подход за изпълнение 
на задачите от страна на 
Изпълнителя; 
 

· Осигуряване всички 
заинтересовани лица да 
са напълно ангажирани 
и да оказват навременно 
и адекватно съдействие 
за събиране и 
предоставяне на 
Изпълнителя на 
необходими документи 
и данни; 
· Осигуряване на 
координация и взаимно 
допълване на събраната 
информация и 
своевременен контрол 
на получените данни от 
съответните експерти  

Подготви
телен 
етап 

· Закъснени
е при 
издаването 
на 
Разрешение
то за строеж 

· Възможно е 
Компетентните 
институции по 
съгласуването на 
проектите да не 
сработят в сроковете 
поставени в 
разчетите на 
проекта, което да 
забави издаването на 
доклада за оценка на 
съотвествието, 
респективно и на 
Разрешението за 
строеж ,  
· Този проблем 
може да забави 
началото на 
строителството, а 

· Консултантът не би 
могъл да 
противодейства на 
образуването и 
проявата на този риск. 

· За преодоляване на 
създалата се ситуация, 
Консултантът би могъл 
единствено да съдейства 
за по-бързото 
отстраняване на 
причните, довели до 
забавянето на 
издаването на 
Разрешението за строеж. 
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оттам и на целият 
процес.  

Мобилиз
ационен 
етап 

· Закъснени
е началото 
на 
започване 
на работите  

· Забавяне в 
провеждането на 
процедурите за 
възлагане на 
обществени поръчки 
за изпълнение на СМР 
и надзор 
(обжалване/съдопроиз
водство) и съответно 
забавяне на избора на 
Изпълнител и/или 
Консултант; 
· Ненавременно 
стартиране на СМР, 
водещо до цялостно 
забавяне в 
изпълнението на 
проекта; 
· Забавена 
мобилизация на 
основните ресурси 
от страна на 
Изпълнителя на 
СМР. 

· Предварително 
познаване на инв. 
проект и графика за 
изпълнението му, както 
и функциите на всеки 
участник по 
изпълнението му, 
· Проверка и 
гарантиране на 
складови наличности, 
доставки на материали 
и изделия в 
подготв.(предмобилиза
ционен) период. 

· Оказване на подкрепа 
на Възложителя и на 
Изпълнителя на 
Договора за навременно 
стартиране на СМР с цел 
предотвратяване на 
бъдещо забавяне в 
изпълнението на 
проекта. 
· Навременно издаване и 
подписване на Протокол 
№ 2 /№2а/ за откриване 
на строителна площадка 
и определяне на 
строителна линия и ниво 
на строежа съгласно 
ЗУТ. 

Мобилиз
ационен 
етап 

· Мобилиза
ция на 
Консултанат
а  

· Ненавременна 
мобилизация на 
екипа на 
консултанта може да 
доведе до забавяне 
на проекта; 
 

· Предварителен избор 
на най-подходящите 
експерти и получаване 
на тяхното писмено 
потвърждение за 
наличност за 
изпълнение на задачата; 
 

· Предприемане на 
всички необходими 
дейности за 
мобилизиране на екипа 
веднага след подписване 
на Договора 

· При възникване на 
обективни обстоятелства 
за отсъствието на някой 
от експертите – замяната 
му с друг, с 
еквивалентна или по-

висока квалификация и 
опит при спазване на 
съответните процедури 
за това. 

Всички 
фази от 
изпълнен
ието на 
проекта 

· Изоставан
е от графика 
при 
текущото 
изпълнение 
на 
дейностите 

· Неправилен разчет 
на изпълнението на 
СМР от страна на 
Изпълнителя на 
договора може да 
даде в резултат 
нереален, 
неизпълним график, 
който в хода на 
изпълнение може да 
доведе до 
нарушаване 

· Предварително 
одобрение на работната 
програма и на 
ресурсната 
обезпеченост на 
Изпълнителя на 
Договора  
· Стриктно спазване на 
изискванията за 
осигуряване на 
здравословни и 
безопасни условия на 

· Ревизиране на ресурси 
(персонал, механизация, 
бази и др.) и 
мобилизирането на 
допълнителни такива за 
наваксване на 
допуснатото изоставане; 
· Преглед на графика на 
работите на изпълнителя 
с цел намиране на 
решения за 
преодоляване на 
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последователността и 
продължителността 
на планираните 
дейности. 
· Изоставане от 
графиците от страна 
на Изпълнителя 
поради недобрата му 
ресурсна 
обезпеченост. 
· Лошото състояние 
на съществуващите 
мрежи и съоръжения 
на площадката, носи 
риск от 
разрушаването им 
по време на 
строителството и 
може също да 
компроментира 
спазването на 
графика. 

труд (Наредба №2 от 
22.03.2004 г.) 
· Изпълняване на 
координационни 
функции с цел 
подготовка на 
ключовите моменти по 
критичния път от 
графика на 
изпълнението на 
проекта; 
 

закъснението; 
· Налагане на санкции и 
задължаване на 
Изпълнителя да увеличи 
ресурсите по Договора; 

Всички 
фази от 

изпълнен
ието на 
проекта 

· Промяна 
на 
законодател
ната рамка 
на България 
или ЕС , в 
изискваният
а на 
оперативнат
а програма  
по време на 
изпълнение 
на обекта 

· Поради тясната 
обвързаност на 
всички участници в 
процесите на 
управление и 
изпълнение на 
строежа, е възможно 
произволна промяна 
в законодателството 
да се отрази на 
работата на всички 
страни. 
· В оптимистичен 
сценарии може да 
бъдат засегнати по-

малко страни. 
· Неспазването на 
специалните 
изисквания на 
оперативната 
програма може да 
дискредитира 
Бенефициента и да 
осуети 

изпълнението на 
целия проект. 
 

· Фирмата ни разполага 
с правоспособен юрист, 
работещ в условията на 
система за управление 
на качеството и 
поддържащ актуална 
база данни за 
действащото 
строително 
законодателство. Той 
ще отрази своевременно 
настъпилите промени и 
ще ги сведе до знанието 
на Консултантския ни 
екип.  
 

С правомощията ни по 
координация на 
строителния процес и 
функциите ни като 
Консултант, ще 
разпоредим 
своевременно 
извършването на 
необходимите действия 
от съответните 
участници в 
строителството, вменени 
с новоприетите промени 
в законодателството. 
Всяка стъпка от 
координационния 
процес ще бъде 
съгласувана с 
Възложителя. 

Всички 
фази от 
изпълнен
ието на 
проекта 

· Закъснени
е поради 
бездействие 
на 
Изпълнител

· Подобен риск 
може да постави 
Възложителя в 
задължение към 
финансиращият 

Предварителото 
познаване и анализ на 
договорните рамки, 
възможностите на 
Изпълнителя, неговата 

В ролята си на 
Координатор на 
строителния процес, 
Консултантът ще 
прилага вменените му от 
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я на 
договора за 
СМР 

орган, за неспазване 
на условията 
поставени в 
Договора за 
безвъзмездна 
финансова помощ. 

ресурсна обезпеченост 
и професионален опит 
би помогнало този риск 
да бъде напълно 
избегнат. 

закона мехнизми за 
издаване на 
задължителни за 
Изпълнителя заповеди, 
така че да се 
минимизират 
отклоненията от 
заложения график и 
бюджет. 

Всички 
фази от 
изпълнен
ието на 
проекта 

· Трудности
/ закъснения 
при 
изпълнениет
о на проекта 
причиниени 
от 
непълноти 
и/или 
неточности 
в 
проектната 
документац
ия, 
неуточнени 
или грешни 
проектни 
решения 

Възможно е някои 
от взетите проектни 
решения да са 
неподходящи към 
условията в 
момента. 
Новото 
проектантско 
решение може да се 
окаже несъществено 
изменение на 
проекта - 
регистрирано в 
заповедната книга 
на обекта , или 
съществено- което 
се процедира с 
всички изискуеми 
одобрения, 

обявления и срокове 
за обжалване и 
възражения, и което 
може да сериозно да 
забави изпълнението 
на проекта и/или да 
промени 
финансовата му 
рамка. 

· В мобилизационния 
период Консултантът 
ще се запознае 
подробно с проектната 
документация и ще 
съпостави проектните 
решения с 
действителното 
състояние на обекта. 
· Консултантът ще 
сезира Възложителя за 
естеството на 
установените проектни 
грешки, както и за 
мерките, посредством 
които могат да бъдат 
отстранени. 
· В случай на 
необходимост 
Консултантът ще 
издаде съответните 
разпореждания до 
периода на изработване 
на Работна програма от 
Изпълнителя. 

· При необходимост от 
проектни промени, ще 
бъдат информирани 
Възложителя и 
Проектанта, за да бъде 
намерено своевременно 
и адекватно решение, 
позволяващо с 
минимални 
непредвидени разходи 
да се постигне основната 
цел на проекта, без да се 
допускат закъснения в 
сроковете. 
· Ако се наложат 
съществени изменения в 
проекта, Консултантът 
би могъл единствено да 
подпомага Възложителя 
чрез съдействие за по-

бързото им съгласуване. 

Строител
ен  
етап 

· Закъснени
е на 
контролира
ните 
строителни 
дейности 
поради 
необичайно 
неблагоприя
тни 
климатични 
условия по 
време на 
строителств
ото 

· Този фактор 
основно би осуетил 
физическото 
извършване на 
строително 
монтажните работи. 

· Консултантът ще 
следи климатичната 
прогноза и ще предлага 
спрямо нея промени в 
графика за изпълнение 
на СМР, с които да се 
компенсира 
невъзможността за 
работа в лошо време. 

Преодоляване на 
породено от лоши 
климатични условия 
закъснение чрез 
компенсираща работна 
програма с 
интензифициране на 
дейностите и 
мобилизиране на 
допълнителен ресурс, 
съгласувано с 
Възложителя 

Всички 
фази от 

· Промяна 
на 

· Неизпълнение на 
работите в 

· Осъществяване на 
непрекъснат контрол по 

· При възникване на 
обективни обстоятелства 
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изпълнен
ието на 
проекта 

финасовата 
рамка на 
проекта с 
произход от 
общ 
характер 

съответствие с 
договорните клаузи 
и КСС застрашава 
финасовата рамка на 
проекта. 
·  Допускане на 
възникване на 
непредвидени 
разходи на всички 
проектни фази също 
може да доведе до 
нарушаване 
договорните 
условия, условията 
на оперативната 
програма   

време на 
мобилизация,доставки и 
строителство за 
гарантиране на 
изпълнението в 
съответствие с 
договорните клаузи и 
КСС; 
· Преглед и проверка на 
проектите и 
техническата 
документация с цел 
предотвратяване 
възникването на 
непредвидени разходи 
поради допуснати 
грешки в тях; 

за установяване на 
непредвидени разходи, 
обсъждане с 
Възложителя на 
възможностите за 
преразпределение на 
средства в бюджета в 
съответствие с 
установените процедури 
и правила. 

Строител
ен  
етап 

· Промяна 
на 
заложените 
в проекта 
материали 

· Подбно решение 
може да забави 
изпълнението на 
СМР, тъй като 
промяната следва да 
се обезпечи със 
съгласуване с 
Възложител и 
Консултант, на 
базата на 
лабораторно 
доказани параметри. 

· Консултантът ще 
следи за складовите 
наличности, плановете 
за доставки, 
придружаващите 
сертификати за 
качество, така че да не 
се налага доставка на 
алтернативни 
материали (изделия). 

· Консултантът ще 
гарантира, че вложеният 
материал (изделие) е с 
качества като заменения 
или с по-добри 
показатели. 

Всички 
фази от 
изпълнен
ието на 
проекта 

· Липса/ 
Недостатъч
но 
съдействие 
и/или 
информация 
от страна на 
други 
участници  в 
строителния 
процес. 
Неефективн
о 
взаимодейст
вие  

· Недобрата 
комуникация между 
участниците в стр. 
процес може да 
причини проблеми 
при изпълнението на 
проекта във 
всичките му аспекти 
(финансова и 
времева рамка, 
важни дати, 
управление на 
ресурсната 
обезпеченост, 
управление на риска, 
др.)  
 

· Осигуряване на 
проактивни 
консултации и оценка 
на риска при вероятност 
някои ситуации да 
станат критични и да 
застрашат изпълнението 
на проекта;  
· Въвеждане на 
адекватна система за 
документиране за 
гарантиране на 
проследяемост на 
развитието на 
проблемите, които биха 
могли да възникнат по  
време на изпълнение на 
проекта. 

· Установяване на 
механизъм за 
оперативна комуникация 
с Възложителя още в 
началото на изпълнение 
на проекта; 
· Провеждане на 
редовни срещи с 
участниците в 
строителството с цел 
планиране и докладване 
напредъка по проекта и 
превенция на риска; 
 

Всички 
фази от 
изпълнен
ието на 
проекта 

· Пропуски 
в отчетност 
и 
докладване 

· Неспазване на 
установените норми 
за отчетност и 
докладване може да 
компроментира 
процедурите по 
финансово 

· Ние като Консултант 
се ангажираме с 
ежемесечното 
докладване на 
напредъка на СМР и 
надзорна дейност по 
проекта 

· Следене за спазване на 
установените норми за 
отчетност и докладване 
съгласно ЗУТ от страна 
на Изпълнителя; 
· Подпомагане на 
Възложителя при 
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финализиране на 
проекта 

изготвяне и 
окомплектоване  на 
докладите за напредък и 
исканията за плащане  
към Управляващия 
орган. 

Всички 
фази от 
изпълнен
ието на 
проекта 

· Пропуски 
относно 
мерките за 
публичност 
и 
визуализаци
я 

· Неспазване на 
правилата за 
публичност и 
визуализация може 
да се категоризира 
като съществено 
несъответствие с 
договорните 
условия. 

· Фактът, че 
съвместяваме 
функциите на 
Координатор на проекта 
и КБЗ, способства да 
сме информирани във 
всеки момент от 
изпълнението на 
строежа за табелите и 
обозначенията в 
обхвата на площадката. 
· Предварителното 
познаване на проекта и 
изискванията за 
информационната 
кампания, 
съпровождаща 
изпълнението му ще 
гарантират недопускане 
на нарушения. 

· Консултатът ще 
координира и следи за 
действията на всички 
участници по отношение 
спазване на правилата за 
публичност и 
визуализация. 

Всички 
фази  

· Форсмажо
рни събития 

· Появата на 
форсмажорно 
събитие може в 
някаква степен или 
изцяло да спре 
изпълнението на 
задълженията на 
някоя от страните по 
Договорите, 
финансирани 
съгласно договора за 
безвъзмездна 
финансова помощ 

Поради естетвото на 
този вид събития, 
Консултантът не би 
могъл да предвиди 
настъпването им и 
съответно да вземе 
мерки против това. 

· Консултантът ще 
координира и подпомага 
Възложителя при 
установяване на 
нанесените щети и 
възстановяване на 
нормален режим на 
работа; 
· Съгласно Наредба №3/ 
31.07.2003г. на МРРБ се 
съставят прот. обр.13,10 
и 11, ако е необходимо 

По време 
и в края 
на 
строител
ния 

период 

· Риск от 
закъснение 
за 
окончателно 
приключван
е на СМР и 
предаване 
на обекта (с 
Констативен 
акт -образец 
15) 

· Генезиса на този 
риск може да се 
търси в некоректен 
изпълнител с 
недостатъчна 
ресурсна 
обезпеченост, 
· Непълна 
строителна 
документация 
(протоколи по 
Наредба №2, 
екзекутиви, др.) 
· Неотстранени 
забележки по 

· Предварителен 
контрол и прогнозни 
рестрикции върху 
Изпълнителя 

· Строг контрол по 
ритмичното и 
навременно съставяне 
на текущата строителна 
документация, 
· Прилагане на 
стимулиращи мерки за 
интензифициране на 
работите и 
навременното им 
приключване.  

· Съставяне на 
компенсираща работна 
програма с 
интензифициране на 
дейностите и 
мобилизиране на 
допълнителен ресурс, 
съгласувано с 
Възложителя 
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изпълнените 
строително-

монтажни работи. 

Гаранцио
нен 
период 

 

· Пропуски 
в периода 
след 
въвеждане в 
ксплоатация 
на обекта, 
мониторинг, 
устойчивост 
на проекта 

· Възложителя/бене
фициент по проекта 
следва да спазва 
специални 
изисквания за 
осигуряване 
устойчивост на 
проекта  
· Недостатъчен 
капацитет за 
управление и 
изпълнение на 
обекти с подобен 
характер в 
общината. 
 

· Работа в тясно 
сътрудничество с 
местните партньори с 
цел прехвърляне на 
знания и опит към тях 
от страна на експертите 
на Консултанта 

· Извън изискванията 
на Възложителя 
провеждане на 
допълнителен 
мониторинг  

· Консултантът ще 
подпомага Възложителя 
в рамките на сроковете 
по чл.20, ал.4, т.7,8, и 11 
от Наредба 2/ МРРБ; 

 

 

Общият подход към управление на риска при изпълнение на настоящата поръчка ще 
има следните ключови насоки: 
• Предварителното познаване и анализ на договорните рамки на взаимоотношения, би 
помогнало за минимизирането на рисковете на всички етапи от изпълненето на поръчката. 
• Важно е всички участници в строителството да обмислят възможностите за възникване на 
проблеми свързани с проекта. Това може да стане по време на регулярни работни срещи на 
ръководителя на проекта с екипа на проекта и с ключовите заинтересовани страни. Срещите 
могат да помогнат не само за откриването на рискове, но и за изготвяне на стратегии за 
избягването им, 
• Упражняване на непрекъснат мониторинг на работния процес, при който Консултантът 
ще извършва постоянно наблюдение, проучване и анализ на процесите, концепция за 
допълнителни превантивни или последващи мерки, 
• В ежемесечните си отчети, както и на регулярните срещи, ще се представят на 
вниманието на представители на страните (Изпълнител и Възложител), прогнозируемите за 
предстоящият период рискове и предложения за управлението им. 
2. Ключови фактори за постигане целите на Договора и очакваните резултати 

На база опита на дружества партньори в обединението , считаме, че ключовите фактори 

за успех на проекта са: 
· Представяне на добре балансиран екип, ръководен от опитен Ръководител , доказал се 

при изпълнението на подобни проекти; 
· Точно изпълнение на всички изисквания на българското законодателство и 

нормативните документи; 
· Точно изпълнение на Договорните условия; 
· Точен разчет на натовареността на екипа; 
· Добри работни взаимоотношения между страните по изпълнението на Договора; 
Очакваните резултати могат да бъдат обобщени, както следва: 
· Точно изпълнение на проекта; 
· Достигане на стандартите за качество на изпълнението, съизмерими с европейските; 
· Изпълнение на всички изисквания на Възложителя. 

 

Екипът на Пътинвест - инженеринг” АД ще работи по минимизиране на рисковете 
при изпълнението на строежа за постигане на предвидените в Договорите резултати – 

качествено и в предварително зададените срокове да се изпълнят целите на проекта. 
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3. Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 

Мониторингови дейности на строителния надзор върху извършените СМР по 
количество, качество, време и стойност 

Екипът на “Пътинвест - инженеринг” АД е отговорен за упражняване на пълен контрол 
(в границите на дадените му пълномощия) върху изпълнението на строително-монтажните 
работи, включително съответствието им с времевите графици, условия и изисквания на 
Договорните документи. 

Количествен мониторинг 

Количествения мониторинг се изразява в редовно измерване на всяко строително 
действие в съответствие с Чертежите. Целта е да се определят и пресметнат работите 
завършени в тази област. Количествата се измерват, пресмятат и записват в междинни 
сертификати за плащане. Количествата на изпълнените работи редовно се докладват от 
членове на екипа за СН на Ръководителя на екипа в рамките на обхвата на техните рутинни 
инспекции и задължения за измервания по време на строителството, включващи измерване и 
удостоверяване на количествата, подготовка на заповеди за промяна, преработване 
(поправяне) на количествата. В края на строителството се провежда крайна инспекция, 
измерват се и се удостоверяват изпълнените количества, подготвя се сертификат за 
окончателно плащане. 

Нашето задължение се състои в измерване на количествата което се отразява в 
препоръки за плащане на отработените и удостоверени обеми. Важна инженерна практика е 
да се измерват Работите, които се извършват в момента, и да се отразяват в дневника. 
Дневните инспекции ще разрешат да се оцени физическия напредък на изпълнените на 
обекта СМР. 

Ръководителят на екипа за СН ще търси предварително одобрение на Възложителя 
във всяка от следните ситуации: 

· Нареждане на промени, намаления или увеличения на обхвата на Работите; 
· Одобряване на всяко удължение на времето за завършване на работите; 
· Допускане на искове за допълнителни разходи относно работите, включително 

разходи за възможно удължаване на времето за завършване. 
В случай на промяна на договорните условия, тези действия ще се одобрят от 

Възложителя или чрез заповед за промяна и/или чрез приложение към договора за работите. 

Преработване на количествата, Поправяне на количествата 

Базирани на действителните измервания и взимайки под внимание заповедите за 
промени, Строителният надзор ще преработва количествата периодично, оценявайки тяхната 
стойност и правейки ревизионни цени, които ще се отразят в най-близкия месечен доклад. 

Качествен мониторинг  
Включва контрола който ще упражнява Строителен надзор в следене качеството на 

изпълняваните работи и влаганите материали, както и контролът и текущите изпитвания, 
които се извършват от Строителя. 

Качествения контрол трябва да осигури пълно съответствие с договорните изисквания. 
Това се постига с постоянни прегледи, инспекции и тестове на работите, оборудването и 
материалите. 
За постигането на тези цели СН осигурява следните услуги: 

· Контрол по изпълнение на Системата за управление на качеството (СУК), утвърдена от 
Възложителя  

· Тестване на материалите. 
· Инспекции на операциите. 
· Упражняване на текущ контрол върху напредъка на работите. 
· Поддържане на отчетност за състоянието на строителните работи. 
· Контрол за поддържане в добро състояние на оборудването за измервания и изпитвания. 
· Елиминиране на извършени работи и вложени продукти, които не отговарят на 

спецификацията. 
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· Строг контрол и инспекция по приемане на завършени строителни работи. 
· Действия за коригиране на допуснати грешки. 
· Поддържане на отчетност за качеството. 

Тези дейности включват следните задължения на СН: 
Ø Представяне и одобрение на материалите, предложени от Строителя в съответствие със 

спецификацията. 
Ø Постоянен контрол на получаваните на обекта материали - дали са в съответствие с 

предложените от Строителя и одобрени от Строителния надзор. 
Ø Проверка на сертификатите на производителите чрез независими тестове и поддържане 

на подробни записи. 
Ø Инспекции и тестване на материалите преди да се включат в употреба. 
Ø Отхвърляне на материали, резултати от инспекции и тестове на които не съответстват на 

спецификацията. Записки за такива инспекции и тестове ще се пазят и анализират в 
подкрепа на решение за приемане или отхвърляне на извършените работи.  

Ø Преглед за одобрение на производители/вносители на нетъкан текстил; геомрежа, вкл и 
едноосна геомрежа; бентонитови рогозки; дренажни рогозки с твърда сърцевина, 
двустранно каширана с геотекстил; нетъкан геотекстил; изолационна мембрана и др. 

Ø Преглед за одобрение на акредитирана лаборатория за изпитване на материали, изделия 
и др.  

Ø Представяне и одобряване на документи за произход и сертификати за качеството на 
необходимите материали и изделия, издадени от независима Акредитирана Лаборатория. 

Ø Осигуряване постоянен контрол на приетите методи и процедури, което ще е гаранция за 
качеството на изпълняваните видове работи. 

Ø Измерване и удостоверяване на всяка завършена работа за качество и съответствие със 
проекта и спецификацията. 

Ø Издаване на инструкции към Строителя за осигуряване на правилно провеждане 
контрола на работите. 

Ø Проверка на екзекутивите, изготвени от Строителя за извършване на строителните 
работи. 

Времеви мониторинг  
След преглеждане и утвърждаване на Строителната програма от страна на Възложителя 

Строителният надзор ще осигури следните услуги: 
· Наблюдаване на програмата. 
· Наблюдаване на строителните работи. 
· Проверка и изискване от Строителя да осъвременява и преразглежда програмата. 
· Провеждане на периодични координационни срещи. 

Тези услуги ще включват следните цялостни заключения: 

· Близък контрол на Работите, за да се осигури правилното им изпълнение от 
Строителя, неговите подизпълнители и доставчици. 

· Наблюдение на производителността на труда и потвърждаване, че има необходимите 
ресурси за завършване на работите в съответствие с програмата. 

· Следене и контрол на доставките на материали. 
· Даване на инструкции на Строителя, ако има недостатъци в работата му и в 

качеството на доставяните материали. 
· Постоянно наблюдение на строителните дейности с цел да се сравнят с приетата 

програма. 
· Проверка и контрол на програмата за да се установи съответствието й със същинския 

напредък. При забелязване на нередности се правят препоръки с решения за коригиране. 
· Инструкции към Строителя, ако се види че той не изпълнява задоволително работата 

си в съответствие с програмата. 
· Препоръка за корекция на строителната програмата, за да покаже как смята да 

завърши работата си във времето, в съответствие с определения Срок за Завършване. 
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· Писмено уведомяване на Строителя ако напредъка на работите е твърде бавен, за 
завършването им в Договорния срок, за да предприеме необходимите мерки за 
ускоряване хода на работите с оглед те да бъдат завършени в срок. 

· Организиране на периодични срещи за пълна координация с необходимото участие 
на Възложител, Строител, Строителен надзор и други свързани с обекта. 

Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР 

В рамките на изпълнението на строително-монтажните работи с обща продължителност 
99 дни Екипът за СН в лицето на Ръководител на екипа ще отчита хода на изпълнение на 
Договора и на извършените СМР като изготвя: 

· Месечен отчет до възложителя, който съдържа: 
1. Част “А” – Информация и оценка: 

а. Списък на основните дейности (видове работи) от обекта, за които е упражнен текущ 
строителен надзор; 

б. Съставените документи (актове) за отчетен срок; 
в. Информация за състоянието на извършените СМР към момента на изготвяне на отчета и 

съответствието им с Договора за строителство, Графика за изпълнение на СМР и цената за 
изпълнение; 

г. Информация за възникнали проблеми (ако има такива) и предприети мерки за 
решаването им; 

д. Информация за предстоящите работи; 
е. Оценка на работата на участниците в строителството; 
ж. Препоръки към възложителя.  

2. Част “Б” – Приложения: 

а. Ежедневен отчет на извършените СМР на обекта, протоколи и взети решения на 
работни седмични срещи; 

б. Копия от издадени заповеди; 
в. Актуализиран График на СМР и актуализиран бюджет; 
г. Месечна Схема на видове СМР, които предстоят да бъдат извършение през месеца, 

следващ месеца, за който се отнася отчета; 
д. Присъствените списъци; 
е. Снимков материал. 

Отчетът се представя на възложителя до 5-то число на следващия месец за 
извършения по време на изпълнение на строително-монтажните работи, като предаването 
му е условие за извършване на междинните плащания от възложителя към консултанта по 
този Договор. 

· Извънредни отчети до възложителя при възникване на обстоятелства, 
застрашаващи или възпрепятстващи планираното изпълнение на Строежа; 

 

4. Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни 
материали за изпълнение на поръчката. 

Дейности по контрол на технологичното оборудване, строителните продукти влагани в 
строежа и основни материали за изпълнение на поръчката 

Дейности по контрол на технологичното оборудване 

Преди началото на строително монтажните работи СН ще извърши: 
- оглед и одобрение на производител на необходимите по проект строителни материали и 
изделия, предлагани от Строителя; 
- проверка и одобрение на кариери за инертен материал /трошен камък/; 
- проверка и съгласуване на Графици за изпълнение на строително монтажни работи, 
графици за доставка на строителните материали и изделия, предлагани от Строителя. 
- проверка на ресурсната обезпеченост на Строителя, включваща:  

- механизация; 
- работна ръка; 
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- строителен инвентар; 
- открити и закрити складски помещения; 
- акредитирани строителни лаборатории. 

Строителният надзор проверява и съгласува наличната механизация на Строителя, 
работната ръка и материалите. По време на изпълнение на отделните видове СМР 
Строителният надзор проверява технологичната последователност съгласно Техническата 
спецификация и наличието на ресурсната обезпеченост като работна ръка, механизация и 
материали за всеки вид дейност.  

При неокомплектованост на механизацията за изпълнение на даден вид работа 
Строителният надзор предписва на Строителя да не започва работа докато не окомплектова 
звено механизация за изпълнение на даден вид работа съгласно изискванията на 
Техническата спецификация и проект.  

При неспазване на технологичната последователност и неокомплектоване с 
необходимите работна ръка, механизация и материали Строителният надзор предписва на 
Строителя да спазва технологичните изисквания и да окомплектова ресурсно изпълнение на 
отделните видове СМР. Паралелно с предписанията към Строителя, Строителният надзор 
докладва на Възложителя за нарушение в технологията на изпълнение на отделните видове 
работи, както и неокомплектованост на отделните видове СМР ресурсно.  

Всичко горецитирано по изпълние на отделните видове СМР Строителният надзор 
записва в дневниците за изпълнение на видовете СМР, като при системни нарушения на 
технологичните изисквания, същите се включват в месечните доклади като предписание към 
Строителя за предприемане на мерки за отстраняване на нередностите. Проверката на 
технологичното оборудване и следене за изпълнение на видовете работи спомага за 
качественото изпълнение на видовете СМР, както и за спазване на графиците за изпълнение 
на обекта 

Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа (произход, доставки, 
сертификати, складиране, изпитване, подмяна, корекция) и на извършените СМР 

В подготвителният етап на изпълнение на строежа, Консултантът ще изиска от Стоителя 
график за доставки на материали и изделия. Консултантът ще провери съответствието на 
графика за доставки с одобрения от Възложителя строителен график, от една страна и 
капацитета на наличните складови площи от друга. Ще бъде допуснато започване на 
строително-монтажните работи, само при наличие на ресурсна обезпеченост и ясна визия за 
ритмичността на доставките, гарантираща спазване на строителния график. 

Консултантът ще изиска от Стоителя сертификати за произход/ декларации за 
съответствието със съществените изисквания/ декларации за експлоатационни показатели/ 
други приложими документи за всеки материал или изделие, вложени в строежа и ще 
провери и удостовери съответствието им с параметрите заложени в проекта и техническата 
спецификация на Възложителя. 

Регулярно ще бъдат проверявани наличностите в складовете на Строителя, както и 
начина на складиране съгласно предписанията на производителя.  

При установяване на несъответствия и/или нарушения, същите ще бъдат докладвани 
своевременно на Възложител. 

Консултантът извършва контрол на качеството на СМР и на Строителните продукти 
както следва: 

- Осъществява непрекъснат надзор по време на строителството по следните проектни 
части: ВиК, геодезия,ПБЗ, ПБ, ВОД 

- Контролира и проверява количествата на изпълнени СМР; 
- Контролира качеството на влаганите материали; 
- Контролира ежедневно извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно 

Инвестиционния проект, Техническата спецификация, както и всички приложими Законови 
разпоредби, вкл. чрез техническо оборудване за изпитване и изследване, съгласно 
посоченото в офертата. При противоречие или несъответствие между текстовете на 
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Техническата спецификация приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им 
е в следната последователност: 

а. закони; 
б. подзаконови нормативни актове; 
в. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното 
развитие и благоустройството; 
г. стандарти и технически одобрения; 
д. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
е. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и 
към влаганите в строежа строителни продукти. 
Съответствието трябва да е налице след завършването на всеки участък и преди 

съгласуването от страна на Консултанта на съответния сертификат за плащане за изпълнени 
строително-монтажни работи по Договора със Строителя; 

- Контролира извършените работи при съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 
3 от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и 
допълнения); 

- Контролира и приема извършените работи, включително осъществява непрекъснат 
надзор по време на изпълнение на специфични работи, включително контрол в складовете и 
работните помещения на изпълнителя по Договора за строителство и неговите 
подизпълнители; 

- Контролира и приема Строителните продукти, включително извършва контрол в 
складовете на доставчиците;  

- Контролира разплащанията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с изпълнител/и и доставчици; 
- Контролира процеса по одобряване на строителството до въвеждане на Строежа в 

експлоатация; 

- В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните 
продукти, предложена от и на риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора за строителство - 

одобрява (след съгласуване със Възложителя) промяна на Строителните продукти, както и 
вписва даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като промяната е допустима 

само ако Строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, 

технически норми или одобрения, предвидени в Инвестиционния проект и 

Техническата спецификация, и за които изпълнителят представи надеждни 

доказателства за съответствие /декларации за съответствие, сертификат за 

качество и други/ и че са със същото или с по-добро качество от качеството на 

заменените Строителни продукти.  

- След предварително съгласуване с Възложителя, Строителният надзор одобрява 
влагането на Строителни продукти, които не са определени в Инвестиционния проект и 
Техническата спецификация.  

- Проверява извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора за строителство работа, и го 
уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за 
отстраняването им, с последващ контрол.  

- Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на тяхното 
качество. 

Контрол върху лабораториите и лабораторните тестове 

Реализацията на контрола върху качеството на строителните материали и изделия ще се 
осъществява чрез лабораторията на Строителя, а при необходимост, посредством приемливи 
за Възложителя специализирани лаборатории със съответните акредитации.  

Строителят ще установи и ще приведе в действие лаборатория за строителни материали 
и теренни изпитвания. СН ще вземе необходимите мерки, за да гарантира, че лабораторията е 
в състояние да извършва всички изпитвания на материали, изисквани от техническата 
спецификация и инвестиционния проект. Строителят ще извършва под надзора на екипа 
(инженер по качеството и съответствие на материалите), всички лабораторни и теренни 
изпитвания, необходими за постигане на изисканото качеството.  
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Теренните изпитвания за строго съблюдаване на стандартите, посочени в Техническата 
спецификация ще контролират качеството на изпълнените работи в съответствие с 
изискванията на стандартите.  

Преди започването на строителните работи, Консултантът в лицето на Инженера по 
материали ще подготви подробен списък на процедурите с описание на изпитванията и 
тяхната повторяемост. Копия от тези процедури ще бъдат дадени на Строителя и 
Възложителя. 
 

5. Човешки ресурси и отговорности. 

„Пътинвест- инженеринг” АД включва в екипа за Строителен надзор правоспособни 
специалисти с подходяща квалификация и опит в областта на инфраструктурното 
строителство в съответствие с изискванията на Наредбата за условия и реда за издаване на 
лиценз на консултанта за оценяване на съответствие на инвестиционните проекти и/или 
упражняване на строителен надзор. Те са професионалисти, които са компетентни да 
изпълняват тези задължения. В приложения Списък на специалистите са дадени основни 
данни за всички членове на строителния екип. 

Компетентността и опитът на специалистите са основна предпоставка при формирането 
на екипа. Предложените специалисти имат значителен опит в проектирането, строителството 
и строителния надзор на инфраструктурни обекти както у нас, така и в чужбина по условията 
на ЗУТ и ФИДИК. 

Състав и задачи на екипа за строителен надзор 

Длъжност Задача 

Инженер част 

“ВиК” 

Отговаря за всички аспекти на организацията и ефективното 
упражняване на строителния надзор по ЗУТ при изпълнението на СМР, 
както и за организацията на процеса на проверка на работни чертежи и 
екзекутивна документация, изготвена от Изпълнителя на СМР, 
издаването на технически указания при изпълнението на СМР, 
разглеждането и оценката на технически предложения на Изпълнителя 
на СМР и проектантите, организацията на проверката на доставките и 
оборудването, планирането и провеждането на изпитванията на 
готовите участъци и др. инженерни аспекти от изпълнението на 
проекта.  
I. ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА: 

1. Етап на подготовка за започване на строителството 

· Ще се запознае с проектната документация по част ВиК и с 
техническото предложение на Строителя и ще подготви план за 
действие, който да спомогне за максимално съкращаване на 
технологичното време на изпълнение на строително –монтажните 
работи; 

· Ще участва в организацията на проверката на доставките и 
оборудването, на ресурсната обезпеченост на Строителя и др. 
инженерни аспекти от подготовката за изпълнението на проекта; 

2. Етап на изпълнение на строежа:  

Инженер част “ВиК” ще има задължения: 

 да отговаря за изпълнение на строежите, съобразно одобрените 
инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ; 

 да упражнява контрол по изпълнението на строително-монтажните 
работи по време на строителство,  

 да проверява съответствието на сертификатите и удостоверява, че 
използваните материали отговарят на национaлните и международните 
стандарти, а при необходимост препоръчва използването на други 
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страндарти след одобрение от Възложителя и да контролира вложените 
материали по количество и качество; 

 да разпорежда допълнителни изпитвания при съмнение в 
резултатите; 

 да контролира изпълнението на СМР и своевременното оформяне на 
строителните книжа; 

 да подписва всички необходими документи съгласно Наредба № 
3/31.07.2003 год. на МРРБ; 

- при достигане на проектните ниво изкоп, преди засипване на 
новоизградени или преустроени подземни проводи и съоръжения 
и заснемане в специализираните карти и регистри, преди да 
разреши изпълнението на следващите ги строителни и монтажни 
работи, да извърши проверка и да установи съответствието на 
строежа с одобрените инвестиционни проекти, разрешението за 
строеж и протокола за определяне на строителна линия и ниво, 
като при ниво изкоп е задължително присъствието на извършилия 
геоложкото проучване инженер-геолог и проектанта на 
конструктивната част; 

- да отразява резултата от извършената проверка при достигане на 
контролираните нива в протокола за определяне на строителна 
линия и ниво, като включително отбелязва, че подземните 
проводи и съоръжения преди засипването им са отразени в 
специализираните карти и регистри; 

- в случай, че при проверката на достигнатите проектни нива се 
установят съществени отклонения от строителните книжа, да спре 
строителството със заповед, която вписва в заповедната книга на 
строежа, и да състави протокол за установените отклонения; 

 своевременно да информира Ръководителя на екип за проблеми, 
които възникват в процеса на работа; 

 да води ежедневни записи на извършените работи като включва и 
направените разходи и плащания; 

 да проверява и подписва всички екзекутиви, доклади, записи, 
сертификати и дневници подготвени от Строителя за завършване на 
работите; 

 да планира и контролира провеждането на хидравлични проби по 
участъци и да разпише протоколи за проведените изпитвания; 

 да планира и контролира провеждането на дезинфекция по участъци 
и да разпише протоколи за проведените изпитвания; 

 да вземе участие в 72 часовата проба при експлоатационни условия 
на строежа и да разпише протокол обр.17; 

ІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:  

След подписване на Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа (акт обр. 15) Инженерът част ВиК ще подпомага 
Ръководителя на екипа при изготвянето на докладите  и техническия 
паспорт на строежа съгласно условията на договора. 
Инженер част “ВиК” ще бъде на обекта по време на целия 
строителен период, като присъствието му по дни ще е изцяло 
съобразено с видове работи, които ще се извършват на строежа, 
съгласно графика за изпълнение по договора за строителство. 

Геодезист I. ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА: 

1. Етап на подготовка за започване на строителството 

През етапа за подготовка за откриване на строителната площадка 

Инженер геодезистът ще извърши: 
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- ще се запознае с проекта по част „Геодезия” и  състоянието на 
налични репери и опорен полигон на терена. 

- ще окаже съдействие на Ръководителя на екипа при съставяне на 
Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 
/ акт обр. 2а/ част II от обр. 2а 

. 

- ще вземе участие в срещата на обекта за подписване на част II от 
обр. 2а за определяне на строителна линия и ниво на строежа и 
подписване на Протокол с означение на регулационните и 
нивелетните репери, както и определяне ниво на основни точки от 
проекта.  

2. Етап на изпълнение на строежа:  

Ще бъде постоянно на обекта по време на целия строителен период, 
присъствието му по дни ще е изцяло съобразено с видове работи, 
съгласно графика за изпълнение по договора за строителство. 

Ще участвува при подписване на Акт обр.5 за уточняване и 
съгласуване на строителния терен с работните чертежи и за даване 

основния репер на строежа.  

Съвместно със строителя или самостоятелно ще извърши проверка на 
опорния полигон.  

Ще провери и завери технологичния проект на строителя, като преди 
това ще извърши проверка на терена на точки по трасето ляво, ос, дясно 
и съпоставянето им с проекта.  

Ще следи за опазването и поддръжката на опорния полигон и 
нивелачната мрежа през целия период на строителство. 

Ще участва при изпълнение на пробни участъци на пътна основа от 
трошен камък за уширения, на трите вида асфалтови смеси – неплътен 
асфалтобетон/биндер/, плътен асфалтобетон  и основен пласт. 

Ще извършва проверки при достигане на контролираните проектни 
нива на проводи и съоръжения на всички етапи от строителството и ще 
подписва всички необходими документи съгласно Наредба № 
3/31.07.2003 год. на МРРБ а именно: 

- Акт обр. 6 за приемане на земната основа и действителните коти 
на извършените изкопни работи ; 

- Протоколи с резултати от проверки при достигане на 
контролираните проектни нива във всички етапи на строителствво ; 

- Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
(акт обр. 15). 

При установяване на отклонения в нивата на изпълняваните СМР 
извън допустимите толеранси по ТС и други нормативни документи, ще 
спира работа и след съгласуване с Ръководителя на екипа ще подготвя 
обектови инструкции до строителя  за коригиране на работите. 

ІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:  

Ще съдейства на Ръководителя на екипа при съставяне на Окончателен 
доклад. 

Ще съдейства за издаване на Удостоверение по чл.54а/ЗКИР, като 
извърши: 

- осигуряване на необходимите изходни материали и данни за 
изпълнение на геодезическото заснемане на обекта от Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър, съответната Общинска служба 



103 

 

“Земеделие и гори” и Общинската администрация на общ. Смолян, 
както и др. ведомства съхраняващи кадастрални данни за съответната 
територия; 

- подготвяне на необходимите материали и данни в обем и качество 
съгласно изискванията на Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за 
съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри и Наредба № 19 от 28 декември 2001 г. за 
контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри 
и внасяне на разработката за разглеждане и контрол в съответните 
служби по кадастъра към АГКК Смолян и общински администрации 
и общински служби “Земеделие и гори; 

- заснемане на необходимия брой ситуационни точки за точното 
отразяване на геометрията на пътя. Заснемането ще включва 
ширината на обхвата на пътя със сервитутите съобразно 
нормативните изисквания на ЗП и правилника за неговото прилагане, 
както и всички съоръжения в обхвата на пътя, като мостове, 
водостоци, подпорни и укрепителни стени и др. отразени с условните 
им знаци; 

- внасяне на документите по заснемането в Агенция по кадастъра, 
служба район Смолян за тестване; 

- осигуряване на удостоверение по чл.54а от ЗКИР.  

ІІІ. ЕТАП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОЯВЕНИ СКРИТИ 
ДЕФЕКТИ ПРЕЗ ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ 

- Геодезистът ще бъде на разположение на Ръководителя на проекта 
в рамките на гаранционните срокове при евентуално появили се 
дефекти. По време на отстраняванто им ще извършва дейностите по 
упражняване на строителен надзор по част Геодезия. 

Ръководител на 

екипа и 

Координатор 

по безопасност 

и здраве 

I.  ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА: 

Основната задача на Ръководител на екипа ще бъде да осигури 
сигурна защита на интересите на Възложителя, чрез своевременна и 
пълна реализация на проекта в съответствие с изискванията на Договора 
и Българското законодателство. Той  ще гарантира, че екипът за 
строителен надзор ще работи ефективно в своята област и също ще 
изпълнява Услугите в съответствие с Договора. 

Ръководител на екипа ще бъде постоянно на обекта през 
времетраенето на строителните работи и ще е отговорен за 
осъществяването на пълен контрол при изпълнението на Работите от 
Строителя от откриване на строителната площадка до издаване на 
Разрешение за ползване на строежа. Ръководител на екипа за СН ще 
бъде на разположение при необходимост и по време на гаранционния 
срок на строежа. 

За тази цел Ръководител на екипа ще бъде задължен да: 

1. Етап на подготовка за започване на строителството 

· Мобилизира екипа за СН за запознаване с проектната документация и 
техническата оферта на Строителя в съответната област  

· Отговоря за законосъобразното започване на строителните работи, за 
което ще извърши: 

- проверка на Разрешението за строеж  
- проверка валидността на съгласуванията на проекта от отделните  

институции и експлоатационни дружества и, при необходимост 
презаверяването им, както следва: 
ü Министерство на здравеопазването, Регионална здравна 
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инспекция.към МЗ, гр.Смолян; 

ü Областна дирекция на МВР – гр.Смолян, Сектор “Пътна 
полиция”; 

ü Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция 
“Пожарна безопасност и защита на населението” – гр.Смолян; 

ü “Водоснабдяване и канализация” АД, Смолян  

ü Кабелни оператори, експлоатиращи подземни комуникации; 
ü Електроразпределителни дружества. 

- Проверка валидността на приложените към Договора за обществена 
поръчка за Строителство: 
ü Удостоверения за регистрация от Камарата на строителите в 

България за вписване в Централен професионален регистър на 
строителя за четвърта група – строежи от благоустройствената 
инфраструктура;  

ü Банкови гаранции; застрахователна полица «Професионална 
отговорност в проектирането и строителството» със срок на 
валидност към момента на откриване на строителната площадка 

- Подготовка за откриване на строителната площадка / съставяне на 
протокол обр.2а/:   

Ръководител на екипа за СН ще предприеме действия за 
осигуряване на съгласувателни писма за определяне депа за извозване и 
складиране на хумус, земни маси, строителни отпадъци и демонтирани 
стари тръби, за  изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета, 
засягащи се от проекта, а именно: 

 за определяне депа за извозване и складиране на хумус, земни маси, 
строителни отпадъци , демонтирани стари тръби - от община Смолян;  

 за определяне на площадки за депониране на фрезован материал, 
демонтирани бетонови бордюри и др. пътни елементи - от ОПУ Смолян; 

 за изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета - от община 
Смолян; 

- Ръководител на екип за СН, със съдействието на специалистите в 
екипа ще провери:  
ü готовността за поставяне на информационните табели – по 

изискванията на Програма Европейско териториално 
сътрудничество «Гърция-България» 2007-2013 и по Наредба 2/ 
2004 год.  

ü готовността за въвеждане на ВОД след откриване на 
строителната площадка и предвидените мерки в Плана за 
безопасност и здраве за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд; 

ü състоянието на налични репери и опорен полигон, за отлагането 
координатно и по ниво на всички елементи на строежа, 
предвидени в проекта. 

2. Етап на изпълнение на строежа:  

2.1. Упражняване на строителен надзор по време на строителството в 
съответствие с чл. 168 от ЗУТ и съпътстващите нормативни документи. 

Ръководител на екип ще координира строителния процес от 
откриване на строителната площадка до подписване на Констативен 
протокол за предаване на строежа от Строителя на Възложителя  (Акт 
обр.15) 

След получаването на всички разрешителни писма и съгласувания, 
Координаторът на проекта  ще подготви протокола за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за 
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строежи на техническата инфраструктура / акт обр. 2а/. За подписване на 
протокола ще организира среща на обекта, като подсигури оторизирани 
представители на Възложителя, Строителя, община Смолян и 
Строителния надзор. В протокола ще бъдат отразени и мерките за 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и безопасност 
на движението. За определяне на строителна линия и ниво ще се състави 
част II от обр. 2а : Протокол с означение на регулационните и 
нивелетните репери.  

В тридневен срок от съставяне на Протокола за определяне на 
строителна линия Ръководител на екип ще завери заповедната книга на 
строежа В 7-дневен срок от заверката на заповедната книга, 
Координаторът на проекта ще уведоми писмено следните 
специализирани контролни органи за откриването на строителната 
площадка:  

ü Възложителя – община Смолян 

ü РО НСК Смолян,  
ü РИОСВ Смолян, 
ü ОУ “ПБЗН” Смолян,  

ü Сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР – Смолян, 

ü Регионална здравна инспекция.към МЗ, Смолян,  

ü Областна инспекция по труда Смолян, на която ще се изпрати 
копие от съдържанието на информационната табела. 

Също така ще бъдат уведомени и експлоатационни дружества, чийто 
съоръжения се засягат или има риск да бъдат засегнати : 

- Електроразпределителните дружество, 
- В и К дружествата,  
- Телекомуникационните дружества. 

По време на изпълнение на строежа Ръководител на екип  ще  
контролира следните дейности:  

- Ще следи за Изпълнение на строежа, съобразно договора, одобрения 
проект и промени, предписани от проектанта по надлежния ред. Ще 
проучи одобрената от Възложителя строителна програма, която ще бъде 
официален подробен график за изпълнение на Работите. Ще следи за 
напредъка на работите и своевременно ще реагира при съществено 
забавяне. Ще обсъжда със Строителя мерки за  компенсиране на 
забавянето, с оглед  успешното завършване на работите. За взетите 
решения ще докладва на Възложителя. 

- Ще следи за предприемане от Строителя на всички необходими 
мерки свързани със здравето, безопасността и опазването на околната 
среда на етапа на изпълнение на строежа съгл. чл.11 от Наредба №2 от 
22.03.2004г. 

- Ще следи за изпълнение на задълженията на Строителя във връзка с 
изпълнението на мерките за информация и публичност на проекти 
финансирани по Програма Европейско териториално сътрудничество 
«Гърция-България» 2007-2013; 

- Ще следи за участие в строителния процес на заявената от 
Изпълнителя  механизация и работна ръка, необходима за изпълнение на 
работите качествено и в срок. 

- Ще дава указания на Строителя по важни въпроси, отнасящи се до 
работите по Договора за Строителството, като вписва всички 
предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, в 
заповедната книга на строежа. 
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- Ще консултира Възложителя за възможности за намаляване на 
разходите по проекта и даване препоръки на Строителя за взимане на 
подходящи мерки в тази връзка. 

- Ежемесечно, в определен от Възложителя срок ще представя Доклад 
за състоянието на строежа към момента и напредъка на работите, в 
съответствие с графика. При възникване на проблеми и непредвидени 
обстоятелства в процеса на работа, своевременно ще информира 
Възложителя. 

- При наличие на форсмажорни обстоятелства и при възникване на 
опасност от увреждане на трети лица и имоти ще информира 
своевременно Възложителя и ще представя в писмена форма мнението 
си за предприемане на необходими действия от страна на  Възложителя. 

- Ще организира чрез специалистите в екипа за СН непрекъснат 
контрол при изпълнение на видовете СМР – количество и качество на 
изпълняването на видовете работи по проект, както и качеството на 
влаганите строителни материали и изделия. Ще разпорежда коригиране 
на количествата на работите, ако не са напълно оправдани за момента. 
При съмнения в качеството на изпълнявани СМР, ще разпорежда 
допълнителни лабораторни изпитвания. 

- Ще проверява и удостоверява с протокол възникването на 
непредвидени работи по Договора за строителството, който съдържа 
вида, обема, единичните цени и общата стойност на непредвидените 
работи; 

- Ще  проверява и подписва всички необходими документи съгласно 
Наредба № 3 / 31.07.2003 год. на МРРБ. Ще отговаря за действията на 
специалистите в екипа при осъществяване на контрола в съответната 
област, които ще бъдат подробно описани в техния ресор.  

- След проверка на подробни ведомости и доказателствен материал за 
количество и качество на изпълнени видове работи ще заверява 
междинните сертификати за месечни плащания, с което удостоверява 
завършването на работата или части от нея. При окончателно 
завършване на работите ще завери окончателния сертификат. 

- Ще провери, завери и предаде на Възложителя изготвената от 
Строителя екзекутивна документация, отразяваща несъществени 
отклонения от съгласуваните проекти, съгласно чл.175 от ЗУТ 

- Ще организира предаване на строежа от Строителя на Възложителя 
след завършване на строителството с подписване на Констативен акт за 
установяване годността за приемане на строежа (акт обр. 15)  

- Ще контролира спазването на изискванията за информация и 
публичност по проекти , финансирани от Програма Европейско 
териториално сътрудничество «Гърция-България» 2007-2013, за всички 
дейности и документи, свързани с изпълнение на настоящия проект. 

И в качеството му на Координатор по безопасност и здраве, съгласно 
чл. 11 от Наредба №2 от 2004 год. ще изпълнява следните дейности: 

- координира осъществяването на общите принципи за превантивност 
и безопасност съгласно ЗЗБУТ при изпълнението на СМР : 

- координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно 
чл.7 т.2 и чл. 16 т.1 и съгласно Плана за безопасност и здраве, 
упражнява контрол по спазването на мерките по противопожарно 
обезопасяване на строителната площадка; 

- актуализира плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и 
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информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с 
напредването на СМР; 

- организира съвместната работа между строителите, в т.ч. 
подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата 
строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна 
информация и координира техните дейности с цел защита на 
работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални 
болести, като при необходимост включва в този процес и лицата, 
самостоятелно упражняващи трудова дейност; 

- координира контрола по правилното извършване на СМР; 
- предприема необходимите мерки за допускане на строителната 

площадка само на лицата, свързани с осъществяване на 
строителството. 

- проверява дали предприетите от страна на Строителя мерки 
отговарят на нормативната база за противопожарна охрана, ще 
съгласува местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и 
пожарна безопасност, мерки за оказване на първа помощ на 
пострадалите при злополука и др.; 

- следи за провеждането на инструктажа на работници, служители  и 
машинисти и за техническото обслужване на използваната автомобили 
и механизация; 

- участвува при въвеждане на Временната организация на движение и 
следи за поддържането й в изправност по време на целия строителен 
период.  

- съгласува Инструкциите по безопасност и здраве, издавани от 
Строителя;  

- следи за спазване от Строителя на организацията за изпълнение на 
строителството - технологичната последователност при изпълнение на 
СМР и на изискванията за осигуряване на безопасност и здраве, 
описани в “ПБЗ”, включително за местата със специфични рискове; 

- следи за спазване на изискванията на Наредба №4/ 2009 год. за 
осигуряване на достъпна среда; 

- проверява документите за правоспособност на шофьори и 
машинисти на строителни машини. При установяване на липса на 
такива или изтекъл срок на документа уведомява Строителя и за 
отстраняването им от строежа; 

- следи за денонощно сигнализиране и обезопасяване на строителната 
площадка; 

- контролира складовете за съхраняване на горивните и смазочни 
материали и на техническото състояние на машинния парк, като не 
допуска аварийни разливи. 

- в случай на авария ще следи за изпълнението от Строителя на 
мерките, заложени в плана за предотвратяване и ликвидиране на 
аварии и при необходимост уведомява съответната регионална служба 
за гражданска защита; 

- следи за спазване на заложените от Строителя мероприятия за 
оценка на риска, която при настъпване на съществени изменения от 
първоначалните планове, трябва да се актуализира. 

ІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:  

След подписване на Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа (акт обр. 15), Ръководител на екип предприема: 

- Ще съдейства за издаване на всички необходими писмени становища 



108 

 

от специализираните контролни органи, договорите с 
експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура, свързани с получаване на необходимите 
разрешения и съгласувания за въвеждането му в експлоатация, както и 
документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по 
чл.175 ал.5 от ЗУТ.  

- В определения в Договора срок ще представи на Възложителя 
Окончателен доклад за установяване годността за ползване на строежа, 
на основание чл. 168, ал. 6 и във връзка с чл.177 ал.1 и ал.2 от Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 1, ал.1 и ал.2 от Наредба 
№2/31.07.2003г. на МРРБ, обнародвана в ДВ бр. 72/15.08.2003г., за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти – на хартиен и магнитен 
носител. 

- В определения в Договора срок ще представи на Възложителя 
технически паспорт на строежа съгласно изискванията на чл. 176а от 
ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. – на хартиен и магнитен носител. 

- Ще окаже съдействие за навременно назначаване и създаване на  
подходящи условия за работата на ДПК до получаване на Разрешение за 
ползване на Строежа.  

- Ще подготви техническо досие на обекта със съдържание, съгласно 
изискванията на чл.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални 
гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, необходимо за назначаване на ДПК.  

- Ще подготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълно досие с 
оригиналите на всички строителни книжа и други документи за строежа 
по  опис. 

- След назначаване на ДПК ще уведоми членовете на ДПК и ще 
съдейства при необходимост от предварителни огледи на извършеното 
строителство. 

- Ще провери готовността за поставяне на постоянните 
информационни табели, съгласно изискванията на ОП РР , които се 
монтират след въвеждането на строежа  в експлоатация. 

ІІІ. ЕТАП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОЯВЕНИ СКРИТИ 
ДЕФЕКТИ ПРЕЗ ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ 

Ръководител на екип ще бъде на разположение на Възложителя в 
рамките на гаранционните срокове, съгласно условията на Договора за 
строителството, които са не по-малки от посочени в чл.20 от НАРЕДБА 
№ 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи. 

През този период Ръководител на екип СН ще извършва мониторинг 
на извършеното строителство в следния обхват: 

- наблюдава завършените строителни работи за евентуални дефекти и 
недостатъци, като при установяване на такива уведомява писмено 
Възложителя и предлага мерки за отстраняването им, 
- изготвя тримесечни отчети за извършените проверки и ги предава на 
Възложителя, 
- извършва дейностите по упражняване на строителен надзор по 
време на отстраняване на проявени скрити дефекти. 
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- изготвя финален гаранционен отчет с данни от всички проведени 
инспекции в рамките на гаранционният срок, установените дефекти и 
нередности и мерките, предприети за отстраняването им. 

Инженер по 

материали 

I. ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА: 

1. Етап на подготовка за започване на строителството 

Инженерът по материали в екипа за строителен надзор ще бъде 
постоянно на обекта по време на целия строителен период, присъствието 
му по дни ще е изцяло съобразено с видовете работи съгласно графика за 
изпълнение по договора за строителство. 
През етапа за подготовка за откриване на строителната площадка 

Инженерът по материали: 

· Ще се запознае с проектната документация и техническото 
предложение на избрания Строител, а именно с:  

o машини и техническо оборудване, които ще използват при 
изпълнение на поръчката. 

o технология на изпълнение на работите, лабораторното 
оборудване, с което ще се усигурява контрол на качеството на 
използваните материали и изделия и качество на 
изпълняваните СМР. 

· Ще подготви изискванията за одобряване на източници за доставка 
на тръби, фитинги, арматури, материали, асфалтови и бетонови 
смеси, готови елементи и др. в съответствие с действуващите 
нормативни изисквания, които ще представи на Строителя след  
обсъждане с Ръководителя на екипа и откриване на строителната 
площадка.  

2. Етап на изпълнение на строежа след откриване на строителната 

площадка: 

През етапа на изпълнение на строежа инженер материали ще: 
· Провежда редовни инспекции на строежа и контрол по спазване на 

приети технологи за изпълнението на строително монтажните работи 
и качество на използваните материали и изделия в съответствие с 
одобрения строителен график и обектовите искания на Строителя. 
При необходимост след съгласуване с Ръководителя на екипа ще 
подготвя обектови инструкции до Строителя. 

· Одобрява предложени от Строителя производители и/или доставчици 
на строителни материали и готови изделия след преглед на 
приложените към Искането на Строителя документи и 
съответствието им с Българското законодателство.  

· При недостиг на материали в процеса на изпълнение на работите и 
Искане от страна на Възложителя ще одобрява други производители 
и Доставчици при условията на първоначалните изисквания. 

- Одобряване на лаборатория: 

· Валиден Сертификат за акредитация на лабораторията и списък с 
разрешените изпитвания към него. 

- Одобряване на доставчик на водопроводните тръби, фитинги, 

арматури 

· Валиден Сертификат за производствен контрол за конкретния 
продукт- ПЕВП тръбите и фитингите, класифицирани като РЕ 10, 
трябва да отговарят на необходимите стандарти: БДС EN 12201 

· Примерна Декларация за съответствие или Декларация за 
експлоатационни показатели взависимост от това дали е 
хармонизиран или не съответният стандарт в съответствие с 
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регламент №305 от 2011г 

- Одобряване на бетонов възел: 

· Валиден Сертификат за производствен контрол за съответния 
клас бетон по проект  

· Примерна декларация 

- Одобряване на база за производство на асфалтови смеси по БДС 

Е№ 13108 и т.5000 на ТС2014г. 

· Посещение на асфалтовата база и запознаване с капацитета на 
асфалтосмесителя, режима на работа, дозиращи устройства, 
разположението на депата с кариерни материали, битумно 
стопанство. 

· Валиден Сертификат за производствен контрол за всеки вид смес 
по проект с материали от определена в сертификата кариера. 

· Примерна декларация за експлоатационни показатели в 
съответствие с регламент №305 от 2011г.  

- Одобряване на кариера за производство добавъчни материали за 

асфалтови смеси по БДС Е№ 13043:2005 и пътни основи по БДС 

Е№ 13242:2002  

· Посещение на кариерата, запознаване с производителността на 
ТСИ, разположението на депата с кариерни материали/ фракции 
за отделните видове смеси, трошен камък за пътна основа, за 
дренажен материал, и други. 

· Валиден Сертификат за производствен контрол за конкретните 
материали. 

· Примерна декларация за експлоатационни показатели в 
съответствие с регламент №305 от 2011г.  

- Одобряване на производител на строителни продукти и 

стоманобетонови елементи 

- бетонови бордюри,  
- бетонови плочи за тротоар, 

· Валиден Сертификат за производствен контрол за конкретния 
продукт 

· Примерна Декларация за съответствие или Декларация за 
експлоатационни показатели взависимост от това дали е 
хармонизиран или не съответният стандарт в съответствие с 
регламент №305 от 2011г.  

При изпълнение на СМР на обекта инженерът по материали: 

· Ще следи качеството на влаганите материали и изделия да бъде в 
съответствие с изискванията на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на строителните 
продукти и действуващите български и европейски стандарти.  

· Ще запознава Координатора на проекта, инженер количества и 
инженер съоръжения с резултатите от изпитванията, преди 
подписване на Актовете по Наредба 3/2003г. 

· Ще приема материалите и изделията на строежа, преди влагането 
им.  

При изпълнение на отделни видове СМР на обекта задължения на 
инженер материали са следните: 

- При полагане на водопроводната мрежа: 

ü ще проверява Протоколите от изпитване и Декларациите за 
експлоатационни показатели за съответствието им с 
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изискванията, 
ü ще проверява и подписва актове за скрити работи, протоколи и 

подробни ведомости 

- При полагане на асфалтова смес: 

ü ще присъства при направа битумните разливи, 
ü ще определя места за вземане на проби  
ü периодично ще проверява дебелината на полагания пласт и 

температурата на сместа, 
ü ще следи за правилното попълване на асфалтовия дневник. 
ü ще осъществяване контрол при провеждането на лабораторните 

изпитвания, 
ü ще проверява Протоколите от изпитване и Декларациите за 

експлоатационни показатели за съответствието им с 
изискванията, 

ü своевременно ще уведомява Ръководителя на екипа за 
резултатите, във връзка с окачествявяне и подписване на Актове 
по Наредба №3. 

- Доставка и полагане на основни пластове: 

ü ще следи за използване на материал от предварително приетите 
депа,  

ü ще определя места за проби за носимоспособност и уплътнение,  
ü ще упражнява контрол при провеждане на изпитването, 
ü своевременно ще уведомява Ръководителя на екипа за 

резултатите, във връзка с окачествявяне  и подписване на Актове 
по Наредба №3. 

- Изпълнение на бетонови работи: 

ü ще контролира доставката на бетон от всички марки да бъде от 
одобрения бетонов възел и да се води редовно бетоновия 
дневник. 

ü периодично ще проверява температурата на бетоновата смес.  
ü своевременно ще уведомява Ръководителя на екипа за 

резултатите, във връзка с окачествявяне и подписване на Актове 
по Наредба №3. 

Ще участвува при обсъждане и определяне метод за работа при 
установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с 
техническите изисквания на проекта и ТС. Ще упражнява контрол по 
отстраняване на несъответствията , контрол по подмяната и корекцията 
им. 

В случай на изменение на проекта или на промяна на 

Строителните продукти, предложена от и на риск на изпълнителя 

по Договора за строителство на обекта – инженерът по материали 

ще дава становището си относно възможността за замяна при 

условие, че предлаганите строителни продукти съответстват на 

изискващите се по стандарт, технически норми или одобрения, 

предвидени в Инвестиционния проект и че са със същото или с по-

добро качество от това на преложените за замяна продукти. 

Ще подписва всички необходими документи относно СМР на 
проекта: 

- Протоколи за одобряване на материали 

- Предписания за изпълнение на определени видове работи 

- Протоколи от изпълнение на пробни участъци за разрешаване на 
даден вид работа 

- Обработка на резултати от лабораторни протоколи по видове СМР 
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- Проверява окомплектоването на сертификатите за месечни 
плащания и окончателния сертификат със Всички Документи, 
характеризиращи качеството: 
- Декларации за съответствие, 
- Декларации за експлоатационни показатели, 
- Използвани рецепти,  
- Протоколи за примане на пробни участъци,  
- Протоколи, доказващи качество на използвани материали и 
изделия, и качество на изпълнени видове работи.  
- При установяване на липса на някой от документите ще 
уведомява Ръководителя на екипа и Строителя за набавянето му.  

- Подписва Констативен акт за установяване годността за приемане 
на строежа (акт обр. 15) 

Инженерът по материали ще носи отговорност за: 

- Качеството на изпълнението на строително монтажните работи по 
отношение съответствието им с проектната документация и 
действуващата  към момента нормативна уредба 

- Навременните и точни измервания по време на изпълнение на СМР 
и правилното оформяне на изискуемите документи, удостоверяващи  
изпълнените количества – актове за скрити работи, протоколи и 
подробни ведомости. 

- Подписване на актове и протоколи по Наредба №3/2003 год. за 
завършени видове СМР, окомплектовани с всички необходими 
документи, доказващи качеството им.  

- За съответствието на количествата в междинните сертификати и 
окончателния сертификат на действително извършените работи. 

ІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:  

През периода на заключителния етап Инженерът по материали ще: 
- бъде на разпололожение на Координатора на проекта  по 

комплектоване на досието на строежа, 
- следи за отстраняване на Забележки в акт обр.15 (ако има такива) в 

определения в срок, 
- подпомага Ръководителя на екипа при съставяне на Окончателен 

доклад, описи на Актове и протоколи по Наредба 3/ от 2003г. 

ІІІ. ЕТАП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОЯВЕНИ СКРИТИ 
ДЕФЕКТИ ПРЕЗ ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ 

Инженерът по материали ще бъде на разположение на Ръководителя на 
екипа  в рамките на гаранционните срокове при евентуално появили се 
дефекти ще търси най – вероятните причини за тяхното появяване и ще 
предлага мерки съвместно с Ръководителя на екипа за отстраняването 
им. 

По време на отстраняване на проявени скрити дефекти през 
гаранционния срок на строежа, ще извършва дейностите по упражняване 
на строителен надзор - контрол на използваните материали и спазване на 
приетата технология на ремонтните работи. 

Инженер част 

“Пътна”  

Към екипа за строителен надзор ще бъде на разположение и Инженер 
част “Пътна”. Той ще бъде на разположение на обекта по време на 
изпълнение на строително-монтажните работи, като присъствието му 
по дни ще е съобразено с графика за изпълнение по договора за 
строителство. 
I.  ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА: 
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1. Етап за подготовка за откриване на строителната площадка 

Инженерът част „Пътна” ще: 
- се запознае с проектната документация, част “Пътна”  
- с техническото предложение на Строителя за изпълнение на 
работите по възстановяване на настилката  и подготвя план за 
действие, който да спомогне за максимално съкращаване на 
технологичното време, при спазване на проекта и техническите 
изисквания на действуващите нормативни документи и 
съпътстващите стандарти,  
- съгласува този план с Ръководителя на екипа и го предава на 
Строителя за изпълнение. 
- Проверява готовността за прилагане на временната организация 
на движението, във връзка с изпълнение на строителството 

2. Етап на изпълнение на строежа: 

Инженерът част „Пътна” ще подпомага дейността на консултантския 
екип и ще изпълнява отговорностите и задълженията съгласно 
нормативните документи, като работи ефективно и изпълнява Услугите 
в съответствие с Договора.  

Той ще бъде на обекта съгласно графика за изпълнение на договора за 
строителство и ще е отговорен за осъществяването на пълен контрол на 
Работите от Строителя при изпълнение на ремонтните работи по 
възстановяване на пътната настилка в обхват: 

- Провежда редовни инспекции и контрол по изпълнението на 
строително-монтажните работи по време, спазване на технология на 
изпълнение, количество и качество на вложените материали. 
- Следи за напредъка на работите и своевременно информира 
Ръководителя на екипа при установяване проблеми, които възникват 
в процеса на работа и нерегламентирани закъснения. 
- Контролира количествата строителни отпадъци от развалена 
асфалтова настилка, местата на депониране; заверява изискуемите 
по Наредба за управление на строителните отпадъци Отчет и 
Транспортен дневник ; 
- Проверява и подписва междинните сертификати за месечни 
плащания и окончателния сертификат  за съответсвие на 
количествата с приложения доказателствен материал към тях.  
- При установяване на несъответствия ще уведомява Ръководителя 
на екипа  и Строителя за искания за отстраняване на тези 
несъответствия.  

Инженер част „Пътна” ще носи отговорност за: 

- Качеството на изпълнението на строително монтажните работи по 
отношение съответствието им с проектната документация и 
действащата към момента нормативна уредба. 
- Навременните и точни измервания по време на изпълнение на 
СМР и правилното оформяне на изискуемите документи, 
удостоверяващи  изпълнените количества – актове за скрити работи, 
протоколи и подробни ведомости. 
- Подписване на актове и протоколи по Наредба №3/2003 год. за 
завършени видове СМР, окомплектовани с всички необходими 
документи, доказващи качеството им.  
- За съответствието на количествата в междинните сертификати и 
окончателния сертификат на действително извършените работи. 

ІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:  
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През периода на заключителния етап Инженерът по част „Пътна” ще: 
- следи за отстраняване на Забележки в акт обр.15 (ако има такива) в 
определения в срок. 
- подпомага Ръководителя на екипа при съставяне на Окончателен 
доклад, описи на Актове и протоколи по Наредба 3/ от 2003г. 

ІІІ. ЕТАП ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОЯВЕНИ СКРИТИ 
ДЕФЕКТИ ПРЕЗ ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ 

Инженерът част „Пътна” ще бъде на разположение на Ръководителя на 
екипа в рамките на гаранционните срокове при евентуално появили се 
дефекти, ще търси най – вероятните причини за тяхното появяване и ще 
предлага мерки съвместно с Ръководителя за отстраняването им. По 
време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционния 
срок на строежа, ще извършва дейностите по упражняване на 
строителен надзор част „Пътна”. 

 

Структура и организация на екипа за упражняване на строителен надзор по време на 

строителство и на гаранционния период  

Съгласно указанията на тръжната документация де предлага следния екип за упражняване 
на Строителен надзор:  

Ключови експерти: 

- Инженер част „ВиК”, 
- Инженер Геодезист . 

Неключови експерти: 

- Ръководител на екипа и /КБЗ/, 
- Инженер по материали, 
- Инженер част „Пътна”. 

Ориентировъчни срокове за изпълнение 

В съответствие с дейностите по изпълнение на СМР и сроковете заложени в тръжните 
условия, са предвидени следните срокове за предоставяне на услугата Упражняване на 
строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи на обект: 
ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА В С. МОГИЛИЦА” за специалистите от екипа за надзор, 
както следва: 

Ключови експерти: 

- Инженер част „ВиК”        3,3 месеца 

- Инженер Геодезист         3 месеца 

Неключови експерти: 

- Ръководител на екипа и /КБЗ/,      3,3 месеца 

- Инженер по материали,        1,6 месеца 

- Инженер част „Пътна”.        1 месец 

 

        Обща заетост на СН: 12,2 месеца 

Екипът за строителен надзор ще работи в йерархична структура, съгласно приложената към 
настоящия документ Схема на структурата и организацията на Консултантския екип. 

Комплексът от фактори, определящи условията за работа на надзорния екип по време на 
СМР е онагледен с приложената Схема на комуникации и обратна връзка между 

участниците в строителния процес по време на строителния период. 

 

 

6. Контрол върху технологичната последователност на строителните 
процеси. 
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Строителният надзор ще упражнява ежедневен контрол през целия строителен период, 
на видове СМР, които ще се извършват на строежа, съгласно графика за изпълнение и 
договора за строителство. При проверка на изпълнените СМР съгласно приложената от 
Възложителя ОКС, надзорът ще изисква следните документи с цел упражняване на Контрол 

върху технологичната последователност на строителните процеси:  

№ 
по 
ред 

Вид СМР Актове по Нар. № 3 
Окачествяване на 

материали 

Окачествяване 
на СМР 

1 

РЯЗАНЕ НА 
АСФАЛТОБЕТОНОВ
А НАСТИЛКА С 
ФУГОРЕЗАЧКА 

Акт обр.12 

1. Отчет-

Приложение 7 по НУСО 

(Наредба за управление 
на строителните 
отпадъци) 

1. Подробна 
ведомост 

2. Транспортен 
дневник- 

Приложение 6 по 
НУСО 

3. Пр-л за 
предаване на 
фрезования  м-л 
на Възложителя 

2 

РАЗВАЛЯНЕ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
АСФАЛТОВА 
НАСТИЛКА (Т.Г. 
МАЗУТ),ДЕБЕЛИНА 
20СМ. 

Акт обр.12 

1. Отчет-Пр. 7 по 
НУСО 

2. Предв.одобр. асф. база 
– наличие на Сертификат 
за произв. контрол  
3.Текущо изпитване на 
изх.м-ли и асф.смес с 
честота, съгласно ТС 
5203.9.2. и 5203.9.3 

4. Декларация за 
експлоатац. показатели 

1. Контролни 
измервания 
отразени в конст. 
протоколи 

2.. Определяне 
места за ядки за 
определяне на К 
упл. 
4. Контрол при 
измерване на 
надлъжна и 
напречна равност 
, 

5. Подробна 
ведомост  и  
Екзекутив по коти 

6. Лаб.пр-л от 
изпитв.  упл. на 
пласта  
7. Дневник за 
асф.работи с 
прил. копия от 
експ.бележки 

8. Транспортен 
дневник –Пр. 6 по 
НУСО 

3 

НАТОВАРВАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНИ 
ОТПАДЪЦИ НА 
ТРАНСПОРТ С 
БАГЕР 

Акт обр.12  

1. Подробна 
ведомост 

 

4 

ИЗВОЗВАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНИ 
ОТПАДЪЦИ СЪС 
САМОСВАЛ НА 
10КМ 

 

1.Отчет-Приложение 7 
по НУСО 

 

1.Подробна 
ведомост 

2.Транспортен 
дневник- 

Приложение 6 по 
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НУСО 

5 

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

Акт обр.12 

1. Пр-л от изпитване 
на почва /класиф/, 
2.  Отчет-Пр.7 по 
НУСО 

1.Екзекутив по 
коти / по 
преценка/  
2. Подробна 
ведомост  

3. Транспортен 
дневник –Пр. 6 по 
НУСО 

6 

ИЗКОП С ШИРИНА 
0.60-1.20 М 
НЕУКРЕПЕН С 
ДЪЛБОЧИНА 0-2 М -
ЗЕМНИ ПОЧВИ 

Акт обр.6 за достигнати 
коти,  
Акт обр.12 

1.Пр-л от изпитване на 
земната основа 

2. Отчет-Пр.7 по НУСО 

1.Екзекутивни 
чертежи с 
контролирани  
показатели по 
дълбочина , 
наклон и 
стабилитет на 
изкопа. 
2. Подробна 
ведомост  

7 

ИЗКОП С ШИРИНА 
0.60-1.20 М 
УКРЕПЕН С 
ДЪЛБОЧИНА 2.00-

4.00 М -ЗЕМНИ 
ПОЧВИ 

Акт обр.6 за достигнати 
коти,  
Акт обр.12 

1.Пр-л от изпитване на 
земната основа 

2.Отчет-Пр.7 по НУСО 

1.Екзекутивни 
чертежи с 
контролирани  
показатели по 
дълбочина , 
наклон и 
стабилитет на 
изкопа, 
2. Подробна 
ведомост 

8 

ИЗКОП ЯМИ 
СЕЧЕНИЕ 5-10.0 

М2,РЪЧНО С 
ДЪЛБОЧИНА 2-4.0 М 
-ЗЕМНИ ПОЧВИ 

Акт обр.6 за достигнати 
коти фунд.,  
Акт обр.12 

1.Пр-л от изпитване на 
земната основа 

2.Отчет-Пр.7 по НУСО 

1.Екзекутивни 
чертежи с 
контролирани  
показатели по 
дълбочина , 
наклон и 
стабилитет на 
изкопа, 
2. Подробна 
ведомост 

9 

ИЗКОП С БАГЕР(С 
ПНЕВМАТИЧЕН 
ЧУК)ИЛИ 
КОНТРОЛИРУЕМО 
ВЗРИВЯВАНЕ 
СКАЛНИ ПОЧВИ 
HAT   

Акт обр.12  

1. Подробна 
ведомост 

2. Дневици на 
строителните 
машини 

3. Транспортен 
дневник –Пр. 
6 по НУСО 

10 

НАТОВАРВАНЕ 
ЗЕМНИ ПОЧВИ НА 
КАМИОН -РЪЧНО 

 Отчет-Пр.7 по НУСО 

Транспортен 
дневник –Пр. 6 по 
НУСО 

11 

ИЗВОЗВАНЕ НА 
ЗЕМНА МАСА СЪС 
САМОСВАЛ ДО  
15КМ. 

  

1. Подробна 
ведомост 

2. Дневици на 
строителните 
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машини 

3. Разрешение за 
депониране 

12 

ИЗВОЗВАНЕ 
СКАЛНА МАСА СЪС 
САМОСВАЛ ДО 
15КМ. 

  

1. Подробна 
ведомост 

2. Дневици на 
строителните 
машини 

3. Разрешение за 
депониране 

13 

ПЛЪТНО 
УКРЕПВАНЕ И 
РАЗКРЕПВАНЕ 
ИЗКОПИ 

Акт обр.12  
Подробна 
ведомост 

14 

ПОДЛОЖКИ ОТ 
ПЯСЪК ПОД 
ТРЪБОПРОВОДИ 

Акт обр.12  

1. Подробна 
ведомост 

2. Екзекутив по 
коти 

15 

УПЛЪТНЯВАНЕ 
ЗЕМНИ ПОЧВИ С 
ПНЕВМАТИЧНА 
ТРАМБОВКА 
ПЛАСТ 20СМ 

 
Пр-л от изпитване на 
земната основа 

Подробна 
ведомост 

16 

ОБРАТНО 
ЗАСИПВАНЕ С 
ПЯСЪК ОКОЛО 
ТРЪБАТА 
ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

ТРАНСПОРТ 

Акт обр.12  

1. Подробна 
ведомост 

2. Екзекутив по 
коти 

17 

ОБРАТНО 
ЗАСИПВАНЕ РЪЧНО 
ИЗКОПИ С 
БАЛАСТРА С 
ТРАМБОВАНЕ 

Акт обр.12 
Пр-л от изпитване на 
баластра 

Подробна 
ведомост 

18 

НАПРАВА ОПОРНИ 
БЛОКОВЕ В КРАЯ 
НА ТРЪБАТА И ПОД 
СПИРАТЕЛНИ 
КРАНОВЕ 

Акт обр.7 

Акт обр.12 

1.Декларация за 
съответствие  
2.Контрол и оценка на 
якостта 

1.Екзекутивни 
чертежи 

2.Подробна 
ведомост. 

19 

НАПРАВА ОПОРНИ 
БЛОКОВЕ НА 
ХОРИЗОНТАЛНИ 
ЧУПКИ 

Акт обр.7 

Акт обр.12 

1.Декларация за 
съответствие  
2.Контрол и оценка на 
якостта 

1.Екзекутивни 
чертежи 

2.Подробна 
ведомост. 

20 
РЕМ-НАСТИЛКА С 
БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ 

Акт обр.12 
1.Декларация за 
съответствие  

1. Подробна 
ведомост  
2. Протокол за 
предаване на 
матер. на 
Възложителя 

21 
РЕМ-БОРДЮРИ ОТ 
БАЗАЛТОВИ ПЛОЧИ 

Акт обр.12 
1.Декларация за 
съответствие  

1. Подробна 
ведомост  
2. Протокол за 
предаване на 
матер. на 
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Възложителя 

22 

УЛИЧНИ РШ ЗА 
КРЪГЛИ КАНАЛИ 
ОТВОР 60СМ ОТ 
СГЛОБЯЕМИ 
СТОМБЕТОННИ 
ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 

Акт обр.12 
Декларация за 
съответствие  

Подробна 
ведомост  

23-

25 

ДОСТАВКА ТРЪБИ 
ПЕВП Ф90х5.4мм., 
Ф63х3,8мм, 
Ф32,Рп=10atm. 

 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
технологична 
безопасност  

Проверка на 
складовите 
пространства и 
начина на 
складиране, дали 
съответстват на 
препоръките на 
производителя 

24-

41 

ДОСТАВКА НА 
ФИТИНГИ  

 

1.Декларация за 

съответствие 

2.Становище за хигиенно 
технологична 
безопасност  

Проверка на 
складовите 
пространства и 
начина на 
складиране, дали 
съответстват на 
препоръките на 
производителя 

42 

ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ 
СПИРАТЕЛЕН КРАН 
/ШИБЪР/ С РЧК 
Dn=80mm.,Pn=10atm. 

Акт обр.12 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
технологична 
безопасност  

Проверка на 
складовите 
пространства и 
начина на 
складиране, дали 
съответстват на 
препоръките на 
производителя 

43 

ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ СК С РЧК 
Dn=80MM 

Акт обр.12 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
токсикологична 
безопасност  
3.Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

Констативен 
протокол за 
ревизия на крана 
след готовност на 
участъка. 

44 

ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ 
ПОЖАРЕН КРАН 
В/У ТРЪБИ 
Dn=70/80MM 

Акт обр.12 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
токсикологична 
безопасност  
3.Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

Констативен 
протокол за 
ревизия на крана 
след готовност на 
участъка. 

45 

НАПРАВА И 
УКРЕПВАНЕ ГЪРНЕ 
НА ПК 

Акт обр.12 
Декларация за 
съответствие 

Подробна 
ведомост 

46 

ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ НА 
УКАЗАТЕЛНИ 
ТАБЕЛИ ЗА 

Акт обр.12  
Подробна 
ведомост 
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ПОЖАРНИ 
ХИДРАНТИ 

47-

48 

ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ 
ТРОТОАР.КРАНОВЕ 
КОМПЛ. С ОХР. 
ГАРНИТУРА 1 и 2" 

Акт обр.12 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
токсикологична 
безопасност  
3.Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

Констативен 
протокол за 
ревизия на крана 
след готовност на 
сградните 
отклонения. 

49 

НАПРАВА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА НА 
ТРЪБНО 
СЪЕДИНЕНИЕ ОТ 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ 
ТРЪБИ Ø 90 ММ 

Акт обр.12 

Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

1. Техническа 
спецификация на 
заваръчната 
машина 

2. Протокол 
за направените 
заварки 

50-

51 

НАПРАВА 
МЕХАНИЧНИ 
ВРЪЗКИ НА ПЕВП 
ФИТИНГ 50-110мм.и 
до Ø40мм 

Акт обр.12 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
токсикологична 
безопасност  
3.Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

1. Подробна 
ведомост 

2. Протоколи 
за хидравлични 
проби по 
участъци  

52-

54 

ПОЛАГАНЕ НА 
ПОЛИЕТИЛЕНОВИ 
ТРЪБИ НА ЧЕЛНА 
ЗАВАРКА В 
ОТКРИТИ ИЗКОПИ 
Ø75- 90 мм, Ø50- 63 

мм, Ø40мм 

Акт обр.12  

1. Подробна 
ведомост 

2. Екзекутивн
и чертежи, ако е 
приложимо 

 

55-

58 

ДОСТАВКА НА 
СТОМАНЕНИ 
ФИТИНГИ И 
АРМАТУРИ  

 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

 

59 

ДОСТАВКА И 
ПОЛАГАНЕ НА 
СИГНАЛНА ЛЕНТА 
С ВГРАДЕНА 
МЕТАЛНА НИШКА 

 
Декларация за 
съответствие 

Подробна 
ведомост 

60 

ИЗПИТВАНЕ 
ТРЪБОПРОВОДИ НА 
ПЛЪТНОСТ ДO 110 
ММ 

  

Протоколи за 
хидравлични 
проби по 
участъци 

61 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ВОДОПРОВОДИ 
ф150ММ 

  

Констативни 
протоколи за 
проведена 
дезинфекция по 
участъци 

62 

ВОДОЧЕРПЕНЕ С 
ПОМПА ДО 3000 
Л/МИН И ВИС. 

  

Подробна 
ведомост, 
Дневник  
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20до32М 

63 

ЖЕЛЯЗО БЕТОННО 
СТЪЛБЧЕ 2.90М ЗА 
ВЕРТ.МАРКИРОВКА 

Акт обр.12  
Подробна 
ведомост 

64 

ОБИКНОВЕНИ 
ЗНАЦИ ЗА 
ВЕРТИКАЛНА 
МАРКИРОВКА 
СЕЧЕНИЕ 10/10 

 

1.Одобряване на произв-

л  
2. ДЕП с контролирани 
показатели по по БДС 
EN 1517 

1.Подробна 
ведомост 

2. Пр-л от 
приемане,съгл.т 
11223 от ТС 

65 

НАПРАВА 
ОХРАНИТЕЛНА 
ОГРАДА С PVC 
ЛЕНТА 

 

Предварително 
одобрение на доставчик 
или производител 

Декларации за 
съответствие 

Подробна 
ведомост 

66 

НАПРАВА 
ПЕШЕХОДНИ 
МОСТЧЕТА 

Акт обр.12  
Подробна 
ведомост 

67 

МОНТАЖ НА 
ФЛАНЕЦ КЪМ 
ТРЪБА /БЕЗ 
СТОЙНОСТТА НА 
ТРЪБАТА/ ДО Ф 
88/95 

 
Декларация за 
съответствие 

Подробна 
ведомост 

68 

ДОСТАВКА 
ТРОЙНИК 
СТОМАНЕН 
Dn=80mm., Pn=1O atm 

 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
токсикологична 
безопасност  
3.Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

Подробна 
ведомост 

69 

ДОСТАВКА 
КОЛЯНО 
СТОМАНЕНО 
Dn=80mm.,Pn=10atm 

90* 

 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
токсикологична 
безопасност  
3.Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

Подробна 
ведомост 

70 

ПОЧИСТВАНЕ НА 
АЦ ТРЪБА ДО Ф200 
В ИЗКОП m2 

  

Подробна 
ведомост 

Констативен 
протокол за 
проведена 
хидравлична 
проба 

71 

ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ НА 
КОМБИНИРАН 
АВТОМАТИЧЕН 
ВЪЗДУШНИК Ф 1" 

 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
токсикологична 
безопасност  
3.Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

Подробна 
ведомост 
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72 

ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ НА 
МУФА-

НАМАЛИТЕЛ 63/32 

 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
токсикологична 
безопасност  
3.Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

Подробна 
ведомост 

73 

ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ 
АВТОМАТИЧЕН 
РЕГУЛАТОР НА 
НАЛЯГАНЕ 
Dn=100mm,Pn=10atm 

 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
токсикологична 
безопасност  
3.Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

Подробна 
ведомост 

74-

76 

ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ НА 
СПИРАТЕЛЕН КРАН 
Ø3/4,1 и 2" 

 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хиг.- 

токс.  безопасност  
3.Декларация  за експ.  

показатели 

Констативен 
протокол за 
ревизия на крана  

77 

НАПРАВА НА 
ВОДОПРОВОДНА 
ШАХТА С РАЗМЕРИ 
В ПЛАН 1,50/1,50 
ДОМ. И 
ДЪЛБОЧИНА ДО 
2,5М. 

Акт обр. 6- дъно изкоп 

Акт обр.7-кофр., арм., 
бетон 

Акт обр.12 хидроизол. 

1.Одобряване на бетонов 
възел със Сертификат за 
производствен контрол  
2. Декларации за 
съответствие на бетона и 
армировката 

3. Протоколи от 
изпитване на бетона  и 
армировката  

1.Екзекутивни 
чертежи 

2.Подробна 
ведомост. 

78 

ВРЕМЕННО 
ОТБИВАНЕ НА 
Р.АРДА ОТ 
КОРИТОТО 
ПОСРЕДСТВОМ 
ДИГА 

 
Протоколи от изпитване 
на доставения материал 

Подробна 
ведомост 

79 

ДОСТАВКА И 
ПОЛАГАНЕ БЕТОН 
В15 

Акт. обр. 12 , 
Акт обр. 7 

1. Одобряване бетонов 
възел 

2.Декларация за 
съответствие  
3.Контрол и оценка на 
якостта  

1. Екзекутив по 
коти,  
2. Подробна 
ведомост 

3. Бетонов 
дневник 

80 

НАПРАВА КОФРАЖ 
ЗА БЕТОНОВ 
ДЪНЕН ПРАГ 

Акт. обр. 12 , 
Акт обр. 7 

 
Подробна 
ведомост 

81 

ДОСТАВКА И 
МОНТАЖ 
СТОМАНЕНА 
ТРЪБА ЗА ВИК ф150 

Акт. обр. 12 

1.Декларация за 
съответствие 

2.Становище за хигиенно 
токсикологична 
безопасност  
3.Декларация  за 
експолатационни 
показатели 

1.Екзекутивни 
чертежи 

2.Подробна 
ведомост. 
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82 
ГЕОДЕЗИЧЕСКА 
ТРАСИРОВКА 

Прот.обр.2а, Акт. Обр.5  
Екзекутивни 
чертежи 

 

Контрол и гарантиране на резултатите 

Този процес започва с инструктиране на експертния екип преди стартиране на работа, 
както и с непрекъснат диалог с Възложителя от началото на проекта и по време на неговото 
изпълнение. Това е ключова предпоставка за успешен край на дейностите. Акцентът е върху 
супервизията и навременното изпълнение на дейностите и резултатите от работата на 
експертния екип.  

Процедурата за осигуряване на качество е разработена и усъвършенствана в процеса на 
дългогодишният ни опит като Консултанти. Тя цели постигане на необходимото качество на 
всички нива на изпълнение. Въпреки това, редица въпроси следва да бъдат отчетени, за да 
може управлението на проекта да постигне пълно съответствие с изискванията и очакванията 
на Възложителя. 

В допълнение на гореспомената Система за качество и контрол, Консултантът ще поиска 
от Изпълнителя на строителството въвеждането на специфични мерки за управление на 
качеството. За целта ще се дадат указания за всички изпитвания, съгласно изискванията на 
Техническата спецификация, с пояснения за честотата на провеждане на всяко от тях. Част от 
дейностите, свързани с изброеното, са: 

- Организиране на обектова/ използване на акредитирана лаборатории; 

- Подготовка на програми за изпитванията; 

- Инспектиране на текущите работи; 

- Изпитвания на материалите; 

- Изпитвания на завършените работи и др. 

Процедури на Системата за качество  

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2008, и представлява водеща консултантска 
фирма. Ще изпълняваме услугите, използвайки процедури за Управление Контрола на 
качеството интегрирайки този стандарт с екологичният стандарт ISO 14001:2005 както и 
стандарта за здраве и безопасност OHSAS 18001:2007. По време на изпълняване на 
консултантска услуга, проверки на площадката и срещите на обекта ще са важни инструменти 
за управление контрола на качеството. Записите ще се представят съгласно съответната 
процедура, както следва:  

- QA–001, Процедура за оценка на проекта  
- QA-002, Процедура за приемане на СМР (строително монтажни работи)  
- QA-003, Процедура за плащанията  
- QA-004, Процедура за заповеди за изменения  
- QA-005, Процедура за управление на искове 

- QA-006, Процедура за архивиране и разпространение на документи 

- QA-007, Процедура за оперативки (обектови срещи) 
- QA-008, Процедура за вътрешна оценка 

- QA-009, Процедура за доклади  
- QA-010, Процедура за въвеждане в експлоатация  

·  Процедура за оценка на проекта - тя определя правилата и отговорностите за изготвяне 
на оценка за съответствие на инвестиционен проект съгласно чл.142 ал.4 и 5 от ЗУТ. 
Процедурата обхваща всички части на проекта, плюс задължителна оценка за ПБЗН 
(Пожарна безопасност и защита на населението), ЗХНИ (здравно-хигиенни норми и 
изисквания ), ПБЗ (План за безопасност и здраве) и екология, определя реда за изготвяне 
и приемане на оценка за съответствие на инвестиционен проект съгласно чл.142 ал.4 и 5 
от ЗУТ (Закон за устройство на територията).  Към тази процедура се разработват 
следните регистри и бланки, които се управляват от Ръководител на екипа- Инженерът по 
FIDIC : 
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§ Бланки за документи на страните – 4 бр. (Възложител, Проектант, Строител и 
Консултант ); 

§ Бланка за коментари; 
§ Бланка за становище; 
§ Бланка на Оценка за съответствие; 
§ Регистър за документи на участниците в строителството; 
§ Регистър за проектна документация; 
§ Регистър за Оценка за съответствие. 

·  Процедура за приемане на СМР (строително монтажни работи) - тя определя 
правилата и отговорностите за контрол и приемане на работите от Инженер-Консултанта 
при условията на Договора. Нейната цел е да определи реда и създаването на 
документация за контрол и приемане на работите. С нея се осигурява непрекъснат 
контрол на изпълнение и приемане на СМР (строително монтажни работи) до 
завършването на работите и получаване на Разрешение за ползване на строежа в 
съответствие с изискванията на ЗУТ  и Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на МРРБ.  

Към тази процедура се разработват следните регистри от Експерта по качеството: 
§ Регистър за актове и протоколи по време на строителството; 
§ Регистър за декларации за съответствие на вложените материали. 

·  Процедура за плащанията - тя определя реда и документацията за междинни 
плащания. Процедурата за плащане допълва Програмата за ОК, изготвена от СН. 

Важен аспект е спазването на сроковете, имайки предвид, че при възникване на спорове на 
по-късен етап, спазването им е важен аспект при разрешаване на споровете. Инженер-

Консултантът е длъжен да спазва своето задължение при сертифициране и ако не е доволен и 
счете, че одобряването на някоя определена позиция или част, включена от Строителя в 
неговия Месечен сертификат не е изпълнена, то той може да задраска това перо и да го 
включи в по-късен сертификат, когато е убеден, че то представя изпълнено количество. 
Инженерът може да направи корекции във всеки Месечен сертификат, за някой от 
сертификатите, които е издал преди това и които по-късно е установил, че трябва да 
коригира. 
Цел на Процедура е да осигури непрекъснат контролиран процес на сертифициране на СМР 
и заплащане на Строителя, в съответствие с Работния график и Плана за плащане, което е 
важно условие за завършването на работите. 
Към тази процедура се разработват следните бланки от Експерта по качеството, които се 
подготвят от Инженера: 

§ План за плащане на строителя 

§ Форма на месечен протокол 

§ Сертификат за плащане 

·  Процедура за заповеди за изменения - тя определя правилата и отговорностите за 
измененията във връзка с работите при условията на Договор за строителството и 
одобрените инвестиционни проекти към него. 

Процедурата цели да осигури изпълнението на задълженията на Инженер-Консултанта да 
контролира, проверява и предлага анализни цени за компенсиране на непредвидени работи, 
определени в Договора за строителството . 
Процедурата определя правилата и документирането на изменения част от договор за 
строителство. Процедурата за Заповеди за изменения е приложение към Програмата за 
осигуряване на качеството, изготвена от Инженер-Консултанта. Нейната задача е да осигури 
непрекъснат контролиран процес на работите и плащанията на Строителя в съответствие с 
Работната програма и Плана за плащане, което е важно условие за завършването на работите. 



124 

 

Към тази процедура се разработват следните бланки от Експерта по качеството, които се 
управляват от Инженер-Консултанта: 

§ Заповед за изменение; 
§ Анализна цена. 

· QA-005, Процедура за управление на искове - тя определя правилата и отговорностите 
на страните при условията на Договор за консултантски услуги. Процедурата определя 
реда и документацията за управление на исковете. Процедурата допълва Програмата за 
ОК, изготвена от Инженер-Консултанта. 

·  Процедура за архивиране и разпространение на документи – тя указва начина на 
съхраняване, регистриране, архивиране, копиране и разпространение на документацията 
по проекта. 

Досието на обекта гарантира гладко и бързо обработване на документацията по време на 
периода на Договора. Те са основен източник на информация за контрол и одити на 
Консултанта или Строителя по време на двете фази, съдържат всички необходими документи 
до издаване на Разрешение за ползване на обекта. 
Към тази процедура се разработват следните регистри и бланки от Експерта по качеството: 

§ Регистър за изходяща кореспонденция; 
§ Бланка за писмо; 
§ Регистър за входяща кореспонденция; 
§ Регистър за протоколи от срещи; 
§ Регистър за договори; 
§ Регистър за финансови документи; 
§ Бланка за документи на участниците в строителството; 
§ Регистър за документи на участниците в строителството; 
§ Бланки за доклад, отчет за работно време, доклади за надзор на обекта; 
§ Регистри за доклад, отчет за работно време, доклад за надзор на обекта; 
§ Бланки за оценка за съответствие, становища, коментари по отделните части; 
§ Регистър за оценка за съответствие; 
§ Регистър за документи към искане на комисия; 
§ Регистър за актове и протоколи по време на строителството; 
§ Регистър за декларации за съответствие; 
§ Регистър за годност на строежа за въвеждане в експлоатаци 

·  Процедура за оперативки (обектови срещи) - тя определя реда, правилата и 
отговорностите за провеждане на оперативки, които са важен инструмент за 
администрирането на договора за строителство. Протоколите от оперативките се 
разглеждат като един от ключовите документи за успешно изпълнение на проекта и да 
бъдат колкото е възможно по-пълни. Препоръчва се оперативките на площадката да 
покриват като минимум въпросите, посочени в този документ. 

Цел на Процедурата е осигуряването на непрекъснат контролиран процес на изпълнението на 
проекта, което е важно условие за завършването на работите в срок. 

·  Процедура за вътрешна оценка – тя определя основните инструменти за вътрешна 
оценка и наблюдение на срещи на управленския екип и управленски доклади за 
дейността. 

Процедурата определя правилата и отговорностите за осъществяване на вътрешен контрол и 
преглед на дейностите на Инженер-Консултанта по проекта съгласно условията на Договора. 
Целта на процедурата е да гарантира, че: 

- се постигат заложените в проекта резултати и те отговарят на 
предварително зададените критерии; 

- проектът се изпълнява по график и съгласно плана за разходите; 
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- при изпълнението на проекта се спазват Техническото задание и 
условията на Договора. 

·  Процедура за доклади – тя определя правилата и отговорностите при изготвянето, 
прегледа и утвърждаването на доклади в съответствие със задълженията на Инженер-

Консултанта в зависимост от условията на договора. 
Целта на процедурата е да се отчита и следи изпълнението на работите в съответствие с 
одобрената проектна документация. 
Крайната цел на тази процедура е отчитане на извършените СМР, статус на представените и / 
или липсващ документи, възникнали проблеми в входа на работата и предприемане на 
действия за тяхното своевременно разрешаване в съответствие с изискванията на договора и 
нормативната уредба. 
Към тази процедура се разработват следните регистри и бланки:  

§ Регистър за доклад за надзор на обекта; 
§ Регистър за доклади; 
§ Комплексен доклад за оценка на съответствието; 
§ Окончателен доклад по ЗУТ за проекта; 
§ Месечни доклади по проекта; 
§ Тримесечни (междинни) доклади по проекта; 
§ Доклад за Сертификат за приемане; 
§ Окончателен доклад по проекта; 

·  Процедура за въвеждане в експлоатация - тази процедура определя правилата и 
отговорностите за въвеждане на обекта в експлоатация в съответствие със задълженията 
на Инженер-Консултанта съгласно чл. 168, ал. 5 от ЗУТ и Инженера по договорните 
условия на ФИДИК. 

Целта на процедурата е да се прегледа представената от Възложителя и Строителя 
документация и да се изготвят изискваните от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството на МРРБ и ЗУТ документи за изготвяне на окончателен доклад, 
въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване. 
Към тази процедура се разработват следните регистри и бланки:  

§ Регистър за документи към искане за комисия; 
§ Окончателен доклад; 
§ Технически паспорт; 
§ Бланка искане; 
§ Сертификат за приемане. 

Всички регламентиращи документи от Система за управление за качества на Обединението се 
одобряват от представляващия Обединението. 

Контрол и гарантиране на резултатите 

Този процес започва с инструктиране на експертния екип преди стартиране на работа, 
както и с непрекъснатата техническа помощ на ЗИП в диалог с Възложителя от началото и по 
време на изпълнение на Договора. Това е ключова предпоставка за успешен край на 
дейностите. Акцентът е върху супервизията и навременното изпълнение на дейностите и 
резултатите от работата на експертния екип, особено върху междинните и окончателния 
доклади. Следващата схема показва как черновите и крайните версии на докладите на 
Консултанта, както и другите дейности, ще се осъществяват в рамките на вътрешната система 
на „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ”АД за осигуряване на качество преди тяхното предаване 
на Възложителя. На всяко ниво има ясно определен отговорен за качеството на продукта, 
който не преминава на следващото ниво, ако е отхвърлен на някой от етапите.  



126 

 

Такава вътрешна тристепенна система за качество и контрол ще бъде прилагана при 
изпълнението на проекта. При тази процедура, Надзорният екип стриктно ще съблюдава 
навременното изпълнение на дейностите по Договора. 

· Първо ниво на контрол: Общ преглед на пълнотата, яснотата и логичната структура 
на документите чрез попълване на Лист за проверка. При необходимост, последващи 
разяснения и допълнителна информация ще се изисква от ръководителя на обекта. След това 
съответния документ ще се изпраща на Резидент инженера заедно с Листа за проверка и 
допълнителни бележки. 

· Второ ниво на контрол: Експертът, отговорен за оценката на задачата (като част от 
Надзорния екип) ще ревизира документите с цел осигуряване на качество по отношение на 
формата, стила, графиките и представянето. След постигане на необходимото качество, 

съответният документ се представя на ЗИП и Възложителя. 
· Трето ниво на контрол: Ръководителят на ЗИП подписва всички доклади преди 

тяхното представяне на Възложителя. Той носи отговорност пред Възложителя за всички 
резултати. В изключителни случаи, Ръководителят на ЗИП може да реши да се консултира с 
независими експерти, за да осигури безпристрастно мнение или препоръка. 

Процедурата за осигуряване на качество е разработена и усъвършенствана в процеса на 
дългогодишният ни консултантски опит. Тя цели постигане на необходимото качество на 
всички нива на изпълнение. Въпреки това, редица въпроси следва да бъдат отчетени, за да 
може управлението на проекта да постигне пълно съответствие с изискванията и очакванията 
на Възложителя. Тези въпроси могат да бъдат обобщени, както следва: 
Осигуряване 
изпълнение от страна 
на дадения експерт 

· Подробно инструктиране на експертите относно тематиката, 
организационните въпроси и методологията на изпълнение. 
· Непрекъснато административно обезпечаване за 
гарантиране на добра работна атмосфера за персонала.  
· Цялостно техническо обезпечаване, вкл. специализирана 
експертиза, при необходимост. 
· Непрекъснат мониторинг на дейностите от Ръководителя и 
Надзорния екип. 
· Навременни корективни мерки при необходимост (напр. 
реорганизация на дейностите, осигуряване на доп. ресурси). 

Гаранция за покриване 
очакванията на 
Възложителя 

· Ръководителят на Надзорния екип ще бъде на разположение 
за дискутиране очакванията на Възложителя. 
· При необходимост, осигуряване на допълнителни ресурси и 
обратна връзка чрез специализирана експертиза. 
· Тристепенна система за качество и контрол. 
· При необходимост, Ръководителя на ЗИП се консултира с 
независими външни експерти. 

Спазване на сроковете  Непрестанен мониторинг на проектния график.  
 Използване на информационна система за управление за 

проследяване на графиците и ключовите моменти от 
изпълнението.  

Ефективна 
комуникация с всички 
заинтересовани страни 

· Ясна и прозрачна система за комуникация с участниците в 
изпълнението на проекта, установена в Оперативния наръчник 

на “Пътинвест – инженеринг“ АД. 
· Установяване на вътрешна мрежа за комуникация между 
членовете на „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ”АД за обмен на 
документи и архив. 

Успешно управление 
на проекта 

· Ясно дефинирани стандарти за контрол и осигуряване на 
качество в Оперативния наръчник на „ПЪТИНВЕСТ-

ИНЖЕНЕРИНГ”АД  
· Мобилизиране на достатъчно, квалифициран и високо 
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мотивиран персонал  
· Планиране, мониторинг, финансово управление, 
комуникация, докладване и документооборот чрез използване 
на последните ИКТ 

Непрекъснато 
подобряване на 
структурата, процесите 
и персонала 

· Периодичен преглед на оперативните процедури от 
Ръководителя на надзорния екип и ЗИП.  
· Редовни (месечни) доклади до Възложителя, вкл. дискусия 
върху въпроси, свързани с изпълнението и препоръки. 

 

Вътрешен контрол по проверка на извършения вече контрол. 

Вътрешен контрол по проверка на извършения вече контрол в „ПЪТИНВЕСТ-

ИНЖЕНЕРИНГ”АД се извършва от длъжностно лице – Експерт по качество и отговорник за 
Безопасност и Здраве, който осъществява оперативна координация и контрол при 
изпълнението на задачите и дейностите от отделните структури и сътрудници във връзка със 
СУК, СУОС и ЗБР, ще организира и контролира дейността по безопасност и здраве при 
работа на обединението, свързана със защитата и профилактиката на професионалните 
рискове за живота, здравето и работоспособността на персонала. 

Експерт по качество и отговорник за Безопасност и Здраве осъществява контрол по 
спазване на нормите и изискванията по безопасността и здравето при работа, 
противопожарната безопасност и за изпълнение на задълженията по тях от работниците и 
служителите: 

- разработва и предлага показатели измерители за оценка на параметрите на условията 
на труд; 

- осъществява превантивен контрол за съответствията с изискванията за безопасността 
и здравето при работа и противопожарната осигуреност при въвеждане в 
ескплоатация на нови обекти, оборудване, технологии и нови места, пускането в 
експлоатация след ремонт, реконструкция или модернизация на оборудването, 
обектите и работните места; 

- осъществяването на оперативния контрол от съответните длъжностни лица; 
- осъществява контрол за прилагане на мерките за безопасност при изпълнение на 

видовете работи, като:  
- предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на 

констатираните нарушения; 
- при непосредствена опасност за живота и здравето на персонала спира машини, 

съоръжения и работни места и незабавно информира за това работодателя за 
предприемане на незабавни мерки за отстраняване на опасностите. 

- участва в разследването на обстоятелствата и причините за тежки и смъртни трудови 
злополуки, произшествия и аварии; 

- контролира снабдяването, ползването, съхранението, поддръжката и изпитанието на 
ЛПС. 

Гарантира се, че участникът е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
съответствие с гореописаната оферта. 
 

 

7.3.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
„ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ”АД  
-  Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
Цена за изпълнение на обособената позиция:  - 26014,00 /словом двадесет и шест хиляди 
и четиринадесет лева / лв. без ДДС. 
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7.4.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
„ГАРАНТ-ИНВЕСТ”АД, гр.Кърджали 

Техническо предложение, изготвено съгласно образец № 2, съдържаща разработени 
от участника подробни описания, както следва: 

 

1. Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 
Дейността на строителният надзор по време на изпълнение на предвидените СМР за 

реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на с. Могилица, е задължително 

условие за успешна реализация на проекта. 
Видно от представената от Възложителя информация, реконструкцията обхваща изграждане 

на водопроводна мрежа с обща дължина 5370 m (от които 390 m представляват сградни 

отклонения), като съществуващите водопроводи се елиминират. 
Предвижда се извършване на геодезическо трасиране, а след това се извършват изкопни 

работи, полагане на проводи и съпътстваща арматура, обратни насипи, временно отбиване на 
р.Арда от коритото посредством дига (с цел преминаване на водопровода), направа на 11 бр. 
водопроводни шахти и бетонен дънен праг (вкл. с необходимите кофражни и бетонови 

работи). Предвидени са и дейности по рязане на асфалтова настилка и нейното  

възстановяване, ремонт на бордюри и плочници, а също така и водочерпене с помпа. 
С оглед на по-горе представеното, и във връзка с задълженията на Дружеството, 
произтичащи от ЗУТ и приложимите нормативни документи по отношение на строителния 

процес, се представя последователността на изготвяне на изискуемата се документация: 
1. Протокол за предаване и приемане на одобрения проект и влязлото в сила 

разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж (Приложение № 1 към 

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

строителството) 

Съгласно установената практика на Дружеството, протокол освен за предаване на проектната 
документация се използва и като повод за запознаване със участниците в строителният 
процес – представители на Възложителя, Строителя и Проектанта. На срещата обикновено 
Екипа на Дружеството се запознава с представителите, излага накратко разбиранията за 
успешната реализация на начинанието и представя координати за връзка (телефони, адреси 

на електрона поща и др.). 

2. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и 
ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2a към Наредба № 3 

от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) 

Съставянето и подписването на протокола е едно от условията за законосъобразно започване 
на строителният процес. Същият ще се изготви след посещение на място, в присъствието на 
участниците в строителният процес. При съставянето му, ще се уточнят всички подземни 
проводи, кабели и съоръжения в района. Технически правоспособното физическо лице по 
част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор ще даде основни репери 
(Регулационен репер, с координати и кота; Нивелетен репер с кота) на строежа. 
Дълготрайността и запазването на терен същите е задължение на Строителя. Протоколите, 
изготвени най-малко в 3 (три) екземпляра, ще бъдат подписани от съответните лица. 
Представителите на Строителя и Възложителя, ще получат по един оригнал, а третият ще 
бъде предназначен за строителният надзор. Съгласно практиката на Дружеството, ще се 
настоява по време на срещата да се трасира основното трасе на провода – задължение на 
Строителя. Тъй като става въпрос за две пресичания на р.Арда, ще се осъществи оглед на 
място дали ситуацията на площадката е претърпяла промени след изготвянето на проекта. 
Ще се препоръча на Възложителя да осигури присъствието на представител на Проектанта, 
както и на представители на експлоатационните дружества, които могат да имат развита 
инфраструктура и комуникации на територията на строителната площадка. При 
необходимост ще се вземат съответните решения. 
3. Заповедна книга на строежа (Приложение № 4 към Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството) 
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Със съставянето на заповедната книга се приключва процеса на законосъобразното 

започване на строителството. Тя се изготвя в тридневен срок от съставянето на раздел II от 

Протокол образец 2а и се предава на строителя за съхранение на строителната площадката. В 
7-дневен срок, Дружеството ще уведоми писмено Възложителя РДНСК и специализираните 
контролни органи за заверената заповедна книга. 
4. Aкт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен 
проект и даване на основен репер на строежа (Приложение № 5 към Наредба № 3 от 31 

юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) 

По същество, изготвянето на Акт обр.5 и съпровождащата го нивелационна снимка има за 

цел да потвърди проектните решения с оглед на абсолютните и условни коти. Ако се 

констатират несъответствия същите се отбелязват и се нанасят съответните корекции. В 

същност изготвянето на акта е много важен момент, преди непосредственото започване на 

строителството, най-вече с оглед релефа на селото и ще даде допълнителна гаранция за 

приетите проектни решения – съставя се скица, с нанесени характерни тчки, котировки на 

същите и обвързаността им с приетата кота ±0,00 

5. Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, 
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Приложение № 12 към 

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

строителството) 

Видно от наименованието, съставянето на Акт обр.12, е доказателството че предвидените и 

подлежащи на закриване СМР, са изпълнени съгласно проектната документация – качество и 
количество. 
В много годишната практика на Дружеството се е установило, че много често Възложителя 

изисква съставянето на Акт обр.12 и за видове СМР, които могат да бъдат замерени в 

последствие и за които не е задължително изготвяне на образеца. При необходимост, 
Дружеството поема отговорност за съставянето на същите. 
Съгласно представената количествена сметка, предмет на Акт обр. 12 са следните видове 

СМР: 
- Рязане на асфалтобетонова настилка с фугорезачка; 
- Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка 

- Ремонт на бордюри и плочници; 
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци; 
- Изкопни работи и тяхното извозване; 
- Укрепване на изкопи; 
- Подложки от пясък; 
- Полагане на водопроводи; 
- Направа на опорни блокове; 
- Фасонни части и арматура; 
- Полагане на сигнална лента с вградена метална нишка; 
- Обратно засипване с пясък; 
- Обратно засипване с земни почви и уплътняване. 
Към Акт обр.12, доказващ количествата обратно засипване със земни почви, се прилага и 

Протокол от изпитване и установяване постигнатите параметри на уплътняване. Приложения 
към Акт обр.12 са и декларациите за експлоатационни показатели на вложените материали 
и/или декларация за характеристиките на строителния продукт. 
6. Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни 
работи (Приложение № 6 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството) 

Много често, разкритата земна основа може да се различава от предвижданията на 

предварително изпълнените инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания. При 
констатиране на такива, технически правоспособните физически лица по части 

"Конструктивна" и "Инженерна геология и хидрогеология" към Дружеството, в присъствието 
на съответните проектанти извършват съответните проучвания и предписват съответните 
мерки. Уведомява се Възложителя, тъй като почти винаги това води до промяна в 
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количествено-стойностната сметка. При по-сериозни ситуации, налагащи съществена 

промяна (съгласно ЗУТ) в проектното решение, със заповед в Заповедната книга се спират 

СМР в съответният участък, а при необходимост и на територията на цялата строителна 

площадка. В заповедта задължително се вписват и мерки за недопускане на авария, щети, 
злополуки и други. 
7. Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните проектни 
нива на проводи и съоръжения към Протокол за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура 

Чрез документиране на извършените проверки (Проверка при ниво изкоп и Проверка на 

изпълнения провод (съоръжение) при достигнати проектни нива на кота) се доказва 

достигането на проектните коти. Проверките се извършват при достигане на съответните 

коти и се отнасят за съответният работен участък. Към тях се прилага скица на участъка -

план и разрез с необходимите означения и котировки. С проверките се отчитат и мерките за 
безопасни и здравословни условя на труд и степенанта на тяхното постигане. В заключение, 
проверките служат като разрешение или забрана за изпълнение на последващи СМР. 
8. Aкт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната 

конструкция (Приложение № 7 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) 

Видно от представената количествена сметка (КС), на строежа се предвижда извършване на 

бетонови работи – направа на водопроводни шахти; бетонов дънен праг. Акт обр.7 се съставя 
за изградените елементи от конструкциите. Придружава се от декларация за 
експлоатационни показатели на вложеният бетон. Съставянето на акта е доказателство за 
правилното изпълнение на конструкцията (или част от нея) и че са спазените проектните 
размери/нива. Акта се съставя по отделно за кофражни и армировъчни работи. Видно от КС, 
не се предвиждат армировъчни работи. 
9. Дневници по време на строителството: 
Изготвянето на съответните дневници е задължение на Строителя. Въпреки това, 
Дружеството е установило практика за контрол при съставянето им. С оглед представената 
КС, се предвиждат да ще се изготвят следните дневници: 
- Дневник на заварките – доказва качественото изпълнение на заварките, чрез които се 

осигурява връзката между водопроводите и фасонните част. Дневника се съставя 

непосредствено по време на изпълнение на заварките и съдържа информация за работния 
участък, дължината на участъка, диаметър и работно налягане на тръби, броя заварки, дата, 
температура на околната среда и подпис на заварчика. Придружава се от документ 
удостоверяващ съответната правоспособност на заварчика; 
- Бетонов дневник – доказва вложеното количество бетон. Съдържа информация, за 

количеството вложен бетон, клас на якост на бетона, температура на околната среда, дата на 
декофриране на готовият елемент и резултати от изпитвания. Придружава се от декларация 
за експлоатационни показатели на вложеният бетон. 

- Дневник за водочерпене - доказва отработените машиносмени на помпата. Съдържа 

информация за дата, тип на помпата; отработени часове, машиносмени, и подписи на 

технически ръководител, инвеститорският контрол и строителният надзор. 
10. Протоколи от изпитвания: 
Предвижда се изпитване на тръбопроводите на плътности и изготвяне на протокол с 

резултати от изпитването. 
Също така се предвижда дезинфекция на водопроводите, за успешното провеждана на което 

също се изготвя протокол. 
11. Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените 

строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение 
на застрояването (Приложение № 3 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството) 

Изготвя се в тридневен срок от завършването на строителните и монтажните работи по 

фундаментите на строежа. Удостоверява спазването на предвижданията на подробният 

устройствен план. Въпреки, че самото му съставяне за линейни строежи и за такива 
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представляващи подземна инфраструктура, поражда двусмислия, Дружеството е отговорно 
за правилното му съставяне, тъй като образеца е задължителен за строежите от втора 
категория (съгласно ЗУТ). 

12. Други актове:  
По долу изброените актове се изготвят при необходимост: 

- Акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (Приложение 

№ 10 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството); 

- Акт за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при 
продължаване на строителството (Приложение № 11 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 

- Акт за установяване на щети, причинени от непреодолима природна сила и др. 
(Приложение № 13 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството); 

Тъй като видно от представената КС, не се предвиждат монтаж на технологични съоръжения 
и фундаменти под тях, Дружеството счита, че няма необходимост от изготвянето на по-долу 
изброените документи: 
- Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж 
на конструкции, машини и съоръжения (Приложение № 8 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 

г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 

- Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения (Приложение № 9 към Наредба № 

3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството); 

- Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия (Приложение № 17 

към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството); 

13. Акт за приемане на конструкцията (Приложение № 14 към Наредба № 3 от 31 юли 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) Образеца 
съдържа констатации за съответствието на строежа с проекта въз основа на данни от 
съставената предходна документация - дневници на строежа - бетонов, монтажен и др., 

съгласно правилата за изпълнение на съответния вид СМР, документите, удостоверяващи 

съответствие на вложените строителни продукти със съществените изисквания към 

строежите, и др., доказващи годността за употреба при спазване на съществените 

изисквания към строежите; и заключение за приемане на строителната конструкция при 

постигане изискванията на чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ. 
14. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 

(Приложение № 15 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и 

протоколи по време на строителството) Акт обр. 15 съдържа обобщена информация за 
всички документи имащи отношение към строежа. В него се дава оценка и за данните от 
огледа на място и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на 

строителната площадка), включително описание на строежа и на неизвършени, 
незавършени или недобре извършени работи, които до подаване на искане за издаване на 
разрешение за ползване следва да бъдат отстранени. Същото така в него са представени 
доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, 
заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ 
и условията на сключения договор. С неговото съставяне и подписване се извършва 
предаване на строежа от Строителя на Възложителя. 
15. Съставяне на Технически паспорт на строежа и окончателен Доклад от лицето, 
упражняващо строителен надзор. 
Техническият паспорт на строежа е документ, който включва техническите характеристики 

на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, 
от Закона за устройство на територията, инструкции за експлоатация, обслужване, 
обследване, поддържане и ремонт и отразява всички извършени строителни и монтажни 

работи след въвеждането на строежа в експлоатация. Технически паспорт се съставя преди 

въвеждане в експлоатация на строежа. Паспорта се съставя от Дружеството, едновременно с 
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изготвянето на окончателния доклад, въз основа на който строежът се въвежда в 

експлоатация. Съгласно Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на 

строежите, паспорта се съставя в два оригинални екземпляра на хартиен носител, както и в 
електронна форма на оптически, магнитен или друг носител чрез снемане на електронен 
образ от екземпляра, предназначен за регистриране. 
Окончателният доклад се съставя от Дружеството. Същият ще бъде подпечатан и подписан 
от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, определени 
за надзор на строежа по съответните части. Докладът ще съдържа оценка за изпълнението на 
изискванията на §3 от допълнителните разпоредби към Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

16. Протокол за установяване годността за ползване на строежа (Приложение № 16 към 

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

строителството) 

Съставя се от определените лица от началника на ДНСК или от упълномощено от него лице 

със заповедта за назначаване на Държавна приемателна комисия по реда на Наредба № 2 от 

2003 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти. 
2. Дейности. 
При определянето на обхвата и конкретните дейности на строителен надзор и начина за 

тяхното изпълнение по време на строителството, екипът ще се основава на фиксираните 

количества, видове работи и изисквания в работната документация. „ГАРАНТ – ИНВЕСТ” 

АД, гр. Кърджали ще организира дейността си на строежа на база представена от Строителя 

информация за организация на строителството: 
- Обобщен график за всички части и етапи на изграждане на строежа - концепция на 

Строителя по отношение на паралелна и синхронизирана работа на няколко участъка, 
последователността и начина на изпълнение на отделните СМР; 
- Подробен график за изпълнение на всички видове СМР по участъци и тяхното 

съвместяване; 
- График за доставка на основните строителни материали и място на съхранението им; 
- График за работа с основните строителни машини и тяхната осигуреност; 
- График на работната ръка и тяхната квалификация; 
- Одобрени типови технологии и технологични карти за изпълнение на процесите на 

изграждане; 
Конкретните дейности, които са планирани да се изпълнят като независим строителен 
надзор, в случай че бъде избран за изпълнител, са: 
- Запознаване на екипа определен за строителен надзор с представените одобрени 

инвестиционни проекти, графиците за изпълнение на СМР на Строителя и изискванията на 
Възложителя и синхронизиране на графика за надзор; 
- Законосъобразно започване на строежа, чрез: откриване на строителната площадка и 
определяне на строителна линия и ниво за съответния строеж, в присъствието на лицата по 
чл. 223, ал. 2 от ЗУТ и съставяне на съответния протокол по Наредба №3 от 2003г., 
придружен от необходимите разрешения; издаване и заверка на Заповедна книга на строежа, 
прошнурована и номерирана, съгласно изискването на Наредба №3; писмено уведомяване на 
Общинската администрация, Регионалната дирекция за национален строителен контрол и 
специализираните контролни органи за заверената заповедна книга в седем дневен срок от 
заверката. 
Подготвителни дейности: 
- Приемане на информационните табели за обозначаването на строежа; 
- Приемане на разположените от Строителя ограда, фургони, складове, тоалетна, умивалня, 

ел. табло, водомерна шахта, противопожарно табло, аптечка и др., съгласно одобрения План 
по безопасност и здраве. 
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- Замерване на място на предвидените за демонтаж и разваляне видове работи, с цел точно 
определяне на количествата им; 
Дейности по време на изпълнение на предвидените СМР: 
Дейностите на строителния надзор са в пряка връзка с изпълняваните от Строителя СМР. 
Екипът, предложен от дружеството за упражняване на строителен надзор на строежа ще 

контролира качеството и количествата на всички видове строително-монтажни работи, като 

при всяка група СМР, за съответствие с инвестиционния проект и техническите изисквания, 
се контролират: 
Геодезически работи: 
- Правилното трасиране на характерни точки и тяхното трайно стабилизиране. 
Изкопни работи: 
- Размерите на изкопите, откосите и бермите; 
- Укрепването, обезопасяването и обозначаването на изкопите, с оглед предотвратяване на 
злополуки на строежа; 
- Качеството на изкопния материал и оценка за годност или негодност за последващо 

използване за строителни цели; 
- Разрешенията и транспортните схеми за извозване, мястото и начина на депониране на 
изкопния материал; 
- Състояние на земната основа преди полагането на насипен материал. 
Водопроводна мрежа и монтажни работи: 
- Одобряване на инструкциите за изпитвания, монтаж и експлоатация; 
- Проверка за съответствие или съгласуване на замени на материалите, продуктите и 

съоръженията; 
- Декларациите за експлоатационни показатели на вложените материали и/или декларация за 
характеристиките на строителния продукт; 
- Технология на полагане на елементите на В и К мрежата; 
- Пробни изпитвания; 
- Проверка на квалификацията на монтажниците и обучението им за здравословни и 

безопасни условия на труд; 
- Наличие на необходимите механизирани инструменти за изпълнение на монтажите; 
Обратни насипи: 
- Геодезически измервания, извършени преди изпълнение на насипа; 
- Състояние на земната основа преди насипване; 
- Методи и техника за уплътняване на материалите при строителството; 
- Дебелина на пласта, плътност и зърнометрия; 
- Достигната плътност на готовия насип. 
Бетонови работи: 
- Съответствието на материалите с изискванията на инвестиционния проект – плътност 

носимоспособност, якост и други характеристики; 
- Съответствието на бетонните смеси, транспортирането, полагането, защита и грижа за 
бетона след полагането; 
- Дневници за доставка на материали, бетонов дневник, дневник за водочерпене, дневник на 
заварките; 
- Декларациите за експлоатационни показатели на бетона, лабораторни проби и изпитвания 
на материалите и бетоновите изделия. 
Възстановителни работи: 
- Възстановяване и ремонт на плочници и бордюри; 
- Възстановяване на асфалтова настилка. 
Проби, изпитания и дезинфекция: 
- Изпитване тръбопроводи; 
- Дезинфекция водопроводи. 
Постоянните контролни дейности могат да се обобщят, както следва: 
- Контрол при спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд - контрол 
при използване на лични предпазни средства (каски, ръкавици и др). и контрол при 
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обезопасяване на работните участъци (укрепване на изкопи, поставяне на плътна ограда и 
др.); 
- Недопускане присъствието на външни лица, или лица нямащи отношение към
извършваните СМР; 
- Недопускане на повреждане или умишлено нарушаване на носещите/конструктивни 

елементи - разбиване на отвори, намаляване сечения на елементи, премахване на елементи от 
конструкцията и др.; 
- Постоянен на контрол за съответствие на влаганите в строителството продукти – проверка 
на представяните декларациите за експлоатационни показатели на вложените материали 
и/или декларация за характеристиките на строителния продукт; 
- Контрол при спазване последователността на операциите и процесите за съответствие с 
избраната и одобрена технология; 
- Координация на строителният процес заедно с техническият ръководител на строежа, 
контрол на сроковете за изпълнение, информиране на Възложителя за хода на 

строителството. 
3. Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 
Мониторингът на методите за изпълнение на главните СМР започва още преди началото на 

строителния процес. Представеният от Строителя Проект за организация на строителството, 
съдържащ график за изпълнение на строително-монтажните работи на строежа и типови 

технологии и технологични карти за изпълнение ще бъдат разгледани и след направен анализ 
ще се направи оценка за пригодността им за ритмична доставка на материали и продукти, 
начин и място на съхранение, въоръженост на процесите както с механизация, така и с 
квалифицирана работна ръка, съответствие на предвидените технологии с изискванията на 
техническите спецификации и вероятността за спазване сроковете по договора. В случай на 
констатиране на отклонения от техническите, технологични и времеви изисквания, ще се 
представи становище с предложения за извършване на корекции, след които ще се направи 
повторна оценка за съответствие с изискванията. При този подход, още преди започване на 
строителството, ще бъдат определени и одобрени реда, методите и технологиите за 
извършване на предвидените СМР. Поетапно, в процеса на строителството ще се извършва 
наблюдение, анализ и оценка на всички строително монтажни дейности на обекта, като 
мониторингът на главните видове СМР е следният: 
- Трасиране на строежа – Проверка на изходните репери – регулационен, нивелетен и 

основния репер на строежа, извършване на контролни замервания на направеното трасиране 
на съответния строеж и извършване на анализ на данните от експерта по част „Геодезия”, 
включен в екипа за надзор. При констатиране на съответствие с изходните данни и 
инвестиционния проект, ще се провери означаването на подходящи места на 
съществуващите подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина, обезопасяване на 
района със защитни знаци и огради, временна организация на движението и ще бъде 
разрешено изпълнението на изкопните работи. 
Ще бъдат съставени раздели І и ІІ от Протокола за откриване на строителна площадка и за 
определяне на строителна линия и ниво за всеки от строежите (Приложение 2а към Наредба 

№ 3 от 31.07.2003 г. ). 

- Изкопни работи и подготовка на основата – Ще се наблюдават изкопните работи и 

транспортирането земните маси на определеното депо. Ще се извърши оценка на 

строителните отпадъци за възможността им за влагане обратно в строежите или 

транспортиране да определеното депо. Откритата земна основа се подравнява ръчно и 
трамбова. След извършен анализ, оценката за съответствие на земната основа при ниво изкоп 
се документира с: 

раздел III "Констатации от извършени проверки при достигане на контролираните 

проектни нива", част 1.1. “Проверка при ниво изкоп, кота (коти)” от Протокола за откриване 
на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво за всеки от строежите, 
(Приложение 2а към Наредба № 3 от 31.07.2003 г. ), в присъствието на Инженер-геолога, 
извършил геоложкото проучване, Строителя и проектанта по част “Пътна” или „В и К”, 
технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" от екипа, след извършена 
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проверка, с оглед установяване съответствието на строежите с одобрените инвестиционни 
проекти, разрешенията за строеж и протоколите за определяне на строителна линия и ниво; 

Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи 
(Приложение № 6 към Наредба № 3), се съставя от технически правоспособните физически 
лица по части „Пътна" или „В и К” от екипа, съвместно със Строителя и проектантите 
(конструктор и инженер-геолог и хидрогеолог) в случай на: 

установени различия между инженерно-геоложкия и хидрогеоложки състав на разкрита 
земна основа и инженерно-геоложките проучвания (доклад) към проектната документация, 
технически правоспособните физически лица от екипа и съответните проектанти, ще 
предложат и предпишат в заповедната книга на строежите, необходимите мерки за 

продължаване на строителството, като уведомят Възложителя за това. 
установени различия между инженерногеоложкия и хидрогеоложки състав на разкрита 

земна основа и Инженерногеоложките проучвания (доклад) към проектната документация и 
се установи, че е необходимо друго проектно решение, технически правоспособните 
физически лица екипа ще спрат строителството със запис в заповедната книга на строежите и 
ще дадат задължителни предписания за изпълнение на мерки за недопускане на аварии и 
щети до издаване на следваща заповед с предписания за продължаване на строителството. 
При констатиране на високи подпочвени води и наводняване на изкопите, се осигурява 

непрекъснато аварийно изпомпване на водата, което се документира в дневник за 

водочерпене. 
- Монтажни работи – преди започване на монтажни работи задължително ще се проверява 
техническата документация. Всички монтажни работи ще се приемат с протокол. Няма да се 
допускат монтажни работи при незавършени строителни работи и несъответстващи на 
проектната документация. След извършване на анализ на наблюдението и данните, оценката 
се документира от технически правоспособното физическо лице по част „В и К” от екипа, 
съвместно със Строителя и проектанта по част „В и К”, които съставят „Акт за установяване 
на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати 
изискванията на проекта” (Приложение № 12 към Наредба № 3) за извършения монтаж на 
водопровода. 
- Водни проби - ще се допуска да се продължава със строителство само след успешно 

изпитание на водна проба и подписване на Протокол за водна проба. 
- Единични проби – всеки клон или участък ще се приеме само след успешни единични 
проби и представяне на съответните протоколи. 
- Обратни насипи – Наблюдава се съответствието на материалите и тяхната зърнометрия, 
предназначени за обратни насипи, спазване на методите и техника за уплътняване на 
материала, дебелината на пласта. Достигната плътност се документира с протоколи за 
изпитване на ядки от всеки пласт. След извършване на анализ на наблюдението и данните, 
оценката се документира от технически правоспособните физическа лица по части „Пътно 
строителство” и „В и К” от екипа, съвместно със Строителя и проектанта, които съставят 
„Акт за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са 
постигнати изискванията на проекта” (Приложение № 12 към Наредба № 3) за извършения 

обратен насип. 
- Кофражни работи – При наличие на предписана технология за кофраж се наблюдава 

съответствието на изпълнението с предписанията в инвестиционния проект и ПБЗ. След 
извършения контрол описан по-горе, се прави проверка за устойчивостта на кофража, 
неговата плътност и носимоспособност. Следва анализ на констатациите и при липса на 
несъответствия оценката се документира от технически правоспособното физическо лице по 
част „Конструктивна” - ръководител на екипа, съвместно със Строителя и проектанта по част 
„Конструктивна”, които съставят „Акт за приемане на извършените строителни и монтажни 

работи по нива и елементи на строителната конструкция” (Приложение № 7 към Наредба № 

3) за изпълнения кофраж. 
- Бетонови работи – Контролират се основните изисквания при технологията на полагане на 
бетон са височина на подаване на бетоновата смес, нейната обработката, завършване на 
бетонирането и грижите за бетона след приключване на полагането. На двадесет и осмия ден 
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от бетонирането се изпитват пробните кубчета и се представят протоколите с показаните 
резултати. Извършените наблюдения и документи се анализират, а оценката се документира 
със заверка от експерта и проектанта по част Конструктивна на инвестиционния проект на 
бетоновия дневник на строежите изготвен и попълван от Строителя. 
- Полагането на асфалтови настилки, изпълнението на пътните и ремонтните работи ще се 
контролира за съответствие на технологията с изискванията на Правилник за изпълнение и 
приемане на съответния вид СМР, като след анализ, документирането на оценката се 
извършва отново с акт обр. 12 към Наредба №3, съставен и подписан от експерта по част 
„Пътно строителство”и проектанта и съответния представител на Строителя. След 
приключване на асфалтовите работи се извършва проверка на изпълненото съоръжение при 
достигнати проектни нива и се съставя и подписва част 1.2 към раздел ІІІ. Констатации от 
извършени проверки при достигане на контролни проектни нива на проводи и съоръжения от 
Протокол обр. 2а, към Наредба №3, в присъствието на Проектанта. 
 

4. Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 
изпълнение на поръчката. 
Екипа от специалисти ще изиска от Строителя график за доставката на материали. Всички 

доставени от Строителя материали и изделия, предназначени за влагане в строежа ще бъдат 

подложени на входящ контрол и одобряване на база съответствие на предлагания материал с 

изискванията на проекта, приложимите стандарти и нормативни изисквания, доказани с 

декларациите за експлоатационни показатели на вложените материали и/или декларация за 

характеристиките на строителния продукт. Ще се изисква представянето и на 

информационен лист за безопасност за всички доставяни материали. Преди началото на 
доставките, на контрол ще бъдат подложени и организираните от строителя складови 
помещения и площадки за съхранение на материалите, с оглед осигуряване на необходимите 
условия за съхранението им. 
Ще се контролира спазването на изискванията на фирмата-доставчик (или производител) 

относно начина на транспорт, товарене, разтоварване и складирането на материалите. При 
доставяне на обекта и разтоварване в складовите помещения или площадки, консултантът, 
съвместно със строителя ще изготвя протокол за приемане, в който протокол ще се отразява 
информация относно извършения визуален оглед на материалите. Ще се следи и контролира 
стриктно графика за доставка на материали. Спазването на същият, в съответствие с 
темповете на строителство, е задължително условие за обезпечаване на доставките. 
При установяване на несъответстващ материали или изделие ще се процедира по един 

или повече от следните начини: 
- Предприемат се действия за елиминиране на установеното несъответствие, т.е. 
Консултантът издава заповед до Строителя, със забрана за влагането на несъответстващия 
продукт в строежа; 
- Утвърждава се неговата употреба или се приема с отклонения от съответния упълномощен 
орган, а където е приложимо, от Възложителя. Утвърждаването е допустимо за продукти, 
които по преценка на проектанта, упражняващ авторски надзор на обекта, могат да бъдат 
вложени в строежа при определени условия. Издава се заповед от проектанта, като 
контролът по изпълнението ще се осъществи от строителния надзор; 
- Когато несъответстващият продукт е коригиран, то той подлежи на окончателна проверка, 
за да се докаже съответствие с изискванията; 
- Когато се установи несъответствието на продукт след като вече е в употреба, дружеството 
ще предприеме съответните действия, за отстраняване на несъответствието – заповед за 
демонтаж, други. 
При установяване на несъответстващо изпълнение на СМР ще се процедира по един 

или повече от следните начини: 
- Документиране на несъответствието в заповедната книга на строежа с предписание за 

следващи действия; 
- Определяне на съответни коригиращи, а в последствие и превантивни действия, в 

зависимост от характера на несъответствието. 
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В случай на констатиране на несъответствие на някои от характеристиките или параметрите, 
или липса на някои от необходимите съпровождащи документи, съответния Доставчик няма 

да бъде одобрен. Ще се възложи на Строителят да предложи други доставчици, които ще 

бъдат оценени за съответствие с изискванията на база представена от тях информация и 

документи. От тях ще бъде предложен най-подходящия, който ще бъде избран, след писмено 
одобрение от Възложителя. 
Ще се изискват всички строителни материали и продукти, предназначени за влагане в 

строежите да бъдат ясно обозначени за идентификация и проследимост Записи за същността 
на несъответствията и предприетите впоследствие действия, в т.ч. протоколи, екзекутивни 
чертежи за измененията и други, се поддържат за всеки конкретен продукт и се съхраняват в 
досието на строежа. 
Всички дейности, свързани с изпълнението на строежа ще бъдат подложени на междинен 

контрол и окончателно приемане. Междинният контрол ще се извършва след подаден сигнал 
от Техническия ръководител, а надзорниците са задължени да направят междинно приемане 
на извършената работа. То включва примерно: приемане подготвената основа преди 
изпълнението на следващия вид работа, приемане на детайлите преди монтажа им на 
строежа, приемане на заваръчни работи, приемане на доставено оборудване и съоръжения 
преди монтаж и др. 
Окончателното приемане представлява оценка на готови елементи или участъци за 

съответствие с проектната документация, и съответните технически нормативи и приемане 

на извършения монтаж на инсталации, оборудване, съоръжения, носеща конструкция и др. 
 

5. Човешки ресурси и отговорности. 
5.1. Организационна структура 

За изпълнение на дейността надзор при проектирането и изграждането на строежа, се 
предлага екип от висококвалифицирани физически лица - надзорници по съответните части 
от инвестиционния проект, които ще бъдат подпомагане от квалифицирани специалисти – 

технически сътрудници, с опит в инвеститорския контрол и координатор по безопасност и 
здраве. Всички включени в екипа са на пряко подчинение и ще отговарят персонално пред 
Изпълнителния директор на дружеството. 
Лицата, които се предлагат да упражняват строителен надзор са технически правоспособни 

лица, съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на 

консултанти за съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на 

строителен надзор. Всички специалисти са специалисти със завършено висше образование с 

образователно-квалификационна степен "магистър" и отговарят на допълнителните 

изисквания на Възложителя. За изпълнение на дейностите по строителен надзор на строежа, 
се предлага следния екип от правоспособни експерти: 
- Експерт по част „В и К” – строителен инженер, специалност „В и К”, на граждански 

договор с дружеството, ще отговаря за качеството на материалите и съответствието на 
технологиите за изпълнение на предвидените в инвестиционния проект дейности по 
изграждане на водопроводната мрежа и инсталации, за гарантиране на здравината, 
устойчивостта, носимоспособността и дълготрайността на изградените мрежи; 
- Експерт по част „Геодезия” – инженер със специалност „Геодезия, фотограметрия и 

картография”, на граждански договор с дружеството, ще съдейства при даване на строителна 
линия и ниво на всички строежи и ще контролира извършването на необходимите проверки 
по време на изпълнение на всички строежи, включени в проекта; 
- Експерт по част „Пътно строителство” - строителен инженер, специалност „Пътно 

строителство”, на граждански договор с дружеството, ще отговаря за качеството на 

материалите и съответствието на технологиите за изпълнение на предвидените в 

инвестиционния проект дейности по възстановяване на асфалтовата настилка и ремонт на 
бордюри и плочници от базалтови плочи; 
- Координатор по безопасност и здраве - строителен инженер, специалност Строителство 
на сгради и съоръжения, притежаващ необходимата допълнителна квалификация за контрол 
на качеството и КБЗ, на трудов договор с дружеството. Той ще следи за стриктно изпълнение 
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на мерките, предвидени в част „Безопасност и здраве“ и съответствието им с Наредба 2 за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
предвидените дейности, както и ще упражнява контрол на качеството и съответствието на 
материалите и продуктите с инвестиционните проекти; 
В списъка, неразделна част от удостоверението на Дружеството, са включени по няколко 

квалифицирани физически лица от една и съща специалност и при необходимост, може да се 

включат в екипа допълнително специалисти както от същите, така и от други специалности, 
в зависимост от скоростта на изпълнение на СМР и с оглед обезпечаване на срочно и 

качествено изпълнение на поетите задължения за упражняване на строителен надзор. 
В екипа ще бъдат включени и технически сътрудници, на трудови договори с дружеството, 
които ще подпомагат специалистите в контролните им дейности по замерване, проверки и 

пълен контрол на предложените за актуваните СМР по отношение на количества и 

съответствие с инвестиционните проекти. 
5.2. Задачи и отговорности 

В техническата спецификация от документацията за настоящата обществена поръчка, 
Възложителят е посочил изчерпателно конкретните задачи, които изпълнителят на 

строителния надзор по смисъла на ЗУТ, следва да осъществява в обем и обхват съгласно 

изискванията на приложимата нормативна уредба в Република България. Посочените 
дейности са разпределени между определения за изпълнение на поръчката инженерно 
технически персонал, съобразно отредената позиция в екипа: 
5.2.1. Обща отговорност на екипа: 
- осъществяване комуникацията между изпълнителя на СМР и екипа за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка, както и с Възложителя и координатора на проекта; 
- отговорност за законосъобразно започване на строителството и присъствие при откриване 
на строителни площадки и определяне на строителна линия и ниво; 
- съхраняване препис от протоколите за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво; 
- заверка на заповедните книги на строежите в тридневен срок от съставянето на съответния 
протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, 
писмено уведомяване в 7-дневен срок Общината, специализираните контролни органи и 
Регионалния отдел за национален строителен контрол; 
- подпомагане Възложителя при управлението на проекта; 
- управление и координиране на дейностите на строежа и документиране на всички 

обстоятелства, свързани със строежа; 
- подготвяне на тримесечни доклади и заключителен доклади до Възложителя, във връзка с 
изпълнението на задачите по договора; 
- координация на строителния процес до въвеждането на строежите в експлоатация; 
- отговорност за законосъобразно изпълнение на строителството; 
- отговорност за пълнота, правилно съставяне и съхранение на актовете и протоколите по 
време на строителството и изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни 
проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ); 
- подпомагане за бързо разрешаване на всеки спор между договорните страни и уреждането 
им; 
- иницииране на срещи за напредъка на изпълнението на обекта, с участието на Възложителя, 
Проектанта, Строителя за контролиране срока на строителството, поръчки и доставки на 
материали и продукти, качеството на работата, безопасността на обекта, въпроси, свързани с 
околната среда и др.; 
- информиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да 

възникнат в хода на строителството, с представяне на адекватни решения за тях; 
- подпомагане и сътрудничество с договорните страни в подготвянето на всякакви 

обществени кампании или медийни изяви; 
- контрол за спазване изискванията на производителите на материалите и продуктите за 
тяхното съхранение до влагане в строежите; 
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- участие в изготвянето и съгласуване на междинните и заключителния доклади до 

Възложителя, както и “Окончателния доклад на лицето упражняващо строителен надзор” и 
Технически паспорти на строежите; 
- отговорност за нанесени щети на Възложителя и на другите участници в строителството, и 
солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите 
правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по договора за строителен надзор 
е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството; 
Участие в Приемателните комисии за въвеждане на строежите в експлоатация. 
5.2.2. Отговорности на отделните експерти от екипа: 
5.2.2.1. Експерт по част „В и К”: 
- Задълбочено и подробно запознаване със съответните части на инвестиционния проект; 
- Контрол за стриктно спазване на инвестиционните проекти и приложимите нормативни 
изисквания при изпълнение на строежа и недопускане на промени в проекта, без тяхното 
съгласуване по съответния нормативно установен ред; 
- Входящ контрол на материали и продукти предназначени за влагане в строителството за 
тяхното съответствие с техническите спецификации на инвестиционните проекти 

изискванията на проекта, нормативните изисквания и изискванията на Възложителя; 
- Изискване от Строителя за непрекъснат контрол на технологията и процесите на 

строителство на обекта и тяхното управление, наблюдение, контрол и верифициране в 
съответствие с изискванията на БДС EN ISO 9001:2008; 
- Контрол на последователността на работите и недопускане изпълнение на нови видове 
работи, преди оформяне и представяне на необходимите документи, доказващи правилно и 
качествено изпълнение на извършените СМР; 
- Контрол на съответствието на технологиите на изпълнение с изискванията на ПИП СМР, 
предписанията на производителите и Проектантите; 
- При необходимост, даване на предписания за изпълнение на строителството и запис на 
същите в заповедната книга; 
- Контрол на пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на 

строителството; 
- Участие и контрол при провеждане на всички проби и изпитвания на изградената 

водопроводна мрежа и дейностите по дезинфекция; 
- Гарантиране годността за въвеждане в експлоатация на съответния строеж; 
- Участие в съставяне на технически паспорти на строежа и в изготвяне на Окончателен 
доклад до Възложителя. 
5.2.2.2. Експерт по част „Геодезия”: 
- Задълбочено и подробно запознаване със съответните части на инвестиционния проект; 
- Контрол за стриктно спазване на инвестиционните проекти и приложимите нормативни 
изисквания при изпълнение на строежа и недопускане на промени в проекта, без тяхното 
съгласуване по съответния нормативно установен ред; 
- Участие и контрол при извършване на трасировъчни работи; при трайното стабилизиране 
на характерни точки; 
- Участие и контрол при извършване на контролни замервания по нива: при изкопи работи за 
достигане кота дъно изкоп на, при полагане на водопроводите и замерване кота теме; при 
обратни насипи за удостоверяване дебелината на положените пластове; при изграждането на 
водопроводнните шахти – кота дъно изкоп и кота горен ръб конструкция; контролиране 
достигнати нива при осъществаване преминаването на р.Арда; 
- Гарантиране годността за въвеждане в експлоатация на съответния строеж; 
- Участие в съставяне на технически паспорти на строежа и в изготвяне на 

Окончателен доклад до Възложителя. 
5.2.2.3. Експерт по част „Пътно строителство”: 
- Задълбочено и подробно запознаване със съответните части на инвестиционния проект; 
- Контрол за стриктно спазване на инвестиционните проекти и приложимите нормативни 
изисквания при изпълнение на строежа и недопускане на промени в проекта, без тяхното 
съгласуване по съответния нормативно установен ред; 
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- Контрол при извършване на дейности касаещи ремонта на бордюри и плочници; 
- Контрол при извършване на обратни насипи на изкопите на водопроводната мрежа, тяхното 
уплътняване и изпитванията на уплътнените обратни насипи, имащи за цел доказване 
постигане на проектните показатели; 
- Участие и контрол при извършване възстановяване на асфалтовата настилка и изпитванията 
на асфалтовата настилка, имащи за цел доказване постигане на проектните показатели; 
- Гарантиране годността за въвеждане в експлоатация на съответния строеж; 
- Участие в съставяне на технически паспорти на строежа и в изготвяне на Окончателен 
доклад до Възложителя. 
5.2.2.4. Координатор по безопасност и здраве: 
- Контрол на организацията и изпълнението на мерките и дейностите предвидени в Плана за 
безопасност и здраве - наличието, познаването и изпълнението на инструкциите за безопасна 
и здравословна работа, осигуряване на необходимата почивка при подходящи битови 
условия; 
- Контрол за спазване на условията за безопасността на труда съгласно действащата 

нормативна уредба; 
- Контрол за наличие и ползване на личните и колективни предпазни средства; 
- Контрол за изправността на уредите и инструментите за работа; 
- Контрол за редовно и правилно провеждане на съответните ежедневни и периодични 

инструктажи и за недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на 

строителството; 
- Контрол за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на изпълнение на 
строителството; 
- Участие в изготвянето и съгласуване на междинните и заключителния доклади до 

Възложителя, както и “Окончателния доклад на лицето упражняващо строителен надзор” и 
Технически паспорти на строежите; 
- Отговорност за нанесени щети на Възложителя и на другите участници в строителството, и 
солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите 
правила и нормативи и одобрените проекти. 
5.2.2.5. Техническите сътрудници: 
Сътрудниците, които са на трудови договори с дружеството, имат многогодишен опит в 

инвестиционния процес. Същите ще подпомагат експертите при изпълнението на поръчката 

и ще имат следните задължения: 
- Съдействие при преглед и окомплектоване на документи за законосъобразното започване 
на строежа; 
- Подпомагане при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 
- Съдействие при проверка на съпровождащите документи на материали и продукти 

предназначени за влагане в строителството, за тяхното съответствие с изискванията на 
проектите, нормативните изисквания и изискванията на Възложителя; 
- Съдействие при проверка на представените от Строителя количества на извършените СМР; 
- Съдействие при поддържане и съхранение на административното и техническо досиета на 
строежите; 
- Съдействие при изготвяне на акт обр. 15; 
- Съдействие при съставяне на технически паспорт на строежа и изготвяне на окончателен 
доклад до Възложителя; 
- Съдействие при изготвяне на Искане за назначаване на Държавна приемателна комисия и 
окомплектоване на документите към него. 
 

6. Контрол върху технологичната последователност на строителните процеси. 
Екипа на дружеството ни ще осъществява контрол върху технологичната последователност 

на предвидените СМР, спазвайки изискванията на инвестиционния проект и приложимите 

технически и технологични правила и добри практики. 
Преди започване на земни работи, Координатора по безопасност и здраве (КБЗ) ще 

контролира извършването на почистването на строителната площадка; монтиране на 
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ограждащите и предпазните съоръжения, подготовката и доставката на необходимите 

машини и приспособления за извършване на земни работи (укрепителни елементи, стълби и 

др.). Експертът по част „Геодезия” ще контролира геодезическото трасиране на оси и 

контури. Преди започване на земните работи, ще се контролира техническият ръководител 

да осигури означаването върху терена или на подходящо място със знаци и/или табели на 

съществуващите подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина и обезопасяване на 

района със защитни знаци и огради. КБЗ ще контролира строителните отпадъци да се 

извозват на определеното от Общината депо. 
Размерите на изкопите и тяхното укрепване ще се контролират от надзорника по част „ВиК”. 
Ще се проследи извършването на самите изкопи да стане грижливо, а за спазване на 

размерите, нивелетните коти и надлъжните наклони да се извършва замерване, контролирано 
от експерта по част „Геодезия”. При извършване на изкопни работи механизирано, КБЗ ще 
контролира спазването на изискванията на съответните раздели на инструкцията за 
безопасен труд, като се забрани достъп на хора в района на работа. Ще контролира ръчните 
изкопни работи да се изпълняват след укрепване на вертикалните стени, ако има 
предписание на проектанта, като изкопните земни маси да се изхвърлят на разстояние най-

малко на 50 см от ръба им. При наличие на подземни инсталации ще се информира 
съответното дружество за вземане на разрешение и предписване на съответните мерки за 
предпазване от злополуки и щети. При изкопи, в близост до подземни кабели и проводи, 
работата ще се контролира да се извършва само ръчно с лопата и с повишено внимание. 
Извършването на изкопни работи или на други видове СМР в изкопи, след временно спиране 
или замразяване на строежа, ще се възобновява по нареждане на техническия ръководител 
след проверка със експерта по част „ВиК”, за устойчивостта на откосите или състоянието на 
укрепването им и отстраняване на констатирани неизправности и вероятни опасности. 
Разполагането на земна маса, строителни материали и продукти, съоръжения и др., както и 

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

откосите на изкопите на разстояние не по-малко от 1.0 м от горния им ръб. В случай на 

укрепени изкопи, тези дейности може да се извършват и в зоната на естественото срутване на 
откосите на изкопите, ако при оразмеряване на укрепването им са взети предвид съответните 
натоварвания. 
Монтажът на водопроводната мрежа ще се извърши след одобряване на инструкциите за 

изпитвания, монтаж и експлоатация. Експертът по част „ВиК ” ще извърши проверка за 

съответствие на доставените материали и продукти или съгласуване на замени на 

материалите, продуктите и съоръженията, придружаващите документи като сертификати за 

произход и декларации за съответствие на материалите, продуктите и съоръженията. Преди 

разрешаване на изпълнените на монтажни работи ще извършим проверка на плътността и 

дебелината на пясъчните възглавници, което ще се докаже с лабораторни изпитвания, 
проверка на ниво дъно на съответния водопроводен клон. Без наличие на необходимите 

механизирани инструменти няма да се разрешава изпълнение на монтажите. Ще се 

контролира технология на полагане на тръбите за водопроводните мрежи. 
Монтажниците-водопроводчици трябва да са добре запознати с общите изисквания по 

безопасността на труда при изпълнение на строително-монтажни работи. Ще се контролира 

използване от монтажниците-водопроводчици на предпазни очила, брезентови ръкавици и 

други лични предпазни средства – съобразно конкретните условия на работа. 
Преди извършаването на обратните насипи, ще се контролира полагането на сигналната 

лента с вградена метална нишка. Действието се удостоверява с изготвяне на акт обр.12, за 

скрити работи. 
При обратните насипи инженер-геодезистът от екипа извършва контрол на геодезическите 

измервания, преди изпълнение на насипа. Експертът по част „Пътно строителство” 

проверява състоянието на земната основа преди насипване, като при констатиране на 

отклонения от предвидената в проекта се правят необходимите предписания със заповед в 

заповедната книга на строежите. Надзорниците по части „Пътно строителство” и „ВиК” 

контролират методи и техника за уплътняване на материалите при изпълнение на обратните 

насипи; дебелина на пластовете, плътност и зърнометрия; достигната плътност на готовия 
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насип. Обратният насип ще се следи да се извършва на етапи съгласно предписанията на 

проектанта до достигане на предвиденото ниво. Няма да се допуска възстановяване на 

асфалтова настилка, преди провеждане на изпитване за доказване постигнати параметри на 

уплътняване на обратните насипи. 
Съгласно представената информация, проекта предвижда две преминавания на р.Арда, 
Първото е под дъното на реката посредством обсадна тръба и предпазен бетонов блок, а 

вторият е по конструкцията на моста. Експертите от Екипа ще контролират спазването 

изискванията на проектната документация по отношение мястото на преминаването, 
изграждането на опорните бетонови блокове, укрепването на провода, спазването на 

предвидените в проекта коти, както и мероприятията за здравословни и безопасни условия на 
труд с цел недопускане на трудови злополуки. Контрола се състои в контролни замервания 
по нива и документиране на извършените СМР, чрез изготвяне на актове обр.12 и обр. 7 
(скрити работи и елементи на конструкцията) 

Предвиждат се и бетоново работи, свързани с изпълнение на водопроводни шахти и опорни 

блокове на водопровода. Ще се изисква приготвянето на бетона да става механизирано в 

бетонов възел, а транспортът му да става с бетоновози. От бетоновозите, бетонната смес да 

се изсипва на място, минимум на 1 м от ръба на изкопа и да се полага в съоръженията 

посредством кюбели, бетонпомпа или улеи, които да насочват бетонната смес към мястото 

на полагането и бетонът на се изсипва най-много от 50 см височина. Няма да се допуска 

изсипването на бетонната смес направо от бетоновозите. Преди полагането на подложен 

бетон, с инструмент ще се проверява съответствието на всички коти с посочените в 

съответния профил на пътя или клон на водопроводната мрежа. Полагането, разстилането и 

уплътняването на бетонната смес трябва да се извършва от квалифицирани работници, 
посредством проверени механизирани инструменти – вибратори, при спазване технологията 

на уплътняване. 
При изпълнението на кофражните и бетонните работи, КБЗ ще следи за спазване на 

правилата за здравословен и безопасен труд, като: 
- При монтирането на кофража за високи вертикални елементи, от двете страни да се 

устройват работни площадки, които да се ограждат с парапети; 
- Бетонирането да започва след проверка и установяване изправността на използваните 

скелета, платформи, транспортни пътеки, осветление на работните места и на другите 
временни съоръжения; 
- Бетонната смес да се изсипва от кюбела или бетонпомпата след установяването им в покой, 
а след приключване на бетонирането се почистват от бетонната смес; 
- При уплътняването на бетонната смес с вибратори, работниците трябва да познават начина 
на работа с тях, а преди започване на работа трябва да се провери тяхната изправност. 
Възстановяване на асфалтовите настилки ще се контролира от експерта по част „Пътно 

строителство”. Направата на покрития от горещи асфалтобетонни смеси ще се извършва при 

температура не по-ниска от +5°С, а на пътни основи от горещи битумо-минерални смеси – не 
по ниска от +1°С. Полагането на асфалтови смеси при дъжд, върху мокри, заледени или 

заскрежени повърхности няма да се допуска. Ще се следи и контролира, всеки пласт от 

пътната настилка и нейния напречен профил да спазва съгласно изискванията на проекта. 
Експертът ще следи и за това повърхностите, върху които се полагат асфалтови смеси да 
бъдат почистени от прах, кал и други замърсявания. 
Експерта по част „Пътно строителство ще следи и за възстановяването на околното 
пространство. 
 

7.4.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ГАРАНТ-

ИНВЕСТ”АД, гр.Кърджали 

 

-  Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
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Цена за изпълнение на обособената позиция:  - 29 900,00 /словом двадесет и девет 
хиляди и деветстотин лева / лв. без ДДС. 

 

7.5.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
ДЗЗД”ИНФРАМ 1”, гр. София 

Техническо предложение, изготвено съгласно образец № 2, съдържаща разработени 
от участника подробни описания, както следва: 
 

1. Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 
През време на строителство Строителният надзор съставя и подписва актове и протоколи 

съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи. С актовете и протоколите се 
удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ. 

Актовете и протоколите се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други 
документи изискващи се от съответния нормативен акт. Съставянето и оформянето съгласно 
изискванията на тази Наредба актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на 
обстоятелствата свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строежите. 

Съгласно чл.2, ал.1 т.1 от Наредбата за строежите от първа до трета категория са задължителни 
образци № 2а

, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. 

Непосочените в ал. 2 от Наредбата образци ще се ползват за съставяне на актове и протоколи при 
необходимост, по искане на един от участниците в строителството. 

Учасниците в строителството Възложител, Изпълнител, Проектант, Консултант, Строителен 
надзор съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и 
измервания на място когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ. 

Актовете и протоколите се съставят от участниците в строителството както следва: 

Прил. 

№ 

Вид документ Дейности- съставяне, оформяне 

1 Протокол за предаване и приемане на одобрения 
проект и влязлото в сила разрешение за строеж  

Съставя се от възложителя, проектанта, строителя и 
консултанта (строителен надзор), или от 
техническия ръководител. 

2 Протокол за откриване на строителна площадка 
и за определяне на строителна линия и ниво 

Съставя се  от лицето , упражняващо СН в 
присъствието на възложителя, строителя, технически 
правоспособното физическо лице по част "Геодезия" 
към лицето, упражняващо СН надзор и на служител 
по чл. 223, ал. 2 ЗУТ 

3 Констативен акт за установяване на 
съответствието на строежа с издадените 
строителни книжа 

Съставя се от длъжностно лице от общинска 
администрация по искане на лицето упражняващо 
СН. 

4 Заповедна книга Съставя се, попълва се, прошнурова се и с 
номерирани страници се подписва от СН. 
Заповедната книга на строежа се представя на органа 
издал разрешението за строеж за заверка и 
регистрация, в тридневен срок от съставяне на 
протокол 2 (2а)  

5 Акт за установяване и съгласуване на 
строителния терен с одобрен инвестиционен 
проект и даване на основен репер на строежа 

Съставя се от Изпълнителя, Геодезиста към СН и 
Проектанта 

6 Акт за приемане на земната основа и 
действителните коти на извършените изкопни 
работи 

Съставя се от Изпълнителя, Инженери по част 
“Конструктивна”, “Геология и хидрогеология” към 
СН и Проектанта 

7 Акт за приемане на извършените СМР по нива и 
елементи на строителната конструкция 

Съставя се от Изпълнителя, Инженера по част 
“Конструктивна” на СН 

8 Акт за приемане и предаване на бетонови, 
стоманобетонови и други фундаменти за 
монтаж на конструкции, машини и съоръжения 

Съставя се от Изпълнителя, изпълнителя на 
монтажните работи, Инженер по част 
“Конструктивна” и “Геодезия” към СН и Проектанта 

9 Акт за предаване и приемане на машини и 
съоръжения 

Съставя се от Възложителя, доставчика на машини и 
съоръжения, Изпълнителя и Инженера по част 
“Технологична” към СН 

10 Акт за установяване състоянието на строежа 
при спиране на строителството  

Съставя се от Възложителя, Изпълнителя, 
Проектанта и СН 

11 Акт за установяване състоянието на строежа и Съставя се от Възложителя, Изпълнителя, 
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СМР при продължаване на строителство  на 
спрени строежи 

Проектанта и СН 

12 Акт за установяване на всички видове СМР 
подлежащи на закриване 

Съставя се от Изпълнителя и СН 

13 Акт за установяване на щети причинени от 
непреодолима природна сила и др. 

Съставя се от Изпълнителя, СН и Възложителя 

14 Акт за приемане на конструкцията Съставя се от Проектанта, Изпълнителя, Инженера 
по част “Конструктивна” към СН 

15 Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа 

Съставя се на основание чл. 176, ал.1 от ЗУТ от 
Възложителя, Проектанта, Изпълнителя и СН 

16 Протокол за установяване годността за ползване 
на строежа 

Съставя се от определените лица със заповед на 
началника на ДНСК за назначаване на ДПК по реда 
на Наредба №2/2003 г. 

17 Протокол за проведена 72 часова проба при 
експлоат. условия 

Съставя се от комисия, назначена със заповед на 
Възложителя 

• В началото на строителството:  

При изпълнение на настоящата поръчка, СН има задължение да състави и оформи следните 
актове съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г на МРРБ: 

- Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и 
ниво – приложение № 2

а
 

СН ще удостоверява правилността на определяне на строителна линия и ниво и уточняване 

на основните репери на строежа, действителното състояние на опорния полигон и 

съответствието му с геодезическата част на проекта, достигнатите проектни нива и координати 

на проводи и съоръжения на всички етапи от строителството. 

- констативен акт приложение № 3 за установяване на съответствието на строежа с 
издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение 
на застрояването, 

- приложение № 4 Заповедна книга на строежа, в която ще се вписват издадените 
предписания и заповеди относно строежите. Консултантът ще е отговорен за упражняване на 
последващ контрол върху изпълнението им. 

Контрол върху изпълнението на заповеди и предписания, вписани в Заповедните книги на 
строежа ще могат да упражнят и други компетентни органи и/или лица. 

- акт приложение №5 за съгласуване на строителния терен с одобрен инвестиционен 
проект и даване на основен репер на строежа. 

• По време на строителството: 

- акт приложение №6 за приемане на земната основа, 

- акт приложение №7 за приемане на извършените СМР по нива и елементи на 
строителната конструкция, 

- акт приложение №12 за приемане на скрити работи, 

- акт приложение №14 за приемане на конструкцията. 

• При форсмажорни обстоятелства СН ще се състави следни документи: 

- акт приложение №10 за установяване състоянието на строежа при спиране на 
строителството, 

- акт приложение №11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване 
на строителството на спрени строежи, 

- акт приложение №13 за установяване на щети причинени от непреодолима природна 
сила и др. 

• В заключителен етап на строителството при изпълнение на настоящата поръчка, ще бъдат 
съставени и оформени следните актове и протоколи: 

- протокол приложение №17 за проведена 72 часова проба при експлоатационни условия. 

Консултантът ще организира провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия като 
част от процеса на подготовка за Държавна приемателна комисия, вкл. съставяне на комисия, 
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подготвяне на заповед на Възложителя и подписване на Протокол за проведена 72-часова проба при 
експлоатационни условия, след коета ще бъде подписано Приложение № 17 към Наредба № 3 от 
31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

- констативен акт приложение №15 за установяване годността за приемане на строежа 
(част, етап от него), 

- протокол приложение №16 за установяване годността за ползване на строежа. 

Всички Актове и Протоколи регламентирани в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. ще бъдат съставяни 
съвместно с останалите участници в строителството, непосредствено след извършените проверки, 
огледи и измервания на място и само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 

169, ал. 1 - 3 от ЗУТ за съответните извършени строително-монтажни работи. 

Освен това Консултантът ще участва в съставяне на всички непосочени в Наредба № 3 от 
31.07.2003г., но необходими актове, протоколи и други документи за контрол и приемане на 
строителни и монтажни работи при изпълнение на строежа, съгласно изискванията на действащата 
нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, както и указания на 
производители за изпълнение и сертифициране на определени видове СМР и оборудване. 

Консултантът ще съхранявя на един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на 
строителство на обектите в обхвата на настоящата поръчка.  

Консултантът ще нодпомага при решаване на споровете, възникнали при съставяне на актове или 
протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна 
уредба по проектирането и строителството и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ в 
етапа на изпълнение на строежа. 

2. Дейности. 
Консултантът носи отговорност за изпълнение на строежите съобразно одобреният инвестиционния 
проект и техническа спецификация. 
Строителен надзор ще се упражнява съгласно разработен и одобрен проект, при спазване на 
изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, 
стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. 
Не се допуска отклонение от одобрените от Възложителя: 

- обобщен календарен план - график за изпълнение на СМР,  
- обяснителна записка, която съдържа технология на изпълнението, начина на организация 

на строителния процес, начина по който ще бъдат обезпечени общите задължения по ЗБУТ и 

- Плана за безопасност и здраве към инвестиционния проект. 
Надзора върху всички изпълнени СМР ще бъде съобразен с техническите и законови разпоредби, с 
техническите и технологичните правила, стандарти и нормативи действащи в Република България. 
При необходимост Строителният надзор ще съдейства на Изпълнителя да получи нужните 
разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или отстраняване на различните 
тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи или захранващи комуникации, 
намиращи се в или в близост до строителната площадка. При необходимост, прекъсването, 
преместването или отстраняването на съществуващи комуникации ще се извършва по проект. 

· Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с 
действащите норми и правила за изпълнение на строително – монтажни работи и за спазване 
на изискванията по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект. 

Екипът на строителния надзор ще упражнява ежедневен контрол през целия строителен период, на 
видове строително-монтажни и ремонтни работи, които ще се извършват на строежа, съгласно 
графика за изпълнение и договора за строителство. 

· Контрол по правилно водене на строителния дневник на изпълняваните 
строителни работи.  

Дневникът на обекта представлява подвързана тетрадка в която се вписва за деня цялата работа 
постигната от Строителя през изтеклия ден и по-съществени събития като изброените по-долу: 

- работи по които има напредък; 

- състояние на механизацията / работната ръка; 

- доставяни материали; 
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- подземни комуникации; 

- посещение на обекта; 

- атмосферни условия; 

- инциденти. 

Строителният надзор е задължен да проверява периодично воденето на дневник на обекта от страна 
на Строителя. При съществени нарушения от страна на Строителя се докладва на Възложителя.  

· Контрол по качеството на влаганите строителни материали и изделия и 
съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови нормали и Качествено 
изпълнение на строежа, съгласно одобрените от Възложителя работни проекти, като и 
недопускане тяхното изменение по време на строително-монтажните работи, ако промяната не 
е съгласувана от Възложителя и Проектанта.  

Консултантът ще следи Строителя стриктно да спазва технологията на изпълнение на строително – 

монтажни работи, която включва указания на проектантите, указания на производителите, указания 
на нормите за проектиране и изпълнение, резултати от опитни участъци и одобрена технология. 

Материалите и съоръженията доставени от Строителя, които ще бъдат включени в Постоянните 
работи са предмет на проверка и изпитване съгласно Техническата спецификация, за да позволи да 
бъде предоставено достатъчно време за инспекция, Строителя ще предостави на СН преди доставката 
им копие от всички поръчки вкл. чертежи и друга информация отнасяща се до доставянето от 
Строителя на Материали и Съоръжения. 

От инспекцията на материалите и съоръженията или отказа от такава проверка или изпитване по 
никакъв начин не освобождава Строителя от отговорността му доставените материали и съоръжения 
да отговарят на изискванията. Всички материали, които ще бъдат част от Постоянните работи трябва 
да отговарят на Техническата спецификация. 

Строителят е необходимо да осигури посочените материали, но където поради приоритет или други 
причини материалите изисквани от Техн. спецификация не са на разположение заместители на 
материалите могат да бъдат използвани само след предварително одобрение от Възложителя в 
писмена форма. 

Строителят е задължен да подсигури качеството на материалите, изработката и производствените 
процеси, използвани в Работите да отговарят на изискванията на Техническата спецификация. За да 
задоволи посочените изисквания отнасящи се до Работите Строителят трябва да създаде и прилага 
система за управление на качеството, която да съдържа: 

- процедура за контрол на качеството; 

- отговорности на персонала; 

- процедури за доставка; 

- процедури за изпитване; 

- оборудване и калибриране; 

- честота на изпитването и калибрирането; 

- места на производство на инспекция; 

- процедури по отхвърляне и поправка; 

- документации и комуникации. 

Строителят представя за одобрение на Възложителя системата за управление на качество. Веднъж 
одобена системата за управление на качеството стриктно се контролира от СН. Тези изменения в 
системата могат да бъдат направени само след изричното одобрение от страна на Възложителя.   

Технологията, реда и качеството на изпълняваните строително-ремонтни работи да отговарят на 
Техническа спецификация. 

· Контрол на количествата на изпълняваните СМР 

Количествения контрол се изразява в редовно измерване на всяко строително действие в 
съответствие с Чертежите. Целта е да се определят и пресметнат работите завършени в тази област. В 
допълнение количествата на изпълнени работи редовно се докладват от екип на Консултанта в 
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рамките на обхвата на техните рутинни инспекции и задължения за измервания. Към края 
строителството ще проведе крайна инспекция и ще подготвисертификат за Изпълнение.  

· Комплектоване на цялата необходима документация по време на строителния 
процес 

Консултантът ще следи по време на строителния процес Изпълнителя да комплектова необходимата 
документация – актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, 
декларации за съответствие и др. и ще информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за липсващи документи, както 
и ще оказва съдействие за тяхното набавяне. 

· Своевременен контрол по изготвяне на екзекутивната и техническа 
документация, необходима за извършване на месечните плащания. 

По време на строителство СН упражнява пълен контрол по отношение на: 

- качеството на изпълняваните СМР; 

- проверка за съответствие на представените сертификати за качество на строителните 
материали с техническите изисквания; 

- проверка на съставената документация удостоверяваща спазването на изискванията към 
строежите; 

- проверка на изготвяните екзекутивни чертежи на завършени СМР; 

- проверка на изпълнените количества СМР. 

Потвърждението на тези проверки от страна на СН е условие за подписване на сертификати за 
плащане. 

· Заверка на екзекутивната документация. 

Заверка на екзекутивната документация включва: 

- Проверка на извършеното от Строителя екзекутивно замерване на теренната основа 
преди началото на строителството; 

- Изготвяне на екзекутивна документация по време и след приключване на строителния 
процес; 

Екзекутивната документация включва пълен комплект чертежи за действително извършени СМР. 
Заверява се от Възложителя, Строителя, лицето упражняващо авторски надзор и Строителния надзор. 
Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация положен върху всички графични 
и текстови матерлиали. Екзекутивната документация е неразделна част от строителните книжа. 

· Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от 
специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за 
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. 

Строителният надзор своевременно ще оказва съдействие за набавяне на всички необходими писмени 
становища от специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за 
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура 

· Контрол по спазване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) и календарните 
графици за изпълнение на обектите, утвърдени от Възложителя. 

Преди започване на СМР Строителя представя на Възложителя Строителна програма. Строителната 
програма веднъж одобрена от Възложителя става официален подробен график за изпълнение на 
Работите, който стриктно се контролира от страна на Строителния надзор. 

Подробното представяне на Строителната програма се състои от строителни програми за съответните 
площадки, таблици за анализ на връзките между отделните работи, ресурсното обезпечение, диаграма 
за движение на работната ръка, изисквания към персонала и обяснителна записка към строителната 
програма. 

Към доклада за представяне на Строителна програма се описват методите на строителство и 
оборудването на Строителя предложени да бъдат използвани и показват очакваните 
производителности, които са база за планиране на времетраенето. 
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Строителният надзор е длъжен да контролира изпълнението на Строителната програма като 
проверява напредъка на Работите за съответствие с одобрените графици и при изоставане да 
предложи на Строителя съставяне на Компенсационна програма догонваща изоставането, привързана 
към общата Строителна програма. За целта СН уведомява Възложителя за нарушаване изпълнението 
на Строителната програма и му предлага за утвърждение Компенсационна програма от Строителя. 

· Контрол по спазването изискванията на ЗБУТ (безопасни условия на труд и 
пожаробезопасност)  

При изпълнение на Работите Строителят е длъжен да осигури работни условия за всяка операция, 
които да бъдат сигурни и безопасни за здравето на персонала. Работата ще се извършва съгласно 
националните закони, норми, изисквания и правила включително безопасност на труда и 
здравеопазване. 

Строителят трябва да се съобразява със съответните раздели от строителните правилници наложени 
от закона. Строителните работи трябва да бъдат извършени в съответствие с правилниците за 
безопасност на труда на правителствените агенции. При извършването на всички операции 
Строителят е длъжен да инсталира, поддържа и ефективно използва оборудване и методи, които 
ефективно ще намалят риска от наранявания или увреждания на здравето. 

Строителят се задължава да назначи техническо лице, което да отговаря за безопасността на 
изпълняваните СМР и охрана на труда. 

Строителният надзор е задължен да следи изпълняваните СМР да отговарят на Техническата 
спецификация и да се изпълняват изискванията на нормативните документи за техническа 
безопасност и охрана на труда. 

През цялото времетраене на строителството Строителят е задължен да предприеме мерки отговарящи 
на изискванията на Нормите и правилата за безопасно изпълнение на Работите с цел предотвратяване 
на пожари. За целта Строителя е задължен да представи за одобрение на Възложителя Програма за 
противопожарно обезопасяване на строителните площадки. 

Строителният надзор е задължен да провери предприетите мерки от страна на Строителя дали 
отговарят на нормативната база за противопожарна охрана. Всички нередности допуснати на 
обектите се записват в заповедната книга за отстраняване от страна на Строителя като в същото 
време се уведомява и Възложителя. 

· Контрол по спазването на мерките по опазването на околната среда, предвидени 
в проекта, по време на строителството.  

Строителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за защита на околната среда, така 
както се изисква от законите, нормите и правилата действащи в Р. България, така както те са 
формулирани в техническите изисквания на Проекта. 

Консултантът ще следи за следните замърсявания на околната среда при извършване на 
строително-монтажните работи: 

- механично физично замърсяване – от твърди частици, метали, пластмаси, хартия, стъкло 
и предмети, изработени от тях; 

- химични –прости вещества, химични съединения, смеси; 

- механични –прахообразни отпадъци. 

Строителят се задължава да проявява грижи за защита на околната среда и ще извършва своите 
строителни дейности, така че да предотвратява каквито и да било нежелателни разрушения, следи 
или нарушаване на естествената среда в района на Работите. С изключение на почистването 
изискващо се за постоянните Работи, одобрените подходни технологични пътища, Временни 
строителни работи и изкопни работи, всички дървета и естествена растителност ще бъдат опазени и 
защитени от щети, които могат да бъдат причинени от Оборудването на Строителя и строителните 
дейности.  

След приключване на Работите всички строителни площадки ще бъдат подравнени по начин указан 
от Възложителя. Там където са направени нежелателни разрушения, нанесени са щети, или се появят 
заплахи за нарушаване на околната среда, Строителя ще възстанови или залеси нарушените участъци. 
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Строителният надзор е задължен да контролира одобрената от Възложителя програма за защита на 
околната среда и да указва мерки за отстраняване на допуснати нарушения от страна на Строителя 
като същите са предварително утвърдени от Възложителя. 

· Недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. 

С цел намаляване на отрицателните последици от строителството и недопускане на увреждане на 
трети лица и имоти, Строителят е задължен да предприеме следните мерки: 

- да създаде подходяща организация за изпълнение на строителството която да бъде 
съобразена с близостта до населени места като не се разрешава работа в близост до тях в периода от 
22 до 06 часа; 

- да осигури оросяване на всички строителни площадки и технологични пътища; 

- да създаде организация за контрол на складовете за съхраняване на горивните и смазочни 
материали и на техническото състояние на машинния парк като не се допускат аварийни разливи; 

- да обоснове избора на взривните вещества с оглед на по-ниското им газоотделяне и по-

ниската им токсичност; 

- на всички строителни площадки където се формират отпадъчни води да се изгардят 
механични утаители, а при необходимост маслоуловители и инсталации за химическо пречистване. 
Да се предвидят необходимите укрепващи отводнителни мероприятия към строителните площадки, 
подходни и технологични пътища, за да бъдат ограничени ерозионните процеси; 

- да уточни количеството и вида на отпадъците. 

Строителният надзор е задължен да контролира всички мерки утвърдени от Възложителя за 
недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството. За допуснати 
нарушения информира Възложителя и дава указания на Строителя за тяхното отстраняване. 

· Годност на строежа за въвеждане в експлоатация и издаване на разрешение за 
ползване.  

След приключване на строително-монтажните работи Строителният надзор предприема следните 
дейности: 

- Проверка и одобрение на изготвената екзекутивна документация от Строителя, 
отразяваща несъществени отклонения от съгласуваните проекти. 

- Екзекутивната документация включва пълен комплект чертежи за действително 
извършени СМР. Заверява се от Възложителя, Строителя, лицето упражняващо авторски надзор и 
Строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация положен 
върху всички графични и текстови матерлиали. Екзекутивната документация е неразделна част от 
строителните книжа. 

- Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти не се 
предава екзекутивна документация. 

- Съставяне на констативен акт (акт №15) за установяване на годността за приемане на 
строежа. Акта се съставя от Възложителя, проектантите по всички части на проекта и Строителния 
надзор. Съдържанието на акта е съгласно Наредба №3 от 31.07.2003 г., чл. 7, ал.3, т. 15. С този акт се 
извършва предаването на строежа и строителната документация от Строителя на Възложителя и е 
основание за изготвяне и предаване на окончателен доклад на Възложителя от Строителния надзор. 

- Изготвяне на окончателен доклад до Възложителя. 

- Изготвяне на Технически паспорт на Строежа 

- Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на разрешение за 
ползване на Строежа. 

Окончателният доклад се съставя, подписва и подпечатва от Строителния надзор.  
Съгласно изискванията на §3 от ДР на Наредба №2 на МРРБ за въвеждане в експоатация на 
строежите в Р България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително монтажни 
работи, съоръжения и обекти, Окончателният доклад трябва задължително да съдържа оценка за 
изпълнението на следните условия:  
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- законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и 
условията на издаденото разрешение за строеж, подробно описание и съответствие на предвиденото с 
подробния устройствен план застрояване; 

- пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

- свързване на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на 
техническата инфраструктура; 

- изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ; 

- вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените 
изисквания към строежите и с техническите спецификации по чл. 169а, ал. 1 ЗУТ; 

- липса на щети, нанесени на възложителя и на другите участници в строителството, 
причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти; 

- годност на строежа за въвеждане в експлоатация; 

- изпълнение на строежа в съответствие с други специфични изисквания към определени 
видове строежи съгласно нормативен акт, ако за него има такива; 

- изпълнение на строежа в съответствие с изискванията на влезли в сила административни 
актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване 
на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, 
Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и 
условията от тези актове в проекта; 

- изпълнение на строежа в съответствие с изискванията за селективно разделяне на 
отпадъците, образувани по време на строителните и монтажните работи, и дейностите по 
разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и 
постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране. 

В окончателния доклад се вписват: 

- основание за издаването му, дата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на 
удостоверение (лиценз), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална 
регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого 
се представлява и управлява; 

- всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, 
заповедни книги и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид 
строителни и монтажни работи); 

- договори с експлоатационните предприятия за присъединяване към мрежите на 
техническата инфраструктура; 

- издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени 
санкции, ако има такива. 

Окончателният доклад с приложени договори с експлоатационните дружества за присъединяване 
към мрежите на техническата инфраструктура и документ от АК според изискванията на чл.175 ал.5 
от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ще се представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) 
оригинала на хартиен носител и 1 (един) на електронен носител, заедно с подготвено Искане за 
издаване на разрешение за ползване по чл. 3, ал. 1 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 
Консултантът ще участва в работата на Държавна приемателна комисия и ще предаде на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Разрешение за ползване на обекта. 
Техническият паспорт се изготвя съгл. Приложение към чл. 8 от Наредбата и включва: 

 

Част А - "Основни характеристики на Строежа" със следните раздели: 
Раздел I "Идентификационни данни и параметри", който включва следните реквизити: 

населено място, община, област, кадастрален район, номер на поземления имот, вид (сграда или 
съоръжение), адрес, вид на собствеността, предназначение на Строежа, категория на Строежа; 
идентификатор на Строежа от кадастралната карта (кадастралния план); адрес (местонахождение), 
година на построяване, извършени промени (строителни и монтажни дейности) по време на 
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експлоатацията - реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен 
ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис на наличните 
документи, вкл. и за извършените промени: разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, 
проектна документация, протоколи по време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 ЗУТ 
, окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, 
удостоверение за търпимост на Строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на 
Строежа; 

 

Раздел II "Основни обемно-планировъчни и функционални показатели", който включва 
следните реквизити: 

а) за сгради: площи и обеми (застроена площ, разгъната застроена площ, застроен обем, 
полезен обем); височина (в метри и брой етажи - надземни, полуподземни и подземни); 
инсталационна и технологична осигуреност - сградни отклонения, сградни инсталации, съоръжения, 
системи за безопасност и др.; 

б) за съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение (наземни, надземни, 
подземни); габарити (височина, широчина, дължина, диаметър и др.); функционални характеристики 
(капацитет, носимоспособност, пропускателна способност, налягане, напрежение, мощност и др.); 
сервитути; други характерни показатели в зависимост от вида и предназначението на Строежа;  

 

Раздел III  "Основни технически характеристики", който включва следните реквизити: 
технически показатели и параметри, чрез които са изпълнени съществените изисквания по чл. 169, 
ал. 1 и 2 ЗУТ към конкретната сграда или строително съоръжение, изразени чрез еталонни 
нормативни стойности (от действащите нормативни актове към датата на въвеждане в експлоатация), 
и/или описание относно: вида на строителната система, типа на конструкцията, носимоспособността, 
сеизмичната устойчивост, границите (степента) на пожароустойчивост (огнеустойчивост) и 
дълготрайността на Строежа, санитарно-хигиенните изисквания и околната среда (осветеност, 
качество на въздуха, водоснабдяване, канализация, оползотворяване на твърди отпадъци, санитарно-

защитни зони, сервитутни зони и др.), граничните стойности на нивото на шум в околната среда, в 
помещения на сгради, еквивалентните нива на шума от автомобилния, железопътния и въздушния 
транспорт и др., стойността на енергийната характеристика на промишлените системи, показателите 
за разход на енергия, характеризиращи процесите на енергопреобразуване и/или 
енергопотреблението в промишлените системи като съвкупност от съоръжения, технологии и 
спомагателни стопанства, включени в определено производство, елементи на осигурената достъпна 
среда и др.; 

 

Раздел IV "Сертификати", който съдържа: данни за сертификати или документи, 
удостоверяващи сигурността и безопасната експлоатация на Строежа, изискващи се от нормативни 
актове (номер, срок на валидност и др.), вкл. сертификат за енергийна ефективност, сертификат за 
пожарна безопасност, декларации за съответствие на вложените строителни продукти, сертификати 
на основните строителни продукти, в т.ч. на бетон, стомана и др., паспорти на техническото 
оборудване и др.; 

 

Раздел V "Данни за собственика и за лицата, съставили или актуализирали техническия 
паспорт", който съдържа: данни за собственика; данни и лиценз/удостоверение на КОНСУЛТАНТА 
(ИНЖЕНЕРА), в т.ч. за наетите от него физически лица, номер и срок на валидност на 
лиценза/удостоверението; данни и удостоверения за придобита пълна проектантска правоспособност, 
данни за техническия ръководител за строежите от пета категория; данни и удостоверения за лицата, 
извършили обследване и съставили техническия паспорт на Строежа. 

 

Част Б "Мерки за поддържане на Строежа и срокове за извършване на ремонти" ще 
съдържа следните позиции: 

а) резултати от извършени обследвания и необходимост от извършване на основно 
обновяване, реконструкция, основен ремонт и други промени; 

б) необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на Строежа и график за 
изпълнение на неотложните мерки; 

в) данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и 
реконструкция на Строежа; 

г) срокове за извършване на основни и текущи ремонти на отделни конструкции и елементи 
на Строежа.  
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Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" ще съдържа следните 
позиции: 

а) съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или 
умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) 
на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др.; 

б) недопускане на нерегламентирана промяна в предназначението на Строежа, която води до 
превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, 
пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението; 

в) спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и 
опазване на околната среда, вкл. предпазване от: подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от 
покрива или фасадата и др.; 

г) нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите; 
д) поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, 

подвижните платформи, подемниците и др.; 
е) правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност.  
Техническият Паспорт се съставя преди издаване на разрешение за ползване или 

удостоверение за въвеждане в експлоатация. Основа за съставяне на технически паспорт на новия 
строеж е окончателния доклад на консултанта.  

Консултантът ще представи на Възложителя техническият паспорт в 3 (три) оригинала на 
хартиен носител и 1 (един) на електронен носител. Собственика е длъжен да съхранява отговорно 
техническия паспорт и да спазва всички предписания. 

Към момента на въвеждане на Строежа в експлоатация Консултантът предава нa 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналите на всички строителни книжа и други документи за строежа под опис. 

Строителен надзор ще съдейства за своевременното организиране и извършване на 
необходимите действия към съответните компетентни органи и експлоатационни дружества, 
свързани с получаване на необходимите разрешения и съгласувания за въвеждането му в 
експлоатация. 

Строителен надзор ще извърши комплектоване на документи за внасяне в РО ДНСК, 
осигуряване съдействие при поискване на предварителни огледи, докладване на извършеното 
строителство. 
  

3. Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 
 „ИНФРАМ 1” ще е отговорно за упражняване на пълен контрол (в границите на 

дадените му пълномощия) върху изпълнението на строително-монтажните работи, 
включително съответствието им с времевите графици, условия и изисквания на Договорните 
документи. 

3.1. Качествен контрол 

Включва контрола, който трябва да упражнява Строителния надзор в следене 
качеството на изпълняваните работи и влаганите материали и контрол и текущи изпитвания, 
които трябва да извършва Строителния надзор. 

Качественият контрол трябва да осигури пълно съответствие с договорните 
изисквания. Това се постига с постоянни прегледи, инспекции и тестове на работите, 
оборудването и материалите. 

За постигането на тези цели се осигуряват следните услуги: 

- Контрол по изпълнение Системата за качество, утвърдена от Възложителя  

- Тестване на материалите. 

- Инспекции на операциите. 

- Упражняване на текущ контрол върху напредъка на работите. 

- Поддържане на отчетност за състоянието на строителните работи. 

- Поддържане в добро състояние на оборудването за измервания и изпитвания. 
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- Елиминиране на работи, които не отговарят на спецификацията. 

- Инспекция и приемане на завършени строителни работи. 

- Действия за коригиране на допуснати грешки. 

- Поддържане на отчетност за качеството. 

Тези дейности включват следните задължения: 

- Представяне и одобрение на материалите, предложени от Строителя в съответствие със 
спецификацията. 

- Постоянен контрол на получаваните на обекта материали, дали са в съответствие с 
предложените от Строителя и одобрени от Строителния надзор. 

- Проверка на сертификатите на производителите чрез независими тестове и поддържане 
на подробни записи. 

- Инспекции и тестване на материалите преди да се включат в употреба. 

- Резултати от инспекции и тестове на материали, несъответстващи на спецификацията, 
трябва да се отхвърлят. Записки за такива инспекции и тестове ще се пазят и анализират в подкрепа 
на решение за приемане или отхвърляне на извършените работи.  

- Преглед за одобрение на производител на бетонови и асфалтови смеси. 

- Преглед за одобрение на акредитирана строителна лаборатория за изпитване на 
материали, бетони, стомани и др.  

- Представяне и одобряване на документ за произход и сертификат за качество на 
необходимата армировка, издадени от Акредитирана Строителна Лаборатория. 

- Постоянен контрол на приетите методи и процедури – гаранция че качеството на 
изпълняваните видове работи ще бъде осигурено. 

- Измерване и удостоверяване на всяка завършена работа за качество и съответствие със 
спецификацията. 

- Инструкции към Строителя за осигуряване на правилно провеждане контрола на 
работите. 

- Проверка на екзекутивите, изготвени от Строителя за извършване на строителните 
работи. 

3.2. Контрол във времето 

След преглеждане и утвърждаване на Строителната програма от страна на 
Възложителя, Строителният надзор осигурява следните услуги: 

- Наблюдаване на програмата. 

- Наблюдаване на строителните работи. 

- Проверка и изискване от Строителя да осъвременява и преразглежда програмата 

- Провеждане на периодични координационни срещи. 

Тези услуги ще включват следните цялостни заключения: 

· Близък контрол на Работите, за да се осигури правилното им изпълнение от 
Строителя, неговите подизпълнители и доставчици. 

· Наблюдение на производителността на труда и потвърждаване, че има необходимите 
ресурси за завършване на работите в съответствие с програмата. 

- Следене и контрол на доставките на материали. 

- Даване на инструкции на Строителя, ако има недостатъци в работата му и в качеството на 
доставяните материали. 

- Постоянно наблюдение на строителните дейности с цел да се сравнят с приетата 
програма. 
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- Проверка и контрол на програмата, за да се установи съответствието й със същинския 
напредък. При забелязване на нередности се правят препоръки с решения за коригиране. 

- Инструкции към Строителя, ако се види, че не изпълнява задоволително работата си в 
съответствие с програмата, да коригира програмата, за да покаже как смята да завърши работата си 
във времето в съответствие с определения Срок за Завършване. 

- Писмено уведомяване на Строителя, ако напредъкът на работите е твърде бавен за 
завършването им в Договорния срок, за да предприеме необходимите мерки за ускоряване хода на 
работите с оглед те да бъдат завършени в срок. 

- Организиране на периодични срещи за пълна координация с необходимото участие на 
Възложител, Строител, Строителен надзор и други свързани с обекта.  

  

  4. Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 
изпълнение на поръчката. 
 

4.1. Дейности по контрол на технологичното оборудване 

Преди началото на строително монтажните работи СН ще извърши: 

- проверка и одобрение на кариери за инертен материал; 

- оглед и одобрение на производителя на бетона и асфалтови бази, предлагани от 
Строителя; 

- проверка и съгласуване на Графици за изпълнение на строително монтажни работи, 
графици за доставка на строителните материали и изделия, предлагани от Строителя. 

- проверка на ресурсната обезпеченост на Строителя, включваща:  

· Механизация. Строителят да предложи подходяща строителна механизация и 
подходящи съоръжения и приспособления към нея; 

· Работна ръка. Строителят да располага с квалифицирани специалисти, където се налага 
/електромонтажници, монтажници на оборудване, монтажници на тръби и др./; 

· Материали. Строителят да разполага със строително оборудване, материали и елементи, 
предвидени в проекта и проектно сметната документация. 

Строителният надзор проверява и съгласува наличната механизация на Строителя, 
работната ръка и материалите. По време на изпълнение на отделните видове СМР Строителният 
надзор проверява технологичната последователност съгласно Техническата спецификация и 
наличието на ресурсната обезпеченост като работна ръка, механизация и материали за всеки вид 
дейност /земни, пътни, асфалтови работи и др./.  

При неокомплектованост на механизацията за изпълнение на даден вид работа 
Строителният надзор предписва на Строителя да отстрани от работа машини които не отговарят на 
технологичните изисквания и да окомплектова звеното механизация за изпълнение на даден вид 
работа съгласно изискванията на Техническата спецификация.  

При неспазване на технологичната последователност и неокомплектоване с необходимите 
работна ръка, механизация и материали Строителният надзор предписва на Строителя да спазва 
технологичните изисквания и да окомплектова ресурсно изпълнение на отделните видове СМР. 
Паралелно с предписанията към Строителя, Строителният надзор докладва на Възложителя за 
нарушение в технологията на изпълнение на отделните видове работи, както и неокомплектованост 
на отделните видове СМР ресурсно.  

Всичко горецитирано по изпълние на отделните видове СМР Строителният надзор записва в 
дневниците за изпълнение на видовете СМР, като при системни нарушения на технологичните 
изисквания, същите се включват в месечните доклади като предписание към Строителя за 
предприемане на мерки за отстраняване на нередностите. Проверката на технологичното оборудване 
и следене за изпълнение на видовете работи спомага за качественото изпълнение на видовете СМР, 
както и за спазване на графиците за изпълнение на обекта. 

4.2. Контрол на строителните продукти, влагани в Строежа и на извършените Строително 

монтажни работи 

Консултантът извършва контрол на качеството на СМР и на Строителните продукти както 
следва: 
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- Осъществява непрекъснат надзор по време на строителството по специалностите: ВиК 
мрежи, пътно строителство, геодезия, количества, качество, комуникации и др; 

- Контролира ежедневно извършването на СМР по вид, качество и стандарт съгласно 
Инвестиционния проект, Техническите спецификации, както и всички приложими Законови 
разпоредби, вкл. чрез техническо оборудване за изпитване и изследване, съгласно посоченото в 
офертата. При противоречие или несъответствие между текстовете на Техническите спецификации 
приоритетът на документите при прилагането и тълкуването им е в следната последователност: 

а. закони; 
б. подзаконови нормативни актове; 
в. технически правила, норми и нормативи, издадени от министъра на регионалното развитие 
и благоустройството; 
г. стандарти и технически одобрения; 
д. Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
е. Техническите предписания на Инвестиционния проект към изпълнението на СМР и към 
влаганите в строежа строителни продукти. 
 

Съответствието трябва да е налице след завършването на всеки участък и преди 
съгласуването от страна на Консултанта на съответния Междинен сертификат за изпълнени 
строително-монтажни работи по Договора за инженеринг; 

- Контролира извършените работи при съставяне на протоколите и актовете по чл. 7, ал. 3 
от Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. 
ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г. с последващите изменения и допълнения); 

- Контролира и приема извършените работи, включително осъществява непрекъснат 
надзор по време на изпълнение на специфични работи, включително контрол в складовете и 
работните помещения на изпълнителя по Договора за инженеринг и неговите подизпълнители; 

- Контролира и приема Строителните продукти, включително извършва контрол в 
складовете на доставчиците;  

- Контролира разплащанията между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изпълнител/и и доставчици; 

- Контролира процеса по одобряване на строителството до въвеждане на Строежа в 
експлоатация; 

- В случай на изменение на Инвестиционния проект или на промяна на Строителните 
продукти, предложена от и на риск на изпълнителя по Договора за строителство - одобрява промяна 
на Строителните продукти, както и вписва даденото одобрение в заповедната книга за Строежа, като 
промяната е допустима само ако Строителните продукти съответстват на изискващите се по стандарт, 
технически норми или одобрения, предвидени в Инвестиционния проект и Техническите 
спецификации, и за които изпълнителят представи надеждни доказателства за съответствие 
/декларации за съответствие, сертификат за качество и други/ и че са със същото или с по-добро 
качество от качеството на заменените Строителни продукти.  

- Одобрява предварително влагането на Строителни продукти, които не са определени в 
Инвестиционния проект и Техническите спецификации.  

- Проверява извършената от изпълнителя по Договора за строителство работа, и го 
уведомява за всички установени недостатъци на СМР, както и посочва срок за отстраняването им.  

- Изисква допълнителни изпитвания на извършените СМР с цел проверка на тяхното 
качество и гарантиране тяхното съответствието с изискванията на Възложителя. 

2.4.2. Контрол върху лабораториите и лабораторните тестове 

Реализацията на контрола върху качеството на строителните материали и изделия ще се 
осъществява чрез лабораторията на Строителя, а при необходимост, посредством приемливи за 
Възложителя специализирани лаборатории със съответните акредитации.  

Строителят ще установи и ще приведе в действие лаборатория за строителни материали и 
теренни изпитвания, както е указано в Договора за инженеринг, а ние ще вземем необходимите 
мерки, за да гарантираме, че лабораторията е в състояние да извършва всички изпитвания на 
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материали, изисквани от техническите спецификации и инвестиционния проект. Строителят ще 
извършва под надзора на екипа (инженера по материалите), всички лабораторни и теренни 
изпитвания, необходими за постигане на изисканото качеството. Ще се упражнява близък контрол 
върху изпитванията, извършвани на трошачните инсталации, кариерите и други източници на 
материали, за да се гарантира, че качествата им съответстват на изискванията на Техническата 
спецификация.  

Теренните изпитвания за строго съблюдаване на стандартите, посочени в Техническата 
спецификация ще контролират качеството на изпълнените работи в съответствие на изискванията на 
стандартите.  

Преди започването на строителните работи, Консултантът ще подготви подробен списък на 
процедурите с описание на изпитванията и тяхната повторяемост. Копия от тези процедури ще бъдат 
дадени на Строителя и Възложителя. 

Консултанта ще контролира произхода на основните строителни материали, които ще бъдат 
използвани за обекта и които ще бъдат придобити от Строителя. 

Надзора върху качеството на влаганите материали за съответствието на строителния продукт 
ще се доказва от Изпълнителя на СМР с декларация подписана и подпечатана от производителя или 
негов представител – съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и съгласно Регламент 
(ЕС) №305/2011 на Европейския парламент и на съвета за определяне на хармонизирани условия за 
предлагането на пазара на строителни продукти. Влаганите строителни материали трябва да бъдат 
придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от 
производителя или от неговия упълномощен представител. 

Консултанта ще контролира ритмичността на доставяне на строителните материали и изделия, 
тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта, както и начин на складиране, начин на 
влагане, изпитания и др. 

Качествения контрол трябва да осигури пълно съответствие на строителните материали и 
изделия с договорните изисквания. Това се постига с постоянни прегледи, инспекции и тестове на 
работите, оборудването и материалите. 

 

За постигането на тези цели Консултантът осигурява следните услуги: 

- Контрол по изпълнение - Системата за качество, утвърдена от Възложителя. 

- Тестване на материалите. 

- Инспекции на операциите. 

- Контрол за лабораторни и полеви /текущи/ изпитвания. 

- Поддържане в добро състояние на оборудването за измервания и изпитвания. 

- Елиминиране на работи, които не отговарят на спецификацията. 

- Действия за коригиране на допуснати грешки. 

- Поддържане на отчетност за качеството. 

Тези дейности включват следните задължения: 

- Представяне и одобрение на материалите, предложени от Строителя в съответствие със 
спецификацията. 

- Преглед за одобрение на производител на бетон/асфалтова база за производство на 
бетонови и асфалтови смеси. 

- Преглед за одобрение на акредитирана строителна лаборатория за изпитване на 
материали, бетони, стомани и др. 

- Представяне и одобряване на документ за произход и сертификат за качество на 
необходимите строителни материали за нуждете на строителството. 

- Проверка на сертификатите на производителите чрез независими тестове и поддържане 
на подробни записи, 

- Инспекции и тестване на материалите преди да се включат в употреба. 
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Резултати от инспекции и тестване на материали, несъответстващи на спецификацията, 
ще се отхвърлят. Записки за такива инспекции и тестове ще се пазят и анализират в подкрепа 
на решение за приемане или отхвърляне на извършените работи. 
   

  5. Човешки ресурси и отговорности. 
5.1. Състав и задачи на екипа за строителен надзор 

Длъжност Задача 

Ключови експерти 

Ключов експерт №1 

 

Ръководител на 

екипа Инженер ВиК 

По време на всички етапи от изпълнението на инженеринга на обекта, Ръководителят 
на екипа ще бъде ангажиран с:  

· Всички задължения и ще носи цялостна отговорност по отношение на ангажиментите 
на Консултанта за изпълнението на договора за инженеринг; 

· Подпомагане на Възложителя при разрешаване на спорове с Изпълнителя; 
· Административно управление на Договора за услуги; 
· Комуникация и отговорност пред Възложителя; 
· Представяне на докладите по Договора за консултантски услуги пред Възложителя 

· Координация на дейностите на екипа; 
· Подписва предложените му от Строителя искания за плащане,  

Ръководителят на екипа - Ключов експерт №1 ще бъде на разположение през целия 
период на изпълнение на Договора за консултантски услуги, с постоянното му присъствие на 
обекта. Личното му участие се изисква през основните моменти на договора за строителство, 
като начало на строителството, предаване и приемане на отделните етапи от строежа и 
целият строеж, месечни срещи, срещи по повод решаване на спорове и т. н 

Задачи по част ВиК 

· Удостоверяване изпълнените количества от строително-монтажнитеработи и 
оформяне на документите, изискващи се от Договора; 

· Съставяне всички необходими документи (относно строително - монтажните работи 
на проекта), съгласно Наредба № 3/31.07.2003 год. на МРРБ; 

· Наблюдаване изпълнението на строително-монтажните работи като ги сравняват с 
действителната работна програма.  

· Разпореждане за коригиране на количествата на строително-монтажните работи, ако 
не са напълно оправдани за момента; 

· Проверяване съответствието на сертификатите на действително извършените работи; 
· Удостоверяване изпълнените количества и оформяне на изискващите се документи 

по договора; 
· Участие в пусковите изпитвания; 

Ключов експерт №2  

Заместник 

ръководител 

Инженер Геодезист 

 

Той ще бъде ангажиран със следните дейности: 

• подпомага дейността на Ръководителя на екипа при координация на дейностите на 
екипа; 

• преглежда всички искания на Изпълнителите за плащания и предлага на сумата за 
сертифициране; 

• изготвя всички доклади, посочени в настоящите Технически спецификации; 
• уведомява Ръководителя за проблеми при изпълнението на Договора, които засягат 

финансовите ресурси и обема на дейностите; 
• Проверява и одобрява всички чертежи, изготвени от Изпълнителя ; 
• Отговаря за дейностите, свързани със строителния надзор, съгласно ЗУТ, включително 

технически и финансов контрол на тези дейности; 
• Организира и провежда месечни и седмични работни срещи по изпълнението на 

Договора и подготвя протоколите от тях; 
• Преглежда Месечните отчети на Изпълнителя и изготвя Сертификатите за плащане; 
• Координира дейностите между Изпълнителя и експертите; 
• Координира дейностите по издаване на Разрешение за ползване на строителния обект; 
• Проверява и заверява екзекутивните чертежи; 
• други специфични дейности. 

I. ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОЕЖА: 
Основната задача на Заместник ръководителя ще бъде да осигури сигурна защита на 
интересите на Възложителя, чрез своевременна и пълна реализация на проекта в 
съответствие с изискванията на Договора и Българското законодателство. Той ще гарантира, 
че екипът за строителен надзор ще работи ефективно в своята област и също ще изпълнява 
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Услугите в съответствие с Договора. 
Заместник ръководителя ще бъде постоянно на обекта през времетраенето на 
строителните работи и ще е отговорен за осъществяването на пълен контрол при 
изпълнението на Работите от Строителя от откриване на строителната площадка до издаване 
на Разрешение за ползване на строежа, а при необходимост и по време на гаранционния срок 
на строежа. 
За та тази цел Заместник ръководителя ще бъде задължен да: 

1. Етап на подготовка за започване на строителството 

· Мобилизира екипа за СН по време на строителството, за запознаване с наличната 
документация  
· Отговоря за законосъобразното започване на строителните работи, за което ще 
извърши: 

- проверка на Разрешението за строеж  
- проверка валидността на съгласувания на проекта от отделните  институции и 
експлоатационни дружества и, при необходимост презаверяването им, както следва: 
ü Министерство на здравеопазването, Регионална здравна инспекция.към МЗ, 

Смолян; 

ü Областна дирекция на МВР – гр. Смолян- сектор “Пътна полиция”; 

ü Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция “Пожарна безопасност и 
защита на населението” – гр. Смолянн; 

ü “Водоснабдяване и канализация” АД, обл. Смолянн 

ü Кабелни оператори, експлоатиращи подземни комуникации; 
ü Електроразпределителни дружества. 
- Проверка валидността на приложенте към Договора за обществена поръчка за 
Строителство: 
ü Удостоверения за регистрация от Камарата на строителите в България за вписване 

в Централен професионален регистър на строителя;  
ü Банкови гаранции; застрахователна полица «Професионална отговорност в 

проектирането и строителството» със срок на валидност към момента на откриване 
на строителната площадка 

ü Договор за управление на строителни отпадъци 

Подготовка за откриване на строителната площадка / съставяне на протокол обр.2а/: ще 
предприеме действия за осигуряване на съгласувателни писма за определяне депа за 
извозване  и складиране на хумус, земни маси, строителни отпадъци и демонтирани тръби, 
за изкореняване (отсичане) на съществуващи дървета, засягащи се от проекта, както е 
описано в Плана за управление на строителните отпадъци към Работния проект. 
Заместник ръководителя  със съдействието на специалистите в екипа ще провери:  

ü готовността за поставяне на информационните табели – съгласно изискавнията на 
оперативната програма; 

ü готовността за въвеждане на ВОД след откриване на строителната площадка и 
предвидените мерки в Плана за безопасност и здраве за осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд; 

ü състоянието на налични репери и опорен полигон, за отлагането координатно и по 
ниво на всички елементи на строежа, предвидени в проекта. 

Заместник ръководитея  ще координира строителния процес от откриване на строителната 
площадка до подписване на Констативен протокол за предаване на строежа от Строителя на 
Възложителя  (Акт обр.15), ще отговаря за дейностите свързани със строителен надзор , вкл. 
технически и финансов контрол. 
След получаването на всички разрешителни писма и съгласувания, Заместник 

ръководителя  ще подготви протокола за откриване на строителна площадка и определяне 
на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура / акт обр. 2а/. За 
подписване на протокола ще организира среща на обекта, като подсигури оторизирани 
представители на Възложителя, Строителя, лице по чл. 223, ал.2 от ЗУТ и Строителния 
надзор. В протокола ще бъдат отразени и мерките за осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд и безопасност на движението. За определяне на строителна 
линия и ниво ще се състави част II от обр. 2а : Протокол с означение на регулационните и 
нивелетните репери.  

В тридневен срок от съставяне на Протокола за определяне на строителна линия Заместник 

ръководителя ще подготви заповедната книга на строежа и ще я завери по надлежен ред, на 
осн. чл.158, ал.2 от ЗУТ. В 7-дневен срок от заверката на заповедната книга, Заместник 
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ръководителя ще уведоми писмено специализираните  контролни органи за откриването на 
строителната площадка. Също така ще бъдат уведомени и експлоатационни дружества, 
чийто съоръжения се засягат или има риск да бъдат засегнати : 

- Електроразпределителните дружество, 
- В и К дружествата,  
- НК“ЖИ” 

- Телекомуникационните дружества. 
По време на изпълнение на строежа Заместник ръководителя ще контролира следните 
дейности:  

- Ще следи за Изпълнение на строежа, съобразно договора, одобрения проект и промени, 
предписани от проектанта по надлежния ред, спазвайки изискванията на Техническа 
спесификация , ПБЗ и действуващата нормативна уредба в съответната област. Ще проучи 
одобрената от Възложителя строителна програма, която ще бъде официален подробен 
график за изпълнение на Работите. Ще следи за напредъка на работите и своевременно ще 
реагира при съществено забавяне. Ще обсъжда с Изпълнителя на строежа мерки за 
компенсиране на забавянето, с оглед успешното завършване на работите. За взетите 
решения ще докладва на Възложителя. 
- Ще следи за предприемане от Строителя на всички необходими мерки свързани със 
здравето, безопасността и опазването на околната среда на етапа на изпълнение на строежа 
съгл. чл.11 от Наредба №2 от 22.03.2004г. 
- Ще следи за изпълнение на задълженията на Строителя във връзка с изпълнението на 
мерките за информация и публичност на ОП, и информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всяко констатирано нарушение. 
- Ще следи за участие в строителния процес на заявената от Изпълнителя  механизация и 
работна ръка, необходима за изпълнение на работите качествено и в срок. 
- Ще дава указания на Изпълнителя по важни въпроси, отнасящи се до работите по 
Договора, като вписва всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, в 
заповедната книга на строежа. 
- Ще консултира Възложителя за възможности за намаляване на разходите по проекта и 
даване препоръки на Изпълнителя за взимане на подходящи мерки в тази връзка. 
- Ежемесечно, в определения от Възложителя срок, ще представя Доклад за състоянието 
на строежа към момента и напредъка на работите, в съответствие с графика. При възникване 
на проблеми и непредвидени обстоятелства в процеса на работа, своевременно ще 
информира Възложителя. 
- При наличие на форсмажорни обстоятелства и при възникване на опасност от увреждане 
на трети лица и имоти ще информира своевременно Възложителя и ще представя в писмена 
форма мнението си за предприемане на необходими действия от страна на  Възложителя. 
- Ще организира чрез специалистите в екипа за СН непрекъснат контрол при изпълнение 
на видовете СМР – количество и качество на изпълняването на видовете работи по проект, 
както и качеството на влаганите строителни материали и изделия. Ще разпорежда 
коригиране на количествата на работите, ако не са напълно оправдани за момента. При 
съмнения в качеството на изпълнявани СМР, ще разпорежда допълнителни лабораторни 
изпитвания. 
- Ще проверява и удостоверява с протокол възникването на непредвидени работи по 
Договора, който съдържа вида, обема, единичните цени и общата стойност на 
непредвидените работи; 
- Ще проверява и подписва всички необходими документи съгласно Наредба № 3 / 
31.07.2003 год. на МРРБ. Ще отговаря за действията на специалистите в екипа при 
осъществяване на контрола в съответната област, които ще бъдат подробно описани в 
техния ресор.  
- След проверка на подробни ведомости и доказателствен материал за количество и 
качество на изпълнени видове работи ще заверява междинните сертификати за месечни 
плащания, с което удостоверява завършването на работата или части от нея. При 
окончателно завършване на работите ще завери окончателния сертификат. 
- Ще провери, завери и предаде на Възложителя изготвената от Изпълнителя екзекутивна 
документация, отразяваща несъществени отклонения от съгласуваните проекти, съгласно 
чл.175 от ЗУТ 

- Ще организира предаване на строежа от Изпълнителя на Възложителя след завършване 
на строителството с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане 
на строежа (акт обр. 15)  
- Ще организира и провежда месечни и седмични работни срещи по изпълнение на 
договора и ще подготвя протоколите от тях. 
- Ще изготвя докладите- месечни, междинни(тримесечни) и с данни за състоянието на 
договорите за строителство и консултантски услуги, посочени в техническата спецификация 
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към Договора. 
- Отговаря за дейностите, свързани със строителния надзор, съгласно ЗУТ, включително 
технически и финансов контрол на тези дейности; 

ІI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП:  

След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт 
обр. 15), Заместник ръководителя предприема: 
- Ще съдейства за издаване на всички необходими писмени становища от 
специализираните контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за 
присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, свързани с получаване на 
необходимите разрешения и съгласувания за въвеждането му в експлоатация, както и 
документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175 ал.5 от ЗУТ.  
- В определения в Договора срок ще представи на Възложителя Окончателен доклад за 
установяване годността за ползване на строежа, на основание чл. 168, ал. 6 и във връзка с 
чл.177 ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и чл. 1, ал.1 и ал.2 от 
Наредба №2/31.07.2003г. на МРРБ, обнародвана в ДВ бр. 72/15.08.2003г., за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – в един 
оригинал на хартиен носител и един на елетронен носител. 
- В определения в Договора срок ще представи на Възложителя технически паспорт на 
строежа съгласно изискванията на чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. – на 
хартиен и електронен носител. 
- Ще координира дейностите по издаване на разрешение за ползване на обекта. 
- Ще окаже съдействие за навременно назначаване и създаване на подходящи условия за 
работата на ДПК до получаване на Разрешение за ползване на Строежа.  
- Ще подготви техническо досие на обекта със съдържание, съгласно изискванията на чл.4 
от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти, необходимо за назначаване на ДПК.  
- Ще подготви и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълно досие с оригиналите на всички 
строителни книжа и други документи за строежа по  опис. 
- След назначаване на ДПК ще уведоми членовете на ДПК и ще съдейства при 
необходимост от предварителни огледи на извършеното строителство. 

- Ще провери готовността за поставяне на постоянните информационни табели, съгласно 
изискванията на ОП, които се монтират след въвеждането на строежа  в експлоатация. 
- Ще изготвя докладите - месечни, междинни(тримесечни) и окончателен с данни за 
състоянието на договорите за строителство и консултантски услуги, посочени в 
техническата спецификация към Договора 

Препоръчително е броят на работните дни на Ключов експерт №2 да бъде еквивалентен на 
работните дни в съответните месеци. 

Задачи по част Геодезия 

- На база добро познаване на съдържанието на проекта да проверява данните на строителя 
за отлагане на обекта върху терена и нивата като цяло по трасето на водоправода при 
откриване на строителната площадка; 
- Да потвърждава изпълнените количества работи посредством извършване на 
необходимите геодезически измервания; 
- Даучаства в месечните и финалните измервания на работите като ще носи отговорност за 
съставянето на съответните бази данни и документни доказателства, които ще придружават 
плащанията към Строителя; 
- Да набавя и проверява документи за подземния кадастър на обектите; 
- Да контролира съставянето на специализирана документация и нанася ненаизградените 
съоръжения в специализираните документи; 

  

При необходимост ДЗЗД „ИНФРАМ 1”ще обезпечи екипа за упражняване на строителен надзор с експерти 
по други специалности, неупоменати в Тръжната документация. 

Ключови експерти 

- Ключов експерт № 1: Ръководител на екипа експерти Инженер част “ВиК” ; 
- Ключов експерт № 2: Заместник-ръководител на екипа  Инженер – Геодезист; 

- График с разпределението на индивидуалното участие на ключовите експерти  ще се направи 
съобразно графика на Изпълнителя, като заетостта на всеки един от ключовите експерти ще е 
съобразена с неговите задължения на обекта, а именно:  



161 

 

Ръководител на екипа 

Ръководителят на екипа ще бъде на разположение през цялото време от първия месец след 
стартирането на проекта. След това по време на строително-монтажните работи ще е на 
разположение на обекта за месечните срещи проследяващи изпълнението на договора и както и при 
подготовката на месечните и шестмесечните отчетни доклади. По време на периода за съобщаване на 
дефекти Ръководителя на екипа ще присъства на обекта в началото на всеки месец както и при 
необходимост. По средата на периода за съобщаване на дефекти е предвиден по-дълъг престой на 
обекта свързан с подготовката на междинния доклад. През последните два месеца от изпълнението на 
договора той ще присъства постоянно на обекта. 

Заместник Ръководител 

Заместник ръководителя ще присъства постоянно на обекта през периода на изпълнение на 
строително-монтажните работи. Като през последния месец от изпълнението на договора ще е на 
разположение през цялото време. В графика на заетостта му са включени 20 работни дни отпуск 
всяка година.  

 

  6. Контрол върху технологичната последователност на строителните процеси. 
Разработването на ясна стратегия за постигане целите по проекта е от изключително 

голямо значение. Стратегията създава рамка, която направлява основните и второстепенните 
действия, които са необходими за изпълнението на проекта и постигане на неговата цел. 
Стратегията означава не просто избор на действие, а по какъв начин това действие да 
постигне най-добър резултат. Прилагането на тази стратегия, като действие, се очаква да има 
положителен взаимозасилващ се ефект за постигане на поставената цел, т.е. всяко едно от 
действията, предвидени за изпълнение ще засилва и няма да пречи на другото действие. 

Изпълнението на проекта ще бъде улеснено от знанията и опита, които дружествата , 
партньори в обединението притежават, натрупани от изпълнени и текущи проекти в 
съответната инженерно-консултантска област. 

Планира се да се осигури високо качество на консултантската дейност в рамките на 
предвидените срокове и оферта. Необходимо е да се съблюдава следното: 

ü спазване на нормативните разпоредби; 
ü осигуряване на специалисти с необходимата професионална квалификация и опит за 

изпълнение на договора; 
ü осигуряване на необходимата техника, оборудване, логистика и програмни продукти за 

качественото извършване на експертните дейности; 
ü навременно известяване за възникнали потенциални пречки и решаване на възникнали 

проблеми; 
ü поддържане на добра комуникация с Възложителя, Изпълнителя и други 

заинтересовани страни и осигуряване на навременна обратна връзка. 

Процесите за управление на проекта са обединени в пет групи, по-важните от които са: 

Планиране - съвкупност от процеси за определяне на всички дейности и ресурси за 
изпълнение на проекта. Те имат най-голямо значение за успешното управление на проекта и 
включват:  

ü планиране и дефиниране на обхвата на проекта; 
ü дефиниране на дейностите, които трябва да бъдат извършени и разработване на график 

на проекта; 
ü планиране на ресурсите; 
ü планиране управлението на риска на проекта; 
ü планиране на качеството; 
ü планиране на комуникациите между участниците в проекта; 
ü планиране на организацията и на хората; 
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ü планиране на доставките; 
ü разработване на план за управление на проекта 

Изпълнение – процеси за изпълнение на планираните дейности за постигане на очакваните 
резултати. Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите. Подобряване на 
взаимодействието между членовете на проектния екип, както и развиване компетенции на 
хората за реализация на проекта. Разпространяване навреме на необходимата информация до 
всички участници в проекта. 

Контролиране – процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо плана. Всички 
отклонения се измерват, за да се установи дали са значителни и налагат промени, което 
изисква съгласуване и одобряване на актуализирани планове за обхвата, ресурсите или 
времето. Контролирането на работата по проекта включва и вземането на превантивни мерки 
за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили негативно върху целите на 
проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми 
или противоречия между участниците в проекта. Тук се включват: 

ü Отчитане на изпълнението, в.т.ч. измерване на прогреса и прогнозиране; 
ü Интегриран контрол на промени – координиране на всички необходими промени в 

хода на проекта; 
ü Контрол на качеството и елиминиране на причините за незадоволително изпълнение; 
ü Контрол на риска и мерки за намаляване и избягване на риска. 

Приключване – процеси за одобряване и приемане на резултатите от проекта. За приключване 
на всяка фаза и на проекта като цяло се изпълняват следните дейности: 

ü Приключване на проекта – документиране на резултатите в края на всяка фаза и в края 
на проекта, а също и за извличане и съхраняване на важната информация от проекта в архив и 
база знания за бъдещи проекти; 

ü Приключване на договори – верифициране на продукта на проекта и уреждане на 
взаимоотношенията по сключените договори. 

Измерения на проектите 

Всеки проект се определя от три основни взаимосвързани параметри: 

ð времетраене на проекта;  

ð цена - колко ще струва, в пари и други ресурси;  
ð обхват - какво се включва и какво не се включва в изпълнението на проекта. 

 

Управление на времетраенето на проекта 

Времето е един от трите основни параметъра на един проект. Затова и планирането и 
управлението му са едни от основните занимания на ръководителя на проекта.  

Управление на разходите 

Управлението на разходите или остойностяването е тази основна цел, без която е 
немислима реализацията, на който и да е от планираните резултати. Присъща черта на 
контрола е оценка на разходите с цел определяне базата за последващо сравняване на 
извършваните разходи. Процесът на контрол включва четири стъпки: 

ð оценка на планираните разходи; 
ð отчет за действителните разходи; 
ð определяне на разликите; 
ð предприемане на управленски действия в зависимост от размера на разликите. 

Управленските действия са принципно три: 
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ð ако разликите са минимални, то се продължава без промени; 
ð ако разликите са големи, но могат да се компенсират, се разработва план за 

корекции; 
ð ако разликите са твърде големи, се ревизират първоначалните планове или се 

разглежда целесъобразността от продължаване на проекта. 
Разпределянето на ресурсите, и особено на човешките, е свързано с остойностяването им. 

Това е процес, който непосредствено следва схемата на разпределяне на ролите и 
отговорностите при управление на организацията. 

Управление на обхвата 

Обхватът на проекта е съвкупност от всички дейности, които е необходимо да бъдат 
изпълнени за постигане на целите на проекта. Обхватът на проекта се формира и изяснява 
детайлно, непрекъснато и интерактивно през жизнения цикъл на проекта.  

Процесите, свързани с обхвата, включват: 

ð разработка на концепция - определяне в най-широки граници за това, какво се 
очаква от резултата от проекта (какви потребности ще удовлетвори той); 

ð разработка и оперативно управление на обхвата – документиране на 
характеристиките на очаквания резултат от проекта в измерими термини (стойности, 
индикатори, критерии) и начина за техния контрол по време на изпълнението; 

ð определяне на дейности - идентифициране и документиране на дейности и 
стъпки, необходими за постигане на целите;  

ð оперативно управление на дейностите – оперативно управление на фактическата 
работа, извършвана в рамките на проекта. Тази група от процеси се счита за основополагаща, 
защото именно от обхвата ще се определят характеристиките на другите групи процеси. 

Управление на качеството 

Качеството е определено според БДС EN ISO 9001:2008, като "Степен, до която 
съвкупност от присъщи характеристики удовлетворяват изисквания".  

За изпълнение на настоящата поръчка предизвикателствата, с които трябва да се справят 

включват следното: 

C Добра мобилизация на техника и човешки ресурс 

C Осигуряване на специалисти с необходимата професионална квалификация и опит 
за изпълнение на предмета на поръчката; 

C Добро познаване на инвестиционните проекти и свързаното с тяхното успешно 
изпълнение българско законодателство; 

C Поддържане на добра комуникация с Възложителя, проектанта и свързани с 
изпълнението на проекта страни за оперативно решаване на възникнали въпроси от договорен 
и технически характер 

C Изпълнение на функциите на консултант на Възложителя и навременното му 
известяване (ранно предупреждение) за потенциални рискове и/или възникнали пречки, които 
могат да имат негативно влияние върху цялостното изпълнение на проекта и постигане на 
неговите цели и решаване на възникнали проблеми в дух на партньорство; 

C Упражняване на качествен строителен надзор и контрол по строителството в 
периода от съставяне на оценка на съответствие на работния проект, издаване на Разрешение 
за строеж, подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво (обр.2а) до издаване на Разрешение за ползване за строежите; 

C Навременно съставяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на 
работния проект, Окончателен доклад и Технически паспорт на обекта; 

C Изискване от Строителя да поддържа добро сътрудничество с експлоатационните 
дружества на подземните комуникации за своевременно идентифициране на тяхното 
местоположение и предотвратяване на аварии. 
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Стриктният график и сроковете за изпълнение изискват сериозно и цялостно Управление 
на проекта. Началната или встъпителна фаза е от значение за цялостния последващ напредък 
на Проекта. Като част от подхода към управлението на проекта Консултантът ще обърне 
особено внимание за правилно изпълнение на задачите. 

По тази причина Ръководителят на екипа се ангажира със стартиране изпълнението на 
задачите веднага след подписване на договора за услуга. Дейностите по време на 
мобилизационната фаза се състоят главно в: 

· Осигуряване на оборудване и средства, който се предоставят от Консултанта; 
· Уреждане на настаняване в офиси персонала на пълен работен ден според 

необходимостите; 
· Начало на събиране на данните; 
· Извършване на работни срещи. 

Освен това се подготвя организационна среща, която трябва да се проведе до 7 дни след 
датата на стартиране на договора. На тази среща ще бъдат разгледани следните допълнителни 
въпроси:  

· Общо състояние на проектната документация;  
· Представяне на неключовите експерти; 
· Обсъждане на работната програма на Изпълнителя; 
· Обсъждане на данните, които са събрани и изпратени до момента. 

Изключително важна и решаваща за успеха на проекта е встъпителната фаза. През нея се 
уточняват и уговарят: 

· взаимоотношенията със заинтересованите страни; 
· доуточняват се компонентите, предмет на настоящата поръчка; 
· изготвя се встъпителния план за работа. 

За изпълнението на своите задължения, Консултантът събира цялата съответна 
информация и данни, за да получи и прегледа съществуващите документи и да обсъди всички 
въпроси, свързани с проекта и със съответните органи. 

Система за гарантиране качеството на изпълнение на поръчката 

Консултантът ще осигури система за качество за всички фази на изпълнение на 
поръчката, проектиране, изпълнение и период за съобщаване и отстраняване на дефекти. 
Системата за осигуряване на качеството ще отговаря на основните изисквания по 
Интегрирана система за управление /ИСУ/ на обединението и ще я представи на Възложителя 
за одобрение заедно с Встъпителния доклад. 

Процедурите за контрол на качеството, които прилагаме в процеса на работа са 
опростени и лесно разбираеми, без да се разминават със стандартните европейски изисквания 
в сферата на качеството. Въз основа на предишният опит на дружествата, може да се заключи, 
че ще има нужда от предоставяне на помощ на Изпълнителя на строителството при 
разрешаване на специфични технически казуси. Ще се използва целият натрупан опит, като 
се подбере съответстващия, необходим квалифициран персонал с достатъчен натрупан опит в 
строителния надзор, който ще проявява инициативата при разрешаване на специфични 
технически въпроси. Тези експерти ще работят в тясно сътрудничество с Изпълнителя на 
инженеринга, на когото ще се предоставя помощ и съвети с цел постигане на желаните 
резултати. 

Консултантът ще приложи и изпълни следните мерки за осигуряване на качество при 
изпълнението на обекти, за което ще приложи:  

F Система за административно управление на договорите и  
F Система за записи, както следва: 
ð Работна програма на строителя и анализ на критичния път 

ð Преглед на графиците на строителя 

ð Програма на строителя, обезпеченост и документиране 
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ð Съветване по правни проблеми и проблеми по договорите 

ð Преглед на документите и инструкции 

ð Одобрение на работните чертежи и предложенията на Изпълнителя 

ð Издаване на указания на обекта 

ð Система за управление на качеството 

Изготвянето на Работна програма за изпълнението на един проект се базира на:  
ð приемане на стратегия за изпълнение на всяка проектна дейност и задача 

ð детайлно разработване на процедури за управление на проекта. 

Политиката за качество на Консултанта ще се определя от неговото ръководство, което 
ще бъде ангажирано с изпълнението на проекта на всички нива и ще включва: 

ü Пълно съответствие със законодателството и процедурите на Възложителя 

ü Изпълнение на задачите посредством:  
ð стриктно фокусиране върху условията на договора с Възложителя;  
ð работа в партньорство със Изпълнителя на инженеринга и Възложителя; 
ð насърчаване атмосфера на пълно сътрудничество между участниците в 

изпълнението на проекта. 

ü Изпълнение на мерки за опазване на околната среда, в т.ч:  
ð избягване вредното въздействие върху околната среда; 
ð минимизиране изхвърлянето на отпадъци и осигуряване на адекватно управление 

и рециклиране когато това е възможно; 
ð предпазни мерки за персонала; 
ð ефективно използване и съхранение на природните ресурси (ел. енергия, вода); 
ð насърчаване на екологични доставки;  
ð използване на подходящо оборудване за контрол на емисиите; 
ð насърчаване екологичното поведение на работниците.  

ü Фокусиране върху човешкия фактор и избягване на инциденти чрез:  
ð осигуряване с цел гарантиране през цялото време на система за управление на 

качеството на Координатор по безопасност и здраве; 
ð сигурност на съоръженията. 

ü Осигуряване на необходимото предпазно оборудване 

ü Ефективна комуникация със съответните органи и заинтересовани страни и 
оповестяване на тази политика 

ü Осигуряване на необходимите ресурси и средства чрез:  
ð използване на най-модерно оборудване; 
ð продължително информиране и обучение на персонала; 
ð контрол на целия процес. 

Контрол и гарантиране на резултатите 

Този процес започва с инструктиране на експертния екип преди стартиране на работа, 
както и с непрекъснат диалог с Възложителя от началото на проекта и по време на неговото 
изпълнение. Това е ключова предпоставка за успешен край на дейностите. Акцентът е върху 
супервизията и навременното изпълнение на дейностите и резултатите от работата на 
експертния екип.  

Процедурата за осигуряване на качество е разработена и усъвършенствана в процеса на 
дългогодишният опит като Консултанти. Тя цели постигане на необходимото качество на 
всички нива на изпълнение. Въпреки това, редица въпроси следва да бъдат отчетени, за да 
може управлението на проекта да постигне пълно съответствие с изискванията и очакванията 
на Възложителя. 

В допълнение на гореспомената Система за качество и контрол, Консултантът ще поиска 
от Изпълнителя на инженеринга въвеждането на специфични мерки за управление на 
качеството. За целта ще се дадат указания за всички изпитвания, съгласно изискванията на 
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Техническата спецификация, с пояснения за честотата на провеждане на всяко от тях. Част от 
дейностите, свързани с изброеното, са: 

- Организиране на обектова/ използване на акредитирана лаборатории; 

- Подготовка на програми за изпитванията; 

- Инспектиране на работите; 

- Изпитвания на материалите; 

- Изпитвания на извършените работи и др. 

Процедури на Системата за качество  

Партньорите в обединенито са сертифицирани по ISO 9001:2008, и са водещи 
консултантски фирми. Те ще изпълняват услугите, използвайки процедури за Управление 
Контрола на качеството интегрирайки не само този стандарт но и  екологичният стандарт ISO 

14001:2005 както и стандарта за здраве и безопасност OHSAS 18001:2007. По време на 
изпълняване на консултантска услуга, проверки на площадката и срещите на обекта ще са 
важни инструменти за управление контрола на качеството. Записите ще се представят 
съгласно съответната процедура, както следва:  

- QA-002, Процедура за приемане на СМР (строително монтажни работи)  
- QA-003, Процедура за плащанията  
- QA-004, Процедура за заповеди за изменения  
- QA-005, Процедура за управление на искове 

- QA-006, Процедура за архивиране и разпространение на документи 

- QA-007, Процедура за оперативки (обектови срещи) 
- QA-008, Процедура за вътрешна оценка 

- QA-009, Процедура за доклади  
- QA-010, Процедура за въвеждане в експлоатация  

· QA-002, Процедура за приемане на СМР (строително монтажни работи) - тя определя 
правилата и отговорностите за контрол и приемане на работите от Инженер-Консултанта при 
условията на Договора. Нейната цел е да определи реда и създаването на документация за 
контрол и приемане на работите. С нея се осигурява непрекъснат контрол на изпълнение и 
приемане на СМР (строително монтажни работи) до завършването на работите и получаване 
на Разрешение за ползване на строежа в съответствие с изискванията на ЗУТ  и Наредба 2 за 
въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на 
МРРБ.  
Към тази процедура се разработват следните регистри от ключовите Експерти: 

§ Регистър за актове и протоколи по време на строителството; 
§ Регистър за декларации за съответствие на вложените материали. 

§ QA-003, Процедура за плащанията - тя определя реда и документацията за 
междинни плащания. Процедурата за плащане допълва Програмата за ОК, изготвена от СН. 
Важен аспект е спазването на сроковете, имайки предвид, че при възникване на спорове на 
по-късен етап, спазването им е важен аспект при разрешаване на споровете. Инженер-

Консултантът е длъжен да спазва своето задължение при сертифициране и ако не е доволен и 
счете, че одобряването на някоя определена позиция или част, включена от Строителя в 
неговия Месечен сертификат не е изпълнена, то той може да задраска това перо и да го 
включи в по-късен сертификат, когато е убеден, че то представя изпълнено количество. 
Инженерът може да направи корекции във всеки Месечен сертификат, за някой от 
сертификатите, които е издал преди това и които по-късно е установил, че трябва да 
коригира. 
Цел на Процедура е да осигури непрекъснат контролиран процес на сертифициране на СМР 
и заплащане на Строителя, в съответствие с Работния график и Плана за плащане, което е 
важно условие за завършването на работите. 
Към тази процедура се разработват следните бланки от Експертите: 

§ План за плащане на строителя 

§ Форма на месечен протокол 
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§ Сертификат за плащане 

· QA-004, Процедура за заповеди за изменения - тя определя правилата и 
отговорностите за измененията във връзка с работите при условията на Договор за 
инженеринга и одобрените инвестиционни проекти към него. 
Процедурата цели да осигури изпълнението на задълженията на Инженер-Консултанта да 
контролира, проверява и предлага анализни цени за компенсиране на непредвидени работи, 
определени в Договора за инженеринга . 
Процедурата определя правилата и документирането на изменения част от договор за 
инженеринг. Процедурата за Заповеди за изменения е приложение към Програмата за 
осигуряване на качеството, изготвена от Инженер-Консултанта. Нейната задача е да осигури 
непрекъснат контролиран процес на работите и плащанията на Строителя в съответствие с 
Работната програма и Плана за плащане, което е важно условие за завършването на работите. 
Към тази процедура се разработват следните бланки от Експерта по качеството, които се 
управляват от Инженер-Консултанта: 

§ Заповед за изменение; 
§ Анализна цена. 

§ QA-005, Процедура за управление на искове - тя определя правилата и 
отговорностите на страните при условията на Договор за консултантски услуги. Процедурата 
определя реда и документацията за управление на исковете. Процедурата допълва 
Програмата за ОК, изготвена от Консултанта. 
§ QA-006, Процедура за архивиране и разпространение на документи – тя указва 
начина на съхраняване, регистриране, архивиране, копиране и разпространение на 
документацията по проекта. 
Досието на обекта гарантира гладко и бързо обработване на документацията по време на 
периода на Договора. Те са основен източник на информация за контрол и одити на 
Консултанта или Строителя по време на двете фази, съдържат всички необходими документи 
до издаване на Разрешение за ползване на обекта. 
Към тази процедура се разработват следните регистри и бланки от Експерта по качеството: 

§ Регистър за изходяща кореспонденция; 
§ Бланка за писмо; 
§ Регистър за входяща кореспонденция; 
§ Регистър за протоколи от срещи; 
§ Регистър за договори; 
§ Регистър за финансови документи; 
§ Бланка за документи на участниците в строителството; 
§ Регистър за документи на участниците в строителството; 
§ Бланки за доклад, отчет за работно време, доклади за надзор на обекта; 
§ Регистри за доклад, отчет за работно време, доклад за надзор на обекта; 
§ Регистър за документи към искане на комисия; 
§ Регистър за актове и протоколи по време на строителството; 
§ Регистър за декларации за съответствие; 
§ Регистър за годност на строежа за въвеждане в експлоатаци 

· QA-007, Процедура за оперативки (обектови срещи) - тя определя реда, правилата и 
отговорностите за провеждане на оперативки, които са важен инструмент за 
администрирането на договора за инженеринга. Протоколите от оперативките се разглеждат 
като един от ключовите документи за успешно изпълнение на проекта и да бъдат колкото е 
възможно по-пълни. Препоръчва се оперативките на площадката да покриват като минимум 
въпросите, посочени в този документ. 
Цел на Процедурата е осигуряването на непрекъснат контролиран процес на изпълнението на 
проекта, което е важно условие за завършването на работите в срок. 
· QA-008, Процедура за вътрешна оценка – тя определя основните инструменти за 
вътрешна оценка и наблюдение на срещи на управленския екип и управленски доклади за 
дейността. 
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Процедурата определя правилата и отговорностите за осъществяване на вътрешен контрол и 
преглед на дейностите на Инженер-Консултанта по проекта съгласно условията на Договора. 
Целта на процедурата е да гарантира, че: 
-се постигат заложените в проекта резултати и те отговарят на предварително зададените 
критерии; 
-проектът се изпълнява по график и съгласно плана за разходите; 
-при изпълнението на проекта се спазват Техническото задание и условията на Договора. 
· QA-009, Процедура за доклади – тя определя правилата и отговорностите при 
изготвянето, прегледа и утвърждаването на доклади в съответствие със задълженията на 
Инженер-Консултанта в зависимост от условията на договора. 
Целта на процедурата е да се отчита и следи изпълнението на работите в съответствие с 
одобрената проектна документация. 
Крайната цел на тази процедура е отчитане на извършените СМР, статус на представените и / 
или липсващ документи, възникнали проблеми в входа на работата и предприемане на 
действия за тяхното своевременно разрешаване в съответствие с изискванията на договора и 
нормативната уредба. 
Към тази процедура се разработват следните регистри и бланки:  

§ Регистър за доклад за надзор на обекта; 
§ Регистър за доклади; 
§ Комплексен доклад за оценка на съответствието; 
§ Окончателен доклад по ЗУТ за проекта; 
§ Месечни доклади по проекта; 
§ Тримесечни (междинни) доклади по проекта; 
§ Доклад за Сертификат за приемане; 
§ Окончателен доклад по проекта; 

· QA-010, Процедура за въвеждане в експлоатация - тази процедура определя правилата 
и отговорностите за въвеждане на обекта в експлоатация в съответствие със задълженията на 
Инженер-Консултанта съгласно чл. 168, ал. 5 от ЗУТ и Инженера по договорните условия на 
ФИДИК. 
Целта на процедурата е да се прегледа представената от Възложителя и Строителя 
документация и да се изготвят изискваните от Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството на МРРБ и ЗУТ документи за изготвяне на окончателен доклад, 
въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване. 
Към тази процедура се разработват следните регистри и бланки:  

§ Регистър за документи към искане за комисия; 
§ Окончателен доклад; 
§ Технически паспорт; 
§ Бланка искане; 
§ Сертификат за приемане. 

Планиране на качеството 

Инженер-Консултантът подготвя следните Планове за проверка на СМР, които ще допълват  
програмата за ОК за обекта: 

§ План за проверка № 1 – Задача: Земни работи/Отводняване  
§ План за проверка № 2 – Задача: Бетонови работи 

§ План за проверка № 3 – Задача: ВиК работи 

Гарантира се, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
гореописаната оферта. 
 

Офис, оборудване и обзавеждане 

Консултантът ще осигури за своите експерти адекватни условия за работа - офис, 
включително обзавеждане, оборудване, поддържане и разваляне (прекратяване на договора 
за наем, когато е наето помещение) след издаването на Сертификата за приемане на обекта. 
Ще бъдат осигурени минимум: 4 работни места, обзаведени с бюра и столове, 4 бр. шкафове 
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за документи и с подходящо отопление и вентилация, тоалетна и кухненски бокс, зала за 
срещи с минимум 16 места, работно облекло и индивидуални предпазни средства за поне 4 
души. Разходите за поддръжка на офиса, почистване, ток, вода, телефонна и интернет връзка 
са за сметка на Консултанта. 

Консултантът ще осигури достатъчно административен и помощен персонал, за да могат 
експертите да са съсредоточени върху техните основни задължения. Консултантът ще 
превежда навреме необходимите средства, свързани с изпълнението на Договора и ще 
осигурява своевременно изплащане на възнагражденията на персонала.  

Осигуряването на всички необходими технически средства като компютри, принтери, факс-

апарат; мобилни телефони и други са ангажимент на Консултанта. 

7.5.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
ДЗЗД”ИНФРАМ 1”, гр. София  

-  Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
Цена за изпълнение на обособената позиция:  - 38900,00 /словом тридесет и осем хиляди 
и деветстотин лева / лв. без ДДС. 

 

7.6.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ЕМ 
ЕН КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян 

Техническо предложение, изготвено съгласно образец № 2, съдържаща разработени 
от участника подробни описания, както следва: 

 

1. Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация. 
Строителният надзор ще изготвя изискуемата документация в следната 

последователност: 
1.1. Писмена покана до Община Смолян на основание чл.157, ал.2 от ЗУТ за присъствие 

на служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ при откриване на строителна площадка и определяне на 
строителната линия и ниво на обекта. 

1.2. Покана до проектантите за присъствие при откриване на строителна площадка и 
определяне на строителната линия и ниво на обекта. 

1.3. Изготвяне и подписване на Протокол обр.2а за откриване на строителна площадка 
и определяне на строителна линия и ниво на обекта - Приложение № 2а към чл.7, ал.3, т.2 от 
Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 
(Образец 2а) 

1.4. Изготвяне и заверка в 3-дневен срок от откриването на линия и площадка на 
Заповедна книга на строежа - Приложение № 4 към чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3 от 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Образец 4). 

1.5.  Писмено уведомление в 7-дневен срок от заверка на заповедната книга до РО 
"НСК" Смолян, Община Смолян и Специализираните контролни органи на основание чл.158, 
ал.2 от ЗУТ. 

1.6.  Съставяне и подписване на Актове по Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството при завършване на определен вид СМР 
(съвместно със строителя): 

* Акт обр.5 - за уточняване и съгласуване на строителния терен с работните чертежи и 
даване на основния репер на строежа (Образец 5);  

* Акт обр.6 - за установяване категорията на почвата и действителните коти на 
извършени изкопни работи (Образец 6);  

* Акт обр.7 – за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната 
конструкция – кофраж опорни блокове, кофраж бетонов дънен праг (Образец 7); 

* Акт обр.12 - за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, 
удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта – изкопи, пясъчна подложка, 
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полагане на тръби, засипка над тръби, бетонови блокове, сигнална лента, обратно засипване 
(изготвят се за участъци и клонове при завършване на определен вид СМР) (Образец 12); 

1.7. Съставяне и подписване на Част ІІІ от Протокол обр.2а - Относно констатациите 
от извършени проверки при достигане на контролираните проектни нива. 

1.8. Заснемане от лицензиран геодезист на изпълнените изкопи и положени 
водопроводни тръби за установяване съответствието с одобрените проекти и издадени 
строителни книжа. 

1.9. Писмена покана до Община Смолян на основание чл.159, ал.3 от ЗУТ за 
присъствие на служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ за извършване на проверка за установяване 
съответствието на строежа с издадените строителни книжа и подписване на Констативен акт 
обр.3.  

1.10. Съставяне и подписване на Констативен акт обр.3 за установяване съответствието 
на строежа с издадените строителни книжа - Приложение № 3 към чл.7, ал.3, т.3 от Наредба 
№ 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Образец 3). 

1.11. Съставяне и подписване на Актове за изпитване на тръбопроводи под 
хидравлично налягане – за отделните клонове на водопроводната мрежа. 

1.12. Съставяне и подписване на Протоколи за проба на пожарни хидранти. 
1.13. Съставяне и подписване на Протокол за промивка и дезинфекция на 

водопроводната мрежа (след извършване на хидропневматична промивка с технически чиста 
вода и дезинфекция с разтвор от хлор-газ или хлорно съединение). 

1.14. Изготвяне и предоставяне на възложителя на 3-месечни отчети за извършения 
строителен надзор по време на изпълнение на строителните работи, съдържащ списък на 
основните дейности (видове работи) от строежа, за които е упражнен текущ строителен 
надзор и контрол по строителството, съставените документи (актове), както за възникнали 
проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.  

1.15. Изготвяне и подписване на Констативен акт обр.15 за установяване годността за 
приемане на строежа в 7-дневен срок след приключване на СМР Приложение № 15 към чл.7, 
ал.3, т.15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството (Образец 15). 

1.16. Заверка на изготвената от строителя екзекутивна документация за строежа 
съгласно изискванията на чл. 175, ал. 2 от ЗУТ. 

1.17. Изготвяне и предаване на възложителя на строежа на Окончателен доклад по чл. 
168, ал. 6 от ЗУТ - в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след подписване на 
констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните 
контролни органи и възложителя. 

1.18. Изготвяне, заверка в Община Смолян на основание чл.15, ал.2 от Наредба № 

5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите и предаване на възложителя на 
Технически паспорт на строежа - в срок до 14 (четиринадесет) календарни дни след 
подписване на констативен акт обр.15.  

1.19. След изготвяне и предаване на Окончателния доклад и Техническия паспорт на 
обекта, Строителният надзор съдейства на Възложителя за назначаване на ДПК и подписване 
на Протокол обр.16 за установяване годността за ползване на строежа. 

2. Дейности. 
Дейностите, предмет на контрол от страна на строителният надзор при изпълнение на 

предвидените строително-монтажни работи на обекта са: 
2.1. Законосъобразно започване на строежа – след представяне на: одобрени проекти и 

влязло в сила Разрешение за строеж, Договор за строителство /строителят трябва да е вписан 
в камарата на строителите и да представи удостоверение за изпълнение на съответната 
категория и група строежи/. 

2.2. Правилно и точно трасиране на водопроводната мрежа съгласно одобрения 
трасировъчен план; 

2.3. Уточняване и отлагане на местоположението на съществуващите подземни 
съоръжения в обхвата на водопроводите - преди започване строителството на обекта. Това 
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следва да се реализира от службата по подземен кадастър при Община Смолян с участието и 
на съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.).  

2.4. Запазване експлоатационните характеристики на съществуващите подземни 
комуникации в обхвата на водопроводите при извършването на СМР.  

2.5. Изграждане на проектирания водопровод в съответствие с одобрения Технически 
проект, Нормативните актове и документи в строителството.  

2.6. Всяко намерение за промяна на проекта да се съгласува с проектантите по 
надлежния ред.  

2.7. Стриктно спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и 
монтажни работи“ (ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, монтажни работи, 
бетонови работи и др.).  

2.8. Спазване на проектните изисквания, стандарти и изисквания на фирмите-

доставчици относно: транспорт, съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване, 
фундиране, засипване и т.н. Да се изискват съответните сертификати за съответствие.  

2.9. Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на обекта да 
отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на съответните 
стандартизационни документи. Да не се използват материали и изделия без сертификат за 
качество и с неизвестна технология за приложението им.  

2.10. Спазване на изготвените от строителя и съгласувани със  съответните органи на 
Община Смолян и КАТ  схеми по част „Временна организация и безопасност на 
движението” към Техническия проект, като за всеки конкретен случай се прилага 
съответната схема - за безконфликтна организация на движението по време на 
строителството при съблюдаване изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. „За временната 
организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи 
по пътищата и улиците“.  

2.11. Мерките, които изпълнителят взема за обезопасяване на строителния обект 
(ограничаване достъпа до изкопите с помощта на огранчителни ленти и светлинна 
сигнализация, напр. със соларно осветление). 

2.12. Мерките, които изпълнителят взема за осигуряване на безопасността, хигиената 
на труда и пожарната безопасност при извършването на СМР.  

2.13. Спазване на предвидените в проекта мерки за опазване на околната среда и  
извозване на строителните отпадъци на посочено от Община Смолян място; 

2.14. Правилното окомплектоване на екзекутивната документация за строежа 
съгласно изискванията на чл. 175, ал. 2 от ЗУТ.  

3. Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР. 
3.1. Във връзка с извършването на мониторинг на строителния процес, Строителният 

надзор ще осъществи следните дейности: 
*  Избор на подходящ състав на екипа за строителен надзор, с цел осигуряване на най-

удачната и целенасочена комбинация от експертни умения, знания и опит, която ще 
гарантира изпълнение на задълженията; 

* Организиране и оборудване на временен офис на територията на с.Могилица за 
времетраенето на строителството, с цел по-бързо реагиране (приемане на извършените СМР 
– изкопи, полагане водопроводи, и др.; разрешаване на проблемни ситуации); 

* Осигуряване на адекватно оборудване и създаване възможност за пълноценна 
реализация на експертите в рамките на своята компетентност и правомощия за 
осъществяване целите на проекта; 

* Съставяне на подробни описания на средства, подходи и начини по планиране, 
организация и координиране на дейностите с цел успешно реализиране на проекта.  

* Осигуряване на необходимите средства за финансово обезпечаване на договорните 
дейности; 

* Координиране на дейността на отделните експерти; 
* Организиране и провеждане при необходимост на срещи между участниците в 

строителството – възложител, проектант, строител, екип за строителен надзор; 
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* Провеждане на оперативни срещи на екипа веднъж седмично за отчитане на 
изпълнените задачи по договора;  

* Контрол по осъществяване на преки контакти на експертите от екипа с проектанти и 
строители. 

3.2. Мониторинг и контрол: 
* Ежедневни посещения на обекта от експертите на Строителния надзор; 
* Наблюдение и одобрение на методите на изпълнение на видовете СМР – в 

съответствие с одобрените проекти и „Правила за извършване и приемане на строителни и 
монтажни работи“ (ПИПСМР); 

* Контрол на влаганите строителни материали – одобрение на всички материали 
преди поръчването им; 

* Следене за качествено изпълнение на строителството;  
* Изискване за своевременно съставяне и подписване на актове и протоколи по време 

на строителството;   
* Вписване на всички промени и нови решения и указания на проектантите в 

заповедната книга на строежа;  
* Своевременно уведомяване на Община Смолян и Регионалния отдел "Национален 

строителен контрол" при РДНСК–ЮЦР при установяване на нарушение на техническите 
правила и нормативи в процеса на строителството;  

* Участие на експертите при провеждане на пробни изпитания; 
* Снимков материал по време на изпълнение на отделните видове СМР; 
* Събиране, обработка и систематизиране на информацията за строителния процес 

при изготвяне на 3-месечните отчети за извършения строителен надзор по време на 
изпълнение на строителните работи. 

4. Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 
изпълнение на поръчката. 

4.1. Строителният надзор ще следи доставените материали, необходими за 
изпълнението на обекта, трябва да отговарят на всички изисквания на техническия проект и 
да бъдат придружени със:  

* Сертификати за качество по ISO 9001 и да отговарят на европейските стандарти. За 
материалите, които ще се използват е необходимо представяне на съответните 
разрешителни.  

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

* Всички материали, които ще се влагат в обекта, трябва да са нови, със съответното 
качество, подходящи за целта и не трябва да имат дефекти.  

* Материалите следва да са в съответствие с Наредба от 2006 г. за съществените 
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, както и с 
настоящите технически спецификации.  

* Материалите трябва да се избират така, че да предотвратяват корозията, причинена 
от околните условия.  

* Строителният надзор ще следи за спазването на изискванията към материалите:  
- ПЕВП тръбите и фитингите, класифицирани като РЕ 10, трябва да отговарят на  

необходимите стандарти: БДС EN 12201.  
- Асфалтобетон АС 12,5 изн. 50/70 /плътна смес за горен пласт 24 кг/м2/1см. мазут /.  
Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за 

произход и декларация за съответствието на строителния продукт с указания за прилагане на 
български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, 
подписана и подпечатана от производителя или негов представител – (съгласно Наредба за 
съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните 
продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.). Материалите, които ще използва 
изпълнителят, следва да отговарят на минималните изисквания за качество на БДС EN или 
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еквивалентно. Прилагането на други стандарти и шифри е възможно, само ако гарантират 
същото или по-високо качество от визираните. 

* Всяка подмяна на материали, става след съгласуване с проектантите и възложителя. 
4.2. Строителният надзор ще извършва контрол на използваното технологично 

оборудване при изпълнение на строителството: 
* Използваните машини и агрегати да се поддържат в добро техническо състояние.  
- За предотвратяване замърсяване на почвите ще се извършва контрол на строителната 

механизация и транспортните коли. Транспортните средства да се измиват на определените 
за тази цел места.  

* Изправност на машината за челно заваряване и правилно използване при 
съединяването на полиетиленовите тръби, помежду им и с фланшовите накрайници и 
заваряеми фасонни части. 

4.3. Строителният надзор ще следи за правилното складиране и съхранение на 
доставените материали – в съответствие с изискванията на производителя. 

4.4. Строителният надзор ще контролира дейностите по опазване на околната среда - 
на обекта да няма безредно складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и 
машини – тръби, арматури, фасонни парчета, развалени строителни машини и др. 
   

5. Човешки ресурси и отговорности. 
В екипа на лицето, упражняващо строителен надзор са включени 

висококвалифицирани експерти, с достатъчно натрупан професионален опит по съответните 
специалности (ВиК; Геодезия фотограметрия и картография; Технология и механизация на 
строителството; Пожарна безопасност; Пътно строителство), които ще извършват надзор и 
контрол при изпълнение на СМР. 

5.1. Ръководител екип - координиране на дейността на отделните експерти; 
организиране на оперативни срещи и работни срещи между участниците в строителството – 

възложител, проектант, строител, екип за строителен надзор; 
5.2. част Геодезия – даване на строителна линия и ниво, контролиране на достигнати 

нива – изкоп, положени тръби;  
5.3. част ВиК – контрол и приемане изпълнението на водопроводните клонове; 

контрол на влаганите строителни материали при изпълнението – да отговарят по вид, тип и 
качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи; 
участие в съставянето и подписването на актове и протоколи по време на строителството за 
част ВиК;  

5.4. част ТМС – контрол на влаганите строителни материали - да отговарят по вид, 
тип и качество на изискванията на проекта и на съответните стандартизационни документи; 
(ПЕВП тръбите и фитингите, класифицирани като РЕ 10, трябва да отговарят на 
необходимите стандарти: БДС EN 12201; - Асфалтобетон АС 12,5 изн. 50/70 /плътна смес за 
горен пласт 24 кг/м2/1см. мазут /). Влаганите строителни материали трябва да бъдат 
придружени със сертификат за произход и декларация за съответствието на строителния 
продукт с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от 
неговия упълномощен представител, подписана и подпечатана от производителя или негов 
представител – (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване 
съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.); контрол на 
използваната механизация.  

5.5. част Пожарна безопасност – контрол при изпълнението на СМР с оглед спазване 
на изискванията на Наредба Із-1971-СТПНОБП / - монтаж на необходимия брой ПХ по 
трасето на водопроводите; участие при пробата за действието на ПХ; контрол на 
използваните ПХ - да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на проекта и на 
съответните стандартизационни документи. 

5.6. част Пътна – контрол при изпълнение на СМР за възстановяване на асфалтовата 
настилка – правилно и достатъчно уплътняване на обратния насип върху тръбите за 
постигане на здрава основа, полагане на битумен разлив и качествен асфалтобетон.  
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6. Контрол върху технологичната последователност на строителните процеси. 
Строителният надзор ще следи за спазване последователността и точното на 

изпълнение на СМР: 
* Изкопни работи – Изкопът да съвпада с проектното трасе; да е спазена проектната 

дълбочина и да има достатъчна ширина, която да позволява правилното разполагане на 
тръбите по дъното на изкопа и лесно свързване на различните елементи на водопровода; част 
от изкопа е предвиден с плътно укрепване. 

* Изпълнение на пясъчна подложка - Да се положи пясъчна подложка от 10 см под 
самата РЕHD тръба и отстрани на тръбата ;  

* Полагане на водопроводни тръби -  Полагането на тръбите от ПЕВП да се извършва 
съобразно с изисквания на съответните нормативи и стандарти при спазване на условията за 
транспортиране, товаро-разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, 
машинно), засипване, уплътняване и т.н. Задължително е спазване инструкциите на фирмата-

доставчик. Връзките между тръби, фитинги и арматури да се извършва съгласно 
разработените в проекта водопроводни възли. При свързването чрез заваряване заварките да 
се изпълняват от квалифициран персонал. Преминаването под дъното на реката да се 
изпълни посредством обсадна тръба и предпазен бетонов блок, а въздушното преминаване на 
реката да се изпълни по конструкцията на моста, съгласно проекта. 

* Да се направи изпитване на тръбопроводите под хидравлично налягане минимум 20 
атмосфери на участъци, с дължина до 500 м, като съединенията се оставят открити, за да 
бъдат контролирани по време на хидравличната проба. Запълването с вода да започва от 
точка с най-ниско налягане, където да се инсталира манометър. За пълно обезвъздушаване на 
инсталацията, вентилите и обезвъздушителите се оставят напълно отворени. Увеличаването 
на налягането в хода на изпитването да става бавно – 1кгс/см2 на минута, за да може в 
случай на забелязана авария то своевременно да се прекрати. Пробното налягане да се 
поддържа минимум 30 минути, като през това време се прави оглед за явни течове.  

* Засипване върху тръбите - Изпълнява се засипка с пясък върху тръбите с височина 
20 см. 

* Над водопроводите да се поставят сигнална и детекторна лента с оглед на улеснение 
при по-нататъшната им поддръжка.  

* Да се изпълнят предвидени бетонови блокове в хоризонталните и вертикални чупки 
на водопровода и при тройниците на отклоненията, които да поемат силите от водното 
налягане в тръбите. 

* Засипката на изкопа да се изпълни с нестандартна баластра, трамбована на пластове 
по 20 см.  

* Всички клонове да се отделят посредством спирателни кранове с охранителна 
гарнитура. 

* На посочените места да се монтират автоматични въздушници за обезвъздушаване. 
* ТСК за всяко сградно отклонение да се монтират в тротоара на 50 см от бордюра. 
* Предвидените 9 бр. подземни пожарни хидранти с охранително гърне и СК пред 

всеки хидрант да се монтират на точните места. След монтаж и укрепване, пожарният 
хидрант да се означи със замонолитена на най-близката стена плоча (метална табела), върху 
която да е отбелязано в метри разстоянието до хидранта в две перпендикулярни посоки.  

* Да се възстанови нарушената настилка в първоначалния вид – асфалтобетон и 
базалтови плочи. 

* Преди пускането на водопровода в експлоатация да се извърши промивка - 

хидропневматично, до пълното избистряне на промивната вода. За промивка да се използва 
технически чиста вода. 

* Да се извърши дезинфекция на водопроводите чрез вкарване в тръбите на разтвор от 
хлор-газ или хлорно съединение. Дозировката и времето за дезинфекциране се съгласува с 

местните санитарни власти. По принцип се работи с дози от 20 до 40 г активен хлор на 1 
куб.м и времепрестой не по-малък от 24 часа. Дължината на участъка, подлежащ на 
дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 200 м. След дезинфекцията участъкът 
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отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на 
хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат. 

* След дезинфекцията на водопроводите и преди подписване на Констативен акт 
обр.15 да се направи изпитване на водата от РЗИ – химичен и микробиологичен анализ.  
 

7.6.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА „ЕМ ЕН 
КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян 

 

-  Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
Цена за изпълнение на обособената позиция:  - 38200,00 /словом тридесет и осем хиляди 
и двеста лева / лв. без ДДС. 

 

7.7.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян 

Техническо предложение, изготвено съгласно образец № 2, съдържаща разработени 
от участника подробни описания, както следва: 

 

1. Последователност на изготвяне на изискуема по закон документация.  
 

1.1. Последователността в съставяне на изискващата се строителна 
документация за изпълнение на строежа от дружество „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ” ООД 

по отношение на законосъобразното започване, протичане и завършване на 
строителния процес е следната: 

 

№  ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ  

ОСНОВАНИЕ  ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

НАЧАЛО НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

1. Представяне на Строителния 
надзор на документи, изискващи 
се за съставяне на протокол за 
откриване на строителна 
площадка и определяне на 
строителна линия и ниво 

Разпоредбите на 
ЗУТ  

Законосъобразно започване на 
строителния процес 

 

ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Документ за собственост Чл.144, ал.1, т.1 от ЗУТ 

За
ко

но
съ

об
ра

зн
о 

за
по

чв
ан

е 
на

 с
тр

ои
те

лн
ия

 
пр

оц
ес

 

Виза за проектиране  Чл.144, ал.1, т.2 от ЗУТ 

Одобрен инвестиционен проект по 

всички части със съгласувателни 

писма, разрешения и анализи 

Чл.143, ал.1 от ЗУТ 

Предварителни договори с 

експлоатационните дружества 

Чл.143, ал.1, т.3 от ЗУТ 
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Влязло в сила Разрешение за строеж Чл. 157, ал. 2 от ЗУТ 

Договор за строителство Чл. 160, ал. 2 от  ЗУТ 

Договор за авторски надзор Чл.162, ал.2 от  ЗУТ 

Заповед на Възложителя за лицето, 

което ще го представлява при 

подписване на актовете и 

протоколите, съставени по време на 

строителството 

 

Трите имена и длъжност на лицето 

по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ 

 

 

ОТ СТРОИТЕЛЯ 

Удостоверение за актуално правно 

състояние на фирмата, издадено от 

Агенцията по вписванията 

Чл. 21 от Закон за 
камарата на 
строителите (ЗКС) 

За
ко

но
съ

об
ра

зн
о 

за
по

чв
ан

е 
на

 с
тр

ои
те

лн
ия

 п
ро

це
с 

Валидно Удостоверение за вписване в 

Централния професионален регистър 

на строителя за категорията на 

строежа ІІ-ра категория, съгласно 

чл. 137, ал.1, т.2, б. „г”.  

 

Чл. 157, ал. 2 от 
ЗУТ; 

Чл. 22, ал. 1 ЗКС; 

Чл. 5, ал. 6, т. 1 от 
Правилник за реда 
за вписване и водене 
на Централния 
професионален 
регистър на 
строителя 

Валидна застраховка 

„Професионална отговорност в  

строителството”  

Чл. 171 от ЗУТ; 

Чл. 5, ал. 2 от 
Наредба за 

условията и реда за 
задължително 
застраховане в 
проектирането и 
строителството 

Валидна застраховка „Трудова 

злополука” 

Чл. 171 от ЗУТ 

Трудов договор на техническия 

ръководител на строежа със 

Строителя и заповед за конкретния 

Чл. 163а, ал.1 от 
ЗУТ 
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строеж 

Диплома за професионалната 

квалификация на техническия 

ръководител на строежа 

Чл. 163а, ал. 2 от 
ЗУТ 

Договор с подизпълнител (ако има 

такъв), съгласуван с Възложителя 

 

 

 

ОТ  ПРОЕКТАНТА 

Удостоверение за актуално правно 

състояние на фирмата, издадено от 

Агенцията по вписванията 

Чл.162, ал.1 от ЗУТ Законосъобразно започване на 
строителния процес 

Валидно Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност на 

проектантите по съответните 

части 

Чл.162, ал.1 от ЗУТ 

Валидна застраховка 

„Професионална отговорност в 

проектирането и строителството”  

Чл. 171 от ЗУТ; 

Чл. 5, ал. 2 от 
Наредба за 
условията и реда за 
задължително 
застраховане в 
проектирането и 
строителството 

Законосъобразно започване на 
строителния процес 

2. Съставяне и подписване на 
протокол, обр. 1 за предаване и 
приемане на одобрения /те/ 
проект/и/ и разрешение /я/ за 
строеж 

Чл. 7, ал. 3, т. 1 от 
Наредба № 3/2003 г. 
за съставяне на 
актове и протоколи 
по време на 
строителството 
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3. Съставяне и подписване на 
протокол обр. 2а за откриване на 
строителна площадка и 
определяне на строителна линия 
и ниво – Раздел I и Раздел II  

Чл. 7, ал. 3, т. 2 от 
Наредба № 3/2003 г. 
за съставяне на 
актове и протоколи 
по време на 
строителството 
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4. 

 

Съставяне и заверяване на 
Заповедна книга на строежа  

(обр. 4)  

и писмено уведомяване за 
започването на строежа на 
Община Смолян и контролните 
органи 

Чл. 7, ал. 3, т. 4 от 
Наредба № 3/2003 г. 
за съставяне на 
актове и протоколи 
по време на 
строителството  

 

 

 

 

 

5. Съставяне и подписване на акт, 
обр. 5 за уточняване и 
съгласуване на строителния 
терен с одобрения проект и 
даване на основен репер на 
строежа 

Чл. 7, ал. 3, т. 5 от 
Наредба № 3/2003 г. 
за съставяне на 
актове и протоколи 
по време на 
строителството 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР  

1. Прилагане на трасировъчния план  Контрол за съответствие с 
проекта 

2. Съставяне и подписване на акт, 
обр. 6 за приемане на земната 
основа и действителните коти на 
извършените изкопни /насипни 
работи 

Чл. 7, ал. 3, т. 6 от 
Наредба № 
3/2003 г. за 

съставяне на 
актове и 
протоколи по 
време на 
строителството 

Контрол за съответствие с 
проекта 

3. Съставяне и подписване на 
протокол, обр. 2 – Раздел III – 

констатации от извършени 
проверки при достигане на 
контролираните проектни нива -
последващи проверки  

Чл. 7, ал. 3, т. 2, 
буква „в” от 
Наредба № 
3/2003 г. за 
съставяне на 
актове и 
протоколи по 
време на 
строителството 

Контрол за съответствие с 
проекта  

 

4. Съгласуване на екзекутивна Чл. 175, ал. 1 и Изпълнение разпоредбите на 
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документация  (при необходимост) 
от Възложителя, Строителя, 
Строителния надзор,  

ал. 2 ЗУТ; 

 

ЗУТ  

5. Съставяне и подписване на 
констативен акт, обр. 3 за 
установяване съответствието на 
строежа с издадените строителни 
книжа  

Чл. 7, ал. 3, т. 3 от 
Наредба № 
3/2003 г. за 
съставяне на 
актове и 
протоколи по 
време на 
строителството 

Контрол за съответствие с 
проекта 

6. Съставяне и подписване на актове, 
обр. 12 за установяване на всички 
видове СМР, подлежащи на 
закриване – по всички части на 
проекта  

Чл. 7, ал. 3, т. 12 
от Наредба № 
3/2003 г. за 
съставяне на 
актове и 
протоколи по 
време на 
строителството 

Контрол на количествата по 
КСС и качество на изпълнение 
– съответствие с изискванията 
на проекта 

7. Проверка на сертификати и 
декларации за експлоатационни 
показатели на  всички вложените 
строителни продукти и протоколи 
от лабораторни изпитвания 

Чл. 14, т. 4 от 
Наредба № 
2/2003 г. за 
въвеждане в 
експлоатация на 
строежите в 
Република 
България 

Удостоверяване съответствието 
на качеството на вложените 
строителни продукти  

8. Изпитване на водопровода под 
налягане и съставяне на протоколи 
за напор и дебит на водата от 

акредитирани лаборатории,  

 

 Контрол за съответствие с 
одобрените проекти 

9. Приемане на изпълнените и 
изпитани участъци от 
водопроводната мрежа 

 

 Контрол за съответствие с 
одобрените проекти 

10. Приемане на обратните засипки по 
трасето и удостоверянане на 
уплътнените пластове 

 

 Контрол за съответствие с 
одобрените проекти 
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11. Осигуряване на проверка на място 
на обекта и проверка на 
изготвената строителна 
документация от контролни органи 
– представители на РИОСВ, РЗИ, 
ПБЗН, ВиК, и др 

 Готовност на строежа за 
съставяне на Констативен акт 
обр.15 

    

ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО  

ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, СТРОИТЕЛЯ И КОНСУЛТАНТА 

1. Представяне на екзекутивната 
документация /ако има такава/ 
на органа, издал разрешение за 
строеж и на Агенцията по 
геодезия, картография и 
кадастър 

Чл. 175, ал. 5 от ЗУТ Получен документ за 
изпълнение на чл. 175, ал. 5 
ЗУТ 

2. Съставяне и подписване на 
констативен акт, обр. 15 за 
установяване годността за 
приемане на строежа 

Чл. 7, ал. 3, т. 15 от 
Наредба № 3/2003 г. 
за съставяне на 
актове и протоколи 
по време на 
строителството 

Предаване на строежа от 
Строителя на Възложителя 

3. Съставяне и подписване на 
окончателен доклад и 
технически паспорт на строежа 

Чл. 168, ал. 6 от 
ЗУТ; 

Чл. 176 а  и чл. 176 б 
от ЗУТ 

Законосъобразно завършване на 
строежа 

4. Комплектоване на всички 
необходими документи и 
писмено искане до Началника на 
ДНСК за назначаване на 
държавна приемателна комисия  

Чл. 4 от Наредба № 
2/2003 г. за 
въвеждане в 
експлоатация на 
строежите в 
Република България 

Получаване на Разрешение за 
ползване на строежа 

 

2. Дейности.  
2.1. Дейности, които са необходими за изпълнение на поръчката в съответствие с 

Техническата спецификация и тяхната организация. 
Всички дейности на строителния надзор са насочени за правилното и точно 

изпълнение на работите посочени в одобрените за изпълнение проекти, спазването на 
нормативните разпоредби за изпълняваните видове строително монтажни работи (СМР), 
изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия 
график за изпълнение, здравословни и безопасни условия на труд, предприемането на 
превантивни мерки за липса на дефекти по време на гаранционния срок и след него.  

2.2. Дейностите са както следва: 
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· Подписване на договор за възлагане на дейността; 
· Получаване на строителни книжа: одобрените за изпълнение проекти, влязло в 

сила разрешения за строеж (РС), документи доказващи собствеността на терена 
върху, които са разположени подобектите, Договор за възлагане изпълнението 
на СМР, доказателства за регистрация на Строитела в Камара на строителите, 
график за изпълнение на строителството, Договор за възлагане изготвянето на 
екзекутивни чертежи, Договор за авторски надзор по всички части на сторежа, 
предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване на 
строежа към мрежите на техническата инфраструктура; 

· Запознаване с работните процедури за изпълнение на СМР (обществени) на 
Строителя от Наръчника по качество на Системата за управление изградени 
съгласно EN ISO 9001:2008  

· Получаване и запознаване със становищата на Специализираните контролни 
органи при съгласуване на проектите. /В случай на условно съгласувани 
проекти от СКО – запознаване с допълненията към проектните решения за 
удовлетворяване изискванията на СКО./ 

· 
Получаване и запознаване с Разрешение за заемане на тротоар/чужд имот по 
време на СМР ако има такива в предвижданията на Плана за безопасност и 
здраве; 

· Получаване и запознаване с Разрешение за извозване на земни 
маси/строителни отпадъци; 

· Преглед на доставчиците на Строителя на строителни продукти, които ще се 
влагат на строежа. Експертиза на Декларациите за съответствие издавани от 
тези производители/вносители на продуктите, за съответствието на 
техническите показатели на продуктите с тези предвидени в одобрения за 
изпълнение проект. 

· Привеждане на получените строителни книжа в съответствие с нормативните 
изисквания дадени в: Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 2 
от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 
2004 г. попр., бр. 98 от 2004 г. изм., бр. 102 от 2006 г.)  

· Въвеждане на правила за обмен на информация със Строител, Възложител и 
Проектант, финансиращ орган – ред на предаване на информация, срокове, 
валидност на записи, периодични срещи за контрол спазването на календарния 
график за изпълнението на строежа; 

· Отстраняване на всички несъответствия в одобрените за изпълнение проекти и 
издаденото РС;  

· Съгласуване със Строителя и Възложителя на технологичната 
последователност за изпълнение на СМР; 

· Съгласуване с Проектанта и Възложителя евентуални предложения от 
Строителя за промяна на вид, тип строителен продукт предвиден в одобрените 
за изпълнение проекти, ПБЗ; 

· Внасяне искане в община Смолян за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво. Уточняване ден, час и длъжностното 
лице за откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и 
ниво; 

· Откриване на строителна площадка и даване на строителна линия и ниво по 
покана на Възложителя. Подписване на протокл обр. 2а в обем и съдържание 
съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството; 

· Регистрация на заповедна книга (ЗК). Обявяване на издадена  ЗК на общината 
издала разрешението за строеж, в Община Смолян, РДНСК , ОУ ПБЗН, 
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Инспекция по труда; 
· Вписване в ЗК на промените в ПБЗ/ако има такива/; 
· Вписване в ЗК основни изисквания от Консултанта за охрана и опазване на 

собствеността в процеса на строителство, Безопасни и здравословни условия на 
труд, Опазване на околната среда; 

· Ежедневен контрол за правилното и точно изпълнение на СМР посочени в 
одобрените за изпълнение проекти, спазването на нормативните разпоредби за 
изпълняваните работи, изпълнението на договорните условия, спазването на 
приетия график.  

· Освидетелстване на изпълнените СМР съгласно изискванията на Наредба № 3 
от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

· Съставяне на актове и протоколи  по искане на Възложителя извън 
фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и 
протоколи по време на строителството 

· Преглед на подготвените екзекутевни чертежи и заверка от всички участници в 
строителния процес. 

· Участие при контролни измервания на Акредитирани органи за контрол на 
системи и параметри на строежа; 

· Указване на помощ на община Смолян за Геодезическо заснемане на завършен 
строеж за отразяването му в КК на населеното място; 

· Указване на помощ на община Смолян за комплектоване на искане за 
отразяване на завършен строеж в КК и получаване на удостоверение от Служба 
по геодезия, картография и кадастър, за изпълнение на изискванията по чл. 
175, ал. 5 ЗУТ;  

· Указване на помощ на община Смолян за съставяне на Авариен план за защита 
при бедствия и аварии /същия е задължителен за строежи от първа до трета 
категория включително/ и съгласуване на същия с ОУ „ПБЗН” 

· Изготвяне и предаване на Възложителя Окончателен доклад за установяване 
годността за ползване на строежа; 

· Изготвяне и предаване на Възложителя на технически паспорт (ТП) на 
строежа; 

 2.3. Текущия контрол от «АРХСТРОЙ КОНСУЛТ» ООД на качеството на 
дейностите и доставките при изпълнение на поръчката - Ключовите моменти в процеса 
на изпълнение са: 

· Установяване на неправилна или неточно представена информация в 
одобрения за изпълнение проект; 

· Липса на работни детайли в одобрения за изпълнение проект; 
· Установяване на неизпълнение на одобрения за проект и неспазване на 

нормативни изисквания от строителя в процеса на работа; 
· Нарушаване на графика за изпълнение; 
· Случайни или непредвидени ситуации водещи до некачествено изпълнени 

СМР и нарушаване на графика за изпълнение на СМР. 
      2.4. Действия на строителния надзор за разрешаване на възникнали проблеми 

Подготвяне и предаване на мотивирани становища в срок от 24 часа при необходимост за 
намеса в работата на Строителя, след установяване на действие и/или бездействие, и/или 
отклонение от одобрените за изпълнение проекти, и/или правила и норми за изпълнение на 
СМР, и/или разлика в техническите характеристики на строителни продукти предвидени в 
проекта и доставени на строежа,  с копия до Проектанта и Възложителя; 

· Екипна работа със Строител, Проектант, Възложител, Координатор по 
безопасност и здраве, Финансираща организация; 

· Попълване на лист /по образец приложен към настоящото техническо 
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предложение/ за настъпили несъответствия 

2.5. Дефиниране на отделните групи дейности за упражняване на контрол и начин 
на обезпечаване изпълнението им от страна на човешки ресурси, както и материално-

техническа и времева осигуреност: 

· Постоянен надзор и контрол на процесите на строителната площадка от 
представители на консултанта; 

· Предварително запознаване с процедурите на Строителя за видовете дейности 
извършвани от него; 

· Предварително съгласуване строителните продукти доставяни от Строителя; 
· Одобряване на еталони за повтарящи се видове СМР; 
· Предварително оповестяване на всяко контролно мероприятие (24 часа предварително 

обявяване на всички количества и видове работи, които строителя иска да закрие, 
предаде за следващ вид СМР); 

· Постоянна интернет връзка с Проектант, Възложител и фирмено ръководство на 
Строителя на строежа; 

· Не допускане отклонения от проекта без предварителното съгласие на Проектант и 
Възложител, дадени писмено; 

· Участие във всички срещи за координиране дейността на участниците в строителния 
процес на строежа. 

· Вътрешен контрол – Доклад до Възложителя, с копия до проектанта и Строителя, за 
изпълнение на графика за изпълнение на СМР, условия на труд на строежа, опазване 
на околната среда и трети имоти.  

· Официална писмена (документирана) информация за несъответствия (качеството на 
влаганите материали и изпълнение на строително – монтажните работи), между 
страните в строителния процес. Доклади до Висшето ръководство на Строителя, 
Проектанта и Възложителя. 

· Превантивен контрол – вписване веднага след регистриране на ЗК на изисквания, 
съгласно предвижданията на проекта, на техническите спецификации, не дефинирани 
в одобрения за изпълнение проект, на които строителните продукти трябва да 
отговарят по стандарт. Искане към проектанта за утвърждаването им и допълнителни 
указания за полагането им. 
Дейностите, предвидени за осъществяване гарантират качественото и в срок 

изпълнение на договорните задължения и успешното завършване на строителството на 
обекта 

3. Мониторинг на методите на изпълнение на видовете СМР 

Мониторингът представлява наблюдение, анализ и оценка на методите на 
изпълнение на строително-монтажните работи които включват: 

3.1. Дефиниране на възможните рискове и мерки за преодоляване на техния 
негативен ефект: 

Описание на риска Кате

гори

я на 

риск

а
1
 

Вли

яние 

и 

оце

нка 

на 

веро

ятно

ст
2
 

Мерки за 

ограничаване 

на риска 

Отговорна 

институция
3
 

Причинител 

                                                           
1
 Организационен, оперативен, стратегически, финансов. 

2
 Вероятността се оценява се от 1 (най-ниска степен) до 5 (най-висока степен). 

3
 Участникът в процеса на изпълнение на поръчката, от който зависи ограничаването на риска. 



184 

 

Дейност 1: Изпълнение на СМР 

Риск 1  

Не отчетени, в одобрените за 

изпълнение проекти, 

нормативни изисквания 

водещи до продължаване на 

съгласувателен режим и/или 

препроектиране – експертиза 

на проектите. Мотивирано 

становище за изменения.; 

 

5 2 Експертиза на 

одобрените за 

изпълнение 

проекти от 

строителния 

надзор и 

строителя след 

получаване на 

книжата 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Риск 2 

Не съгласувани проекти със 

Специализираните контролни 

органи (СКО) и/или не 

отстранени изисквания 

дадени в становищата на СКО 

при съгласуване на поректа 

(при условно съгласуване на 

проекта) – внасяне за 

съгласуване. Изпълнение на 

предписанията на СКО 

5 2 Експертиза на 

проектите от 

строителния 

надзор и 

строителя след 

получаване на 

книжата 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Риск 3 

Липса на квалифициран и 

опитен технически персонал в 

екипа на Строителя 

5 1 Мотивирано 

искане за 

промяна на 

ръководния 

технически 

персонал на 

изпълнителя 

Спиране на 

строителството 

до приключване 

на спора; 

СТРОИТЕЛ СТРОИТЕЛ 

Риск 4 

Не осигурен контрол от 

Координатор по безопасност и 

здраве и не познаване на 

Наредба № 2 за здравословни 

и безопасни условия на труд 

2 1 Осигуряване на 

Координатор по 

безопасност и 

здраве на 

строежа 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Риск 5 

Липса на окомплектована 

малка строителна 

техника/механизация на 

строежа  

4 1 мотивирано 

искане към 

строителя. 

Информация до 

Възложителя 

Осигуряване от 

СТРОИТЕЛЯ 

СТРОИТЕЛ 

МОНТАЖНИК 

 

СТРОИТЕЛ 

МОНТАЖНИК 

 

Риск 6 

Неритмични доставки на 

4 1 мотивирано 

искане към 

СТРОИТЕЛ СТРОИТЕЛ 
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строителни продукти - 

информиране на висшето 

ръководство на Строителя и 

Възложителя 

строителя. 

Информация до 

Възложителя 

Осигуряване от 

СТРОИТЕЛЯ 

Риск 7 

Лоша трудова дисциплина 

5 1 информиране на 

висшето 

ръководство на 

Строителя, 

Строителния 

надзор и 

Възложителя; 

въвеждане и 

контролиране на 

правила  

СТРОИТЕЛ 

МОНТАЖНИК 

СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР 

СТРОИТЕЛ 

МОНТАЖНИК 

СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР 

Риск 8 

Лоши финансови разчети и 

липса на финансови средства 

от страна на 

Строителя/Монтажника, не 

ритмични доставки на 

строителни продукти  

5 1 информиране на  

висшето 

ръководство на 

Строителя и 

Възложителя; 

въвеждане и 

контролиране на 

правила 

СТРОИТЕЛ 

МОНТАЖНИК 

СТРОИТЕЛ 

МОНТАЖНИК 

Риск 9 

Други произтичащи от 

промяна в нормативната 

уредба, българско и 

европейско законодателство 

по време на строителството 

3 1 постоянно 

наблюдение, 

размяна на 

информация 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

СТРОИТЕЛ 

МОНТАЖНИК 

 ПРОЕКТАНТ 

СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР 

МРРБ, МЗ, 

МТСП 

Риск 10 

Други произтичащи от 

вътрешна и международна 

обстановка 

3 1 постоянно 

наблюдение, 

размяна на 

информация 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

СТРОИТЕЛ 

МОНТАЖНИК 

 ПРОЕКТАНТ 

СТРОИТЕЛЕН 

НАДЗОР 

МС, ЕС 

 
1
 Организационен, оперативен, стратегически, финансов. 

2
 Вероятността се оценява се от 1 (най-ниска степен) до 5 (най-висока степен). 

3
 Участникът в процеса на изпълнение на поръчката, от който зависи ограничаването на 

риска 

3.2. Процедури за регистриране и докладване на нередности(несъответствия) и др.  
 Процедурите са формирани на база отчитане на собствените грешки, слабости, 
несъответствия и на опита от тяхното преодоляване при упражняване на строителен надзор 
на строежи. 

 1. Извършването на коригиращи  действия представлява естествено 
продължение (разширяване) на дейността по отстраняване и предотвратяване на 
несъответствия и включва: 

ü оценка на същността и значението (важността, последствията) на всяко реално 
несъответствие, 
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ü анализ на причините, които са довели или биха довели до възникването на 
проблема, 
ü предприемане на ефикасни управленски мерки за отстраняване или свеждане 
до минимум на възможността или условията за (възможно) ново появяване 
(възникване) на проблема, 
ü оценяване на ефикасността на предприетите  коригиращи  действия, 
2.  С цел определяне на подходящи коригиращи действия, Дружеството 
извършва оценка на същността и значението на всяко конкретно несъответствие 
или проблем, която оценка включва:  
ü точно, ясно и конкретно определяне (описание, формулиране) на същността, 
характеристиките, времето и мястото на възникналото несъответствие, вкл. и дали то 
се отнася до организацията на дейността, до извършваните процеси, до 
квалификацията на персонала или до качеството на проектната документация, 
ü категорично становище дали несъответствието изисква коригиращи или 
превантивни действия, в какъв вид, обем и обхват (вкл. отчитайки и усилията, 
времето, средствата и др., които трябва да бъдат вложени за тяхното реализиране). 
3.  Анализът на причините за възникването на несъответствие, включва: 
ü изясняване дали проблемът е възникнал случайно или е резултат на заложени 
неточности, противоречия, непълноти, неспазени изисквания на нормативните 
документи, на процедурите по качеството, на персонални нарушения, слабости или 
пропуски, на ниска квалификация или недостатъчно обучение, на обективни 
обстоятелства, по независещи външни причини и т.н.,  
ü допълнително преглеждане на документираните процедури по качеството, на 
работните инструкции и/или на проектната и строителните книжа за обекта и др., 
ü наблюдение и преценка на мястото, където несъответствието е открито или 
наблюдавано, 
ü консултации с проектанта, специалисти и експерти,  
ü използване на подходящи методи и средства за анализ и др. 
4. В резултат на извършения анализ може да предприеме следните коригиращи  
мерки: 
ü спиране на строителството до отстраняване на проблема 

ü изменения в проекта с вписване на заповед в заповедтата книга; 
ü внасяне на поправки в извършените СМР, съгласувано с проектанта; 
ü задълбочаване на текущите и последващи контролни функции от страна на 
техническия ръководител и сторителния надзор. 
5. При планирането и предприемането на коригиращи действия специално 
внимание се отделя на : 
ü начините, етапите и средствата за решаване на проблема, 
ü акцентиране предимно върху отстраняването на причините, довели до 
възникването на проблема, а не само и единствено върху начините за преодоляване на 
конкретното несъответствие, 
ü необходимите административни и управленски действия за контрол на 
изпълнението на приетите мерки. 
В много голяма степен изпълнението на заложените дейности ще предотврати 

възникването на рискове от различен характер, които да доведат до забавяне или 
неизпълнение на проекта. 
 

 

  4. Съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за 
изпълнение на поръчката. 
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4.1. Основните задачи на строителния надзор за съгласуване и контрол на 
технологичното оборудване и на основните материали за изпълнение на поръчката ще 
бъдат:  

· Предварително запознаване с предвидените в одобрения проект технологично 
оборудване и материали за изпълнение на строежа  

· Предварително запознаване с процедурите на Строителя за доставка на технологично 
оборудване и материали, заявки, начин на доставки, начин на складиране на 
строителната площадка, съхранението им на обекта, документи включващи 
сертификати за доказване на експлоатационните показатели, паспорти и инструкции 
за монтаж и др. 

· Предварително съгласуване на строителните продукти доставяни от Строителя с 
проектанти, възложител и контролни органи за произход,  сертификати, изпитване, 
влагане, подмяна, корекция и др. 

· Одобряване на еталони за повтарящи се видове СМР; 
· Предварително оповестяване на всяко контролно мероприятие (24 часа предварително 

обявяване на всички количества и видове работи, които строителя иска да закрие, 
предаде за следващ вид СМР); 

· Не допускане отклонения от проекта без предварителното съгласие на Проектант и 
Възложител, дадени писмено; 

· Участие във всички срещи за координиране дейността на участниците в строителния 
процес на строежа. 

· Постоянен надзор и контрол на процесите на строителната площадка от 
представители на консултанта; 

· Вътрешен контрол – Доклад до Възложителя, с копия до проектанта и Строителя, за 
вложените строителни продукти, изпълнение на графика, последователноста за 
изпълнение на СМР, условия на труд на строежа, опазване на околната среда и трети 
имоти.  

· Официална писмена (документирана) информация за несъответствия (качеството на 
влаганите материали и изпълнение на строително – монтажните работи), между 
страните в строителния процес. Доклади до Висшето ръководство на Строителя, 
Проектанта и Възложителя. 

· Превантивен контрол – вписване веднага след регистриране на ЗК на изисквания, 
съгласно предвижданията на проекта, на техническите спецификации, не дефинирани 
в одобрения за изпълнение проект, на които строителните продукти трябва да 
отговарят по стандарт. Искане към проектанта за утвърждаването им и допълнителни 
указания за полагането им. 

 

5. Човешки ресурси и отговорности.  
 

5.1.”АРХСТРОЙ КОНСУЛТ” ООД ще упражнява строителния надзор на обекта, 
чрез квалифицирани експерти от списъчния състав на дружеството чрез 
изпълнителски екип в състав: 

· Ръководител на екипа: инж.Иван Тодоров Георгиев – управител на дружеството 

·  Зам. ръководител на екипа: инж.Атанас Христов Андреев – експерт част „Пътна” 

· Първи експерт по част „Водоснабдяване” и контрол по качество на изпълнение:     
инж.Тодор Христов Ташуков  

· Втори експерт по част „Водоснабдяване”: инж.Иван Тодоров Атанасов 

· Първи експерт по част „Геодезия”: инж.Панайот Тодоров Парасков 

· Втори експерт по част „Геодезия”: инж.Артур  Иванов Сулинаджиев 

· Експерт по част „Пожарна безопасност”:  инж.Костадин Спиридонов Иванов 
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  5.2. Разпределение на функциите и задачите между членовете на изпълнителския 
екип, както и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите, 
връзки на контрол, взаимодействие и субординация  е следното: 

1.Ръководителят на екипа – инж. Иван Тодоров Георгиев – има административен 
и управленски опит в областта на контрола на строителството като управител на 
„Архстрой консулт” ООД. Притежава дългогодишен професионален опит в 
проектирането на сгради и съоръжения по част „Конструкции”, строителния надзор и 
технически контрол по част „Конструкции” е длъжен: 

· Да следи за законосъобразното започване на строежа; 
· Да координира строителния процес до въвеждане на обекта в експлоатация. 
· Да следи за хода на изпълнение на СМР съгласно графика на строителя, да оценява 

забавата и да определя какви мерки трябва да се вземат в това отношение. 
Съгласувано с Възложителя да нарежда извършването на изменения в графика или да 
взема решения по такива изменения, предлагани от Изпълнителя. 

· Да контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква 
от Изпълнителя на строежа сертификати, декларации за съответствие и протоколи от 
контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и 
съответствието им с нормите на безопасност. 

· Да вписва всички свои решения и указания в заповедната книга на строежа. 
· Да контролира правилното водене на заповедната книга на строежа; 
· Да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти, вследствие на 

строителството; 
· Да следи по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че 

строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация; 
· Да организира съставянето на актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 31 юли 

2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, непосредствено 
след извършените проверки, огледи и измервания на място, както и да съхранява по 
един екземпляр от всеки съставен по време на строителството акт и протокол. 

· Да изготви окончателен доклад, придружен с „Технически паспорт” до “Дирекцията 
за национален строителен контрол” относно готовността на строежа за въвеждане в 
експлоатация. 

· Да внесе от името на Възложител писмено искане за назначаване на Държавна 
приемателна комисия, придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 
2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и 
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти; 

· Да участва в заседанията на Държавната приемателна комисия, като я запознае с 
изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената 
документация към него, както и да подпише съставения от председателя на тази 
комисия Протокол за установяване годността за ползване на строежа; 

· Да осигури на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 
приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги за извършване 
на проверки и изготвяне на копия за времето на изпълнение на договора и след това. 

· Да запази поверителния характер на всички факти, обстоятелства и документи, 
свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това;  

· Да дава указания и да взема решения по въпроси, които не водят до изменение на 
проекта и са в обхвата на отговорностите на строителния надзор; 

· Да спре работите по строежа до отстраняване на констатираните пропуски и 
нарушения.  

· Да съгласува с Възложителя всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за 
извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за 
осъществяваните СМР.  
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2. Зам. ръководител на екипа : инж.Атанас Христов Андреев - експерт от 
списъчния състав на „Архстрой консулт” ООД строителния надзор по част 
„Пътна”. Притежава пълна проектантска правоспособност. 

· Осъществява координацията между членовете на екипа и носи отговорност пред 

дружеството; 
· Замества при необходимост ръководителя на екипа в осъществяване на 

задълженията му; 
· Осигурява проверка на място на обекта и проверка на изготвената строителна 

документация от контролни органи – представители на РИОСВ, РЗИ, ПБЗН, ВиК, 
и др 

· Съгласува с Възложителя и Проектанта всяка промяна в количествено-

стойностната сметка и възлагането на допълнителни видове СМР при 
необходимост; 

· Осъществява контрола по плана за организация и изпълнение на СМР и линейните 
графици; 

· Следи за възникването на риск от забавяно изпълнение на СМР и неизпълнение на 
сроковете и предлага мерките, описани в програмата за управление на риска;  

· Присъства на работните срещи на участниците в строителния процес и предлага 
мерки за подобряване координацията между заинтересованите страни в рамките на 
проекта;  

· Изготвя тримесечни писмени отчети до Възложителя за хода на строителството и 
предлага мерки за преодоляване на трудности при изпълнение на проекта; 

· Участва в срещи – проверки с представители на Управляващия орган Организира 
изпълнението на мерките и препоръките, съдържащи се в докладите за проверки 
на място; 

· Оценява извършените дейности по техническата рекултивация на засегнатите 
терени, участва в съставянето и подписва актове по част „Пътна”  от Наредба № 
3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

· Дава предписания и съгласува последователността на извършването на дейностите 
по проекта; 

· Дава становище относно изпълнение на изискванията, заложени в инвестиционния 
проект  

· Информира ръководителя на екипа за допуснати отклонения от изискванията на 
проекта; 

· Участва в изготвянето на екзекутивна документация при необходимост; 
· Участва в срещи с представители на възложителя относно решаване на проблеми, 

възникнали в хода на строителството; 
· Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 

Техническия паспорт на строежа. 
 

3. Първи експерт по част „Водоснабдяване” и отговорник по контрола на 
качеството на влаганите строителни продукти -  инж.Тодор Христов Ташуков – 

експерт от списъчния състав на „Архстрой консулт” ООД - притежава сертификат за 
координатор по безопасност и здраве в строителството, има дългогодишен 
професионален опит като строителен инженер към „Занаятчийска камара Кобленц” – 

Германия; притежава опит като ръководител изграждане на обекти в Германия; има 
опит като ръководител „Български строителни групи” в Германия и координатор 
„Полски строителни групи” – Южна България към „Туристиимпекс” – София; има 
дългогодишен професионален опит в проектирането и строителния надзор по част 
„ВиК”;  

· Контролира качеството на влаганите строителни материали и изделия, като изисква от 
Изпълнителя на строежа сертификати, декларации за съответствие и протоколи от 
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контролните изпитания за влаганите в строежа материали и съоръжения и 
съответствието им с нормите на безопасност. 

· Контролира своевременното оценяване на изпълнените дейности и пълното и 
правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; 

· Контролира изпълнението на СМР съобразно одобрения инвестиционен проект; 
· Контролира недопускане увреждането на трети лица и имоти в следствие на 

строителството; 
· Оценява извършените СМР и подписва актове обр. 12  по част „Водоснабдяване” от 

Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, 
при необходимост; 

· Извършва втора проверка при необходимост и съгласува всяка промяна на 
строителните материали с Възложителя и Проектанта; 

· Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 
Техническия паспорт на строежа 

4. Втори експерт по част „Водоснабдяване”: инж.Иван Тодоров Атанасов - експерт 
от списъчния състав на „Архстрой консулт” ООД, има дългогодишен професионален 
опит в проектирането и строителния надзор по част „ВиК”. Притежава пълна 
проектантска правоспособност. Владее гръцки език писмено и говоримо. Превежда на 
двустранни срещи с гръцки инвеститори по отношение на проектиране, изграждане и 
строителен надзор на строежи. 

· Оценява извършените СМР и подписва акт обр. 12 по част „Водоснабдяване” и 
обр. 15 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството; 

· Информира Ръководителя на екипа за допуснати отклонения от изискванията на 
проекта; 

· Участва в изготвянето на екзекутивна документация при необходимост; 
· Контролира направата на проби под налягане на изпълнените участъци от 

водопроводното мрежа 

· Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 
Технически паспорт на строежа 

5. Първи експерт по част „Геодезия”: инж.Панайот Тодоров Парасков има 
дългогодишен професионален опит в проектирането и строителния надзор по част 
„Геодезия”. Притежава пълна проектантска правоспособност. Лицензиран геодезист 
към Агенция по кадастъра. 

· Дава строителна линии и ниво, съставя и подписва протокол 2а с всичките му 
раздели – Раздел I, Раздел II и Раздел III,   

· Участва в изготвянето на актове, обр. 5, обр.6, обр. 12 от Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

· Извършва контролни замервания, замервания удостоверяващи количествата 
изпълнени СМР, изготвя профили на изкопни работи, и профили за пътища; 

· Информира Ръководителя на екипа за допуснати отклонения от изискванията на 
проекта; 

· Участва в изготвянето на екзекутивна документация при необходимост; 
· Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 

Техническия паспорт на строежа 

6. Втори експерт по част „Геодезия”: инж.Артур Иванов Сулинаджиев има 
дългогодишен професионален опит в проектирането и строителния надзор по част 
„Геодезия”. Притежава пълна проектантска правоспособност. Лицензиран геодезист 
към Агенция по кадастъра. 

· Дава строителна линии и ниво, съставя и подписва протокол 2а с всичките му 
раздели – Раздел I, Раздел II и Раздел III,   
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· Участва в изготвянето на актове, обр. 5, обр.6, обр. 12 от Наредба № 3/2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

· Извършва контролни замервания, замервания удостоверяващи количествата 
изпълнени СМР, изготвя профили на изкопни работи, и профили за пътища; 

· Информира Ръководителя на екипа за допуснати отклонения от изискванията на 
проекта; 

· Участва в изготвянето на екзекутивна документация при необходимост; 
· Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 

Техническия паспорт на строежа 

7.Експерт по част „Пожарна безопасност” –  инж.Костадин Спиридонов Иванов –
лицензиран специалист от списъчния състав на „Архстрой консулт” ООД,  
притежава Лиценз за консултации по пожарна безопасност, сервиз на ПП уреди, 
поддържане на ПИС, има дългогодишен професионален опит в строителния надзор 
по част „ПБ”, собственик и управител на фирма за проектиране, монтаж и 
поддържане на ПП оборудване, доставка и монтаж на ПУ врати и люкове.  

· Стриктно следи за спазването на изискванията на Наредба № Із-1971 за 
СТПНОБП/29.10.2009г. в сила от 05.06.2010г. 

· Следи за картотекирането и обозначаването на пожаро и взривоопасните места на 
площадките за работа 

· Следи за знаци и сигнали за безопастност и противопожарна охрана 

· Оценява извършените дейности съгласно изискванията за пожарна безопасност и 
подписва акт обр. 12 от Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството при необходимост; 

· Информира Ръководителя на екипа за допуснати отклонения от изискванията за 
пожарна безопастност; 

· Участва в изготвянето на Констативен акт обр.15, Окончателния доклад и 
Техническия паспорт на строежа 

5.3. Така структуриран екипът от експерти осъществяващ строителен надзор има 
възможност: 

· Да работи в съответствие с работното време на Строителя, включително 
на удължен работен ден 

· Да приема и оценява един и същ вид СМР едновременно в различни 
участъци на строителната площадка за всеки етап на изпълнение на СМР 

· За взаимозаменяемост при необходимост на експертите от една и съща 
част на проекта  

5.4. Организацията на строителния надзор ще бъде ресурсно обезпечена със следното 
техническо обзавеждане и оборудване: 

·   моторни превозни средства – служебни и лични МПС - 8бр 

· съвременни, високо производителни компютърни системи и програмни продукти - 

Auto CAD, Arhi CAD, Building Manager, Windows, разположени в офиса с общо 10 
работни места; 

· Факс, Скенер, Ксерокс,Телефони, Мобилни апарати 

· преносимо офис-оборудване: мобилни компютърни системи, преносимо принтиращо 
устройство, мобилен интернет  

· електронни измервателни уреди –  Тотална геодезична станция Top CON 

5.5. Дружество „АРСТРОЙ КОНСУЛТ„ ООД ползва под наем офис в гр. Смолян, площад 
„Свобода” №1 офис 20 и офис 26, тел./ факс: 0301/63736. В офиса има 10 работни места, от 
които 6 оборудвани с компютърни конфигурации, 4 бр. принтери, сканиращо устройство. 

Ще  бъде утвърден и Помощен персонал от офиса - Технически сътрудници на 
постоянен трудов или друг договор  
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а/ Специалист по мерките за информация, публичност и комуникация – Николина 
Георгиева Денева –  с рамков договор за извършване на консултатски услуги към 
„Архстрой консулт” ООД, има дългогодишен професионален опит за съставяне на актове и 
протоколи по Наредба 3, изготвяне на отчети, заменителни таблици, обосновки и др, експерт 
по комуникации и връзки с възложители, строители и контролни органи.  

· Контролира документооборота относно изпълнението на мерките за информация и 
публичност по проекта; 

· Следи за промени в ЗУТ, наредбите към него и промени в изискванията на програма 
за развитие на селските райони  във връзка с наблюдението и отчитането на 
дейностите по договора и информира Ръководителя на екипа и членовете му; 

· Отговаря за архивирането и съхранението на всички документи по изпълнението на 
договора по реда, предвиден в Указанията относно съхранение на документи; 

· При приключване на този договор отговаря за предаването на Възложителя в 
електронен вид на всички разработки, създадени по повод изпълнението на настоящия 
договор, при наличието на такива;  

· Координира работата на експертите по всички части 

· Организира и участва в съставянето на актове и протоколи, съгласно Наредба №3 от 31 юли 
2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство, непосредствено след 
извършените проверки, огледи и измервания на място, както и да съхранява по един 
екземпляр от всеки съставен по време на строителството акт и протокол. 

· Изготвя междинни отчети, Констативен акт обр.15, Окончателен доклад, придружен с 
„Технически паспорт”, комплектова строителната документация и привежда  в 
готовност на документите за въвеждане в експлоатация. 

· Осигурява на Възложителя и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко 
приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги за извършване 
на проверки и изготвяне на копия за времето на изпълнение на договора и след това. 

· Пази поверителния характер на всички факти, обстоятелства и документи, свързани с 
договора, през периода на изпълнението му и след това;  

6. Контрол върху технологичната последователност на строителните процеси  

Предмет на обществената поръчка в частта за обособената позиция включва 
реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа с обща дължина 4980 м (смяна на 
етернитови и поцинковани тръби с ПЕВП тръби PN10) в с. Могилица, община Смолян и 
подмяна на 98бр. СВО посредством ПЕВП ф32 и ТСК всяко.  

Строежът е втора категория съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „б“ от Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/.  

Строителството следва да се осъществи в съответствие с видове и количества 
строителни и монтажни работи съгласно Количествена сметка за обособената позиция, 
съдържаща се в Книга VIІ, неразделна част от документацията за участие.  

6.1. Технологичното решение е следното: При новото техническо решение 
съществуващите водопроводи ще се елиминират. Водопроводната мрежа ще се изгради 
изцяло по уличните платна, като целта е всеки потребител да бъде захранен с по едно СВО, 
снабден с тротоарен спирателен кран.  

Начупеният релеф на селото изисква монтаж на автоматични въздушници и калници 
на определени места. За калници е предложен монтажа на ПХ 70/80 – подземен монтаж с 
охранително гърне и СК пред всеки хидрант. Разпределението на пожарните хидранти е така, 
че на практика се покрива целият район.  

Вътрешната водопроводна мрежа на с. Могилица ще се подмени изцяло с тръби от 
ПЕВП PN10 Ф 90. Дължините на участъците от водопроводната мрежа са описани подробно 
в надлъжните профили на всеки един от клоновете.  

Трасетата на водопровода на две места пресичат р. Арда, като пресичанията са по два 
различни начина. Първото е под дъното на реката посредством обсадна тръба и предпазен 
бетонов блок, а вторият е по конструкцията на моста.  
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Съединяването на полиетиленовите тръби, помежду им и с фланшовите накрайници и 
заваряеми фасонни части, ще се осъществява посредством машина за челно заваряване.  

Ще се подменят изцяло и водопроводните отклонения към сградите, като се 
съблюдават разпоредбите на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за 
присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните 
системи. За връзка на сградните водопроводни отклонения с водопровода ще се ползват 
водовземни скоби за полиетиленови тръби.  

Връзката между полиетиленовите тръби за сградни водопроводни отклонения и 
водовземните скоби, тротоарните спирателни кранове и съществуващите поцинковани тръби 
ще се осъществи посредством полиетиленови фитинги за механична връзка с външна или 
вътрешна резба. 

6.2. Описание на организацията и дейността съгласно етапите на извършване на 
подмяна на водопроводната мрежа на с.Могилица . 
  1. Дейностите по одобрения проект ще се изпълняват на ЧЕТИРИ етапа: 

· Подготвителен период, вкл. временно строителство, обезопасяване на 
опасни за хора и машини участъци 

· Разкопаване и демонтиране на стария съществуващ водопровод и оформяне 
на  изкоп за новата водопроводна мрежа и отклоненията към потребителите 

· Изграждане на новопроектираният водопровод от полиетиленови тръби по 
трасета и нивелета съгласно проекта, без прекъсване на нормалното 
водоснабдяване на имотите, захранвани от съществуващите а.ц.тръби.  

· Подмяна на сградните водопроводни отклонения и направа на връзки на 
новите водопроводи със съществуващите, оставащи в експлоатация, след 
спиране на водоподаването. Обратната засипка в района на улиците е от 
нестандартна баластра. След полагането на водопровода и обратната 
засипка и трамбоването уличните настилки се възстановяват в сегашният 
им вид.  

 

Разделянето на тези етапи е до известна степен условно поради наличие на 
технологични застъпвания, прекъсвания и др. 
  2. Последователността на извършване на предвидените строителни и монтажни 
работи определя: 

· Началото на строителните и монтажните работи, обвързани със сроковете 
за предаване на строителната площадка 

· Времетраенето на подготвителния етап за строителство 

· Срокове за изпълнение на предвидените строителни и монтажни работи, 
съобразно изискванията на ЗБУТ 

· Срокове за доставка на материали за изпълнение на поръчката и др 

  4.Контролът на строителния надзор върху технологичната последователност на 
строителните процеси е обвързан с комплекса от дейности, свързани с изпълнението на 
предвидените строителни и монтажни работи, като отразява тяхната технологична 
последователност, целесъобразно застъпване и основни организационни зависимости. 

 

Водопроводът ще се изпълняват по следната принципна технология:  
· Полагането на тръбите от ПЕВП трябва да се извършва съобразно с изисквания на 

съответните нормативи и стандарти при спазване на условията за транспортиране, 
товаро-разтоварни работи, заваряване, оперативно полагане (ръчно, машинно), 
засипване, уплътняване и т.н. Задължително е спазване инструкциите на фирмата-

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

проекта водопроводни възли. При свързването чрез заваряване заварките трябва да се 
изпълняват от квалифициран персонал.  

· Над водопроводите да се поставят сигнална и детекторна лента с оглед на улеснение 
при по-нататъшната им поддръжка.  
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· Предвиденият начин на полагане на водопроводите е в изкоп с укрепване по начина, 
указан в проекта. Прието е земно покритие над водопроводите от минимум 1,50 м и 
във всеки случай ще бъде обект на оценка в зависимост от натоварването от 
транспортните средства, от опасността от замръзване и от диаметъра на 
тръбопровода.  

· Ширината на изкопа трябва да бъде достатъчна, за да позволи правилното 
разполагане на тръбите по дъното на изкопа и лесно свързване на различните 
елементи на водопровода – съгл. Проекта.  

· Местоположението на водопроводите (в напречния профил на улиците и в нивелетно 
отношение) следва да се съобрази с “Правила и норми за разположение на технически 
проводи и съоръжения в населени места”. Водопроводите следва да се монтират на 
отстояние 1,00 м от съответния бордюр, като в проекта са представени съответните 
напречни профили.  

· За полагането на водопроводите е необходимо разваляне и възстановяване на 
съществуващите улични настилки, като за целта са заложени необходимите 
количества. Част от изкопът е предвиден с плътно укрепване.  

· По цялата дължина на разглежданите в разработката водопроводни участъци е 
предвидена пясъчна подложка от 10 см под самата РЕHD тръба и отстрани на тръбата.  

· Изпълнява се засипка с пясък върху тръбите с височина 20 см.  
· Дозасипването е с нестандартна баластра.  
· При пресичане на водопровода с елементи на техническата линейна инфраструктура 

като силно токови, слабо токови, оптични и др. кабели и проводи, своевременно да 
бъдат информирани собствениците или представители на експлоатационните 
дружества и строителството да продължава след съответните съгласувателни 
процедури, а когато е необходимо и в присъствието на представител на съответното 
експлоатационно дружество.  

· Преди започване на строителството техническите изпълнители и строителните 
работници да бъдат запознавани с изискванията на правилниците и разпоредбите при 
изпълнението на различните видове строително-монтажни работи.  

· Всички клонове се отделят посредсвом спирателни кранове с охранителна гарнитура. 
Обезвъздушаването на водопровода да се осъществява с монтирани автоматични 
въздушници.  

· При полагането на новите водопроводи да се подменят и прилежащите сградни 
водопроводни отклонения.  

· Според Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на 
потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, 
арматурно-водомерния възел се разполага в парцела в шахта на разстояние до 2 м от 
уличната регулационна линия.  

· Предвиждат се ТСК за всяко сградно отклонение да се монтират в тротоара на 50 см 
от бордюра.  

· Местата на пожарните хидранти са избрани съгласно изискванията на чл.170, ал.1, т.1. 
Наредба № І-з Същите се предвижда да са подземни с охранително гърне и СК пред 
всеки хидрант. В с. Могилица ще се монтират 9 броя пожарни хидранти, като същите 
изпълняват. 

· След монтаж и укрепване, пожарният хидрант трябва да се означи със замонолитена 
на най-близката стена плоча (метална табела), върху която да е отбелязано в метри 
разстоянието до хидранта в две перпендикулярни посоки.  

· В хоризонталните и вертикални чупки на водопровода и при тройниците на 
отклоненията са предвидени бетонови блокове, които да поемат силите от водното 
налягане в тръбите 

 

7.7.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА 
„АРХСТРОЙ КОНСУЛТ”ООД, гр.Смолян 
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-  Ценово предложение, изготвено съгласно образец № 3. 

 

· ЦЕНОВА ОФЕРТА ПО СЪЩЕСТВО: 
Цена за изпълнение на обособената позиция:  - 26674,06 /словом двадесет и шест 

хиляди и шестстотин седемдесет и четири лева и шест стотинки / лв. без ДДС. 

 

След като разгледа техническите и ценовите оферти и извърши, съответните изчисления и 
анализи, комисията направи следните  

 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Ценовите и техническите предложения на допуснатите участници в производството са валидни и 
съобразени с изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към 
нея.  

 

8. След като установи формалната допустимост на предложенията на участниците по 
обособнената позиция преди да пристъпи към оценка и класиране на допуснатите оферти, 
комисията пристъпи към проверка относно наличието на предложение на участник с числово 
изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.  
 Комисията направи следните: 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

Офертата на участника „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“АД съдържа предложение за цена за 
изпълнение на обособената позиция, което е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложените в останалите оферти цени за изпълнение на обособената позиция. 

Офертата на никой от останалите участници не съдържа предложение с числово изражение, 
което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 
 

Въз основа на подадените оферти, извършените анализи, констатации и изчисления, 
комисията единодушно и без особено мнение на членове от комисията  

Р Е Ш И: 
І. На основание раздел V,  т. 8 от Изисквания към участниците и указания за подготовка на 
офертата - Приложение № 3 към публичната покана за избор на изпълнител на обществена 
поръчка за услуга по реда на Глава осма „а” от ЗОП – чрез публична покана, с предмет: 
„Упражняване на строителен надзор при извършване на строителни и монтажни работи по 
проект „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна инфраструктура“ с 
акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
В4.11.01 от 12.11.2014г.“ и във връзка с обстоятелството, че офертата на „ПЪТИНВЕСТ-

ИНЖЕНЕРИНГ“АД, гр. София съдържа предложение за цена за изпълнение на 
обособената позиция, което предложение при определения критерий за оценка на офертите – 

„икономически най-изгодна оферта”, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложените цени в останалите оферти  да изиска подробна писмена обосновка 
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за начина на нейното образуване от участника „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“АД, гр. 
София 
ІІ. Определя срок за представяне на писмената обосновка -  3 /три/ работни дни от 
получаване на искането. 
ІІІ. Възлага на председателя на комисията да изготви и изпрати искането за представяне на 
горепосочената обосновка. 

 

 

Протоколът е изготвен на 09.09.2015 г. 

 

Председател:  / инж. Васка Караджова /  

      /положен подпис/ 
 

Членове: 1.    / Милена Хаджиева /  2. / Ружка Илчева /                                                 

    /положен подпис/      /положен подпис/ 
 

 

 

 Протоколът на комисията е предаден на инж. МАРИАНА ЦЕКОВА, Заместник-кмет 
в Община Смолян, оправомощена със Заповед №1937/14.09.2015г. на Кмета на Община 
Смолян  на 16.09.2015 г. в 10,30 часа. 

 

 

 

УТВЪРДИЛ:  /положен подпис и печат/  

инж. МАРИАНА ЦЕКОВА  
Заместник-кмет в Община Смолян 

Оправомощена със Заповед №1937/14.09.2015г. 
на Кмета на Община Смолян   

 

 

 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 

инфраструктура“ с акроним  DRAINAGE по Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – 

България“ 2007 – 2013“, Приоритетна ос 1: Качество на живот, Област на интервенция 1.1:  Опазване, 

управление и популяризиране на ресурсите на околната среда, Бенефициент: община Смолян, Договор № 

В4.11.01 от 12.11.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който проект се осъществява с 

финансовата подкрепа на Програма „Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България“ 2007 – 

2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от община Смолян и при никакви обстоятелства не може 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 


