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ПРОТОКОЛ № 3
за разглеждане, проверка за съответствие с изискванията на възложителя и оценка на
техническите предложения от офертите на участниците в процедура по възлагане на
обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на Глава XXV от ЗОП –
чрез публично състезание, с предмет: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН”, която обществена поръчка е открита с
решение на възложителя № 7 от 02.03.2018 г., вписано заедно с обявлението за поръчка и
последващо Решение на кмета на община Смолян № 13 от 13.06.2018 г. за одобряване на
обявление за изменение или допълнителна информация в Регистъра на обществените
поръчки при Агенцията по обществени поръчки под уникален идентификационен номер
00092-2018-0004 и публикувано заедно с одобрените с него обявление за поръчка и
документация и впоследствие издаденото решение за одобряване на обявление за изменение
или допълнителна информация на интернет сайта на възложителя – профил на купувача:
http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/2263
Днес, 29.08.2018 г. от 08:30 часа, в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на
административната сграда на община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, в
изпълнение на Заповед № ОП-19/20.06.2018г. на кмета на община Смолян се събра комисия в
следния състав:
Председател:
инж. Васка Георгиева Караджова - директор на дирекция „СИиОС“ в община Смолян;
Членове:
Златко Славчев Карамучев - юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян;
инж. Цвятко Момчилов Каменов - главен експерт в дирекция „СИиОС“ в община Смолян.
Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.103, ал.3 и 5,
чл. 104,ал.1 и чл.181, ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.56, ал.1 и 2 и чл.57, ал.2
и 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/.
1. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за
които беше установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за
подбор, и извършване на оценяване съгласно одобрената от възложителя методика за определяне
на комплексната оценка на офертите.
2. Преди да пристъпи към оценяване на техническите оферта на участниците „ТРЕЙС
ГРУП ХОЛД“ АД и „ИСА 2000“ ЕООД на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП комисията провери
дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за
участие в процедурата и техническите спецификации:

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
2.1.

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от
възложителя условия:
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с
разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа
изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма.
Представени документи:
Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения,
както следва: Подход и програма за изпълнение на обект (опитен участък), Линеен
график за изпълнение на определения от възложителя обект (опитен участък), Диаграма
на работната ръка и Диаграма на механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на
валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради
неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване.
Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:
ОРГАНИЗА ЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ (ОПИТЕН УЧАСТЪК)
Подход и програма за изпълнение на обекта (опитния участък)
1. Описание на обекта и специфични особености
1.1) Предмет на поръчката
1.2) Съществуващо положение на опитен участък - улица Братан Шукеров
2. Технологична последователност и взаимна обвързаност на всички строителномонтажни дейности.
Технологичната последователност и взаимообвързаността на дейностите се
основават на: - принадлежността на съответната дейност към ремонтните или
новоизпълнявани работи; принадлежността на съответната дейност към дадена
технологично специализирана група работи; указанията на Възложителя, описани в
Тръжните книжа; действащите технически норми, Правилата за изпълнение на СМР и
изискванията на Техническата спецификация.
2.1) Структура на линейния календарен график
Основни принципи, заложени при съставянето му са:
o Целесъобразен ред за спазването на технологичните последователности;
o Непрекъснато строителство;
o Рационално използване на капиталовложението.
Представеният в Техническото предложение линеен календарен план с хоризонтални
диаграми се състои от две части - таблична и графична, който е съставен в следната
последователност:
o Производствен анализ на обекта - той е извършен от инженери и специалисти,
разработващи календарния план, с оглед на приетата организация на
строителството във фирмата;
o Определяне на списъка на работите - те са включени в технологичната таблица и
са съставени въз основа на представената от Възложителя количествена сметка и
направен оглед от Изпълнителя. Подредени са според технологичната
последователност на извършването им и в съответствие с действащите
нормативни изисквания.
o Определянето на трудоемкостите, броя на работниците, времетраенето на работите
и другите необходими ресурси е съгласно разходните норми за труд и
механизация и по експертна оценка.
Видовете работи, които не са обвързани технологично и организационно и няма
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предпоставки за специфични рискове, се изпълняват едновременно. Организирането на
работата е предвидена така, че да позволява едновременно извършване на няколко вида
дейности.
Технологичната последователност на изпълнение е онагледена в приложения линеен
календарен план (Приложение 8.1).
Линейният график за реализация на проекта включва: - Време за изпълнение, начална и
крайна дата; Последователността на отделните операции и дейности; Необходимите
ресурси за изпълнение на работите.
2.2) Технологии за изпълнение на основните видове СМР
а) Фрезоване стара асфалтова настилка с деб.до 4 см /без извозване на отпадъчния
материал/
Работите започват в лява лента на пътя от оста и се изпълнява до ръба на
съществуващата настилка в лявото платно. Следи се в работния ден фрезоването да бъде
завършено, за да няма образувани ръбове от фрезоването, а в надлъжна посока да бъде
изкарано на ниво съществуваща асфалтова настилка, за да няма ръбове и препятствие за
движението на пътя. При ремонт на асфалтова настилка пътният участък се оглежда
внимателно и се отбелязват местата в които е необходимо да се извършат ремонти на
асфалтовата настилка. Геодезическото заснемане ще е изходна база за дебелините на
фрезоване за всяка точка от трасето. Прави се технологичен проект (ако е необходимото).
За да се подготви съществуващата настилка за полагане на определените с Технологичен
проект асфалтови пластове и осигуряване на минимални технологични дебелини на
изравнителните пластове, се извършва Технологично (нивелетно) фрезоване.
Възстановяването на настилката в ремонтираният участък се започва с очертаване
в правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста на пътя, включваща
повредената зона и поне по 10 см. от здравото покритие в страни от изкопаното място. По
този начин се гарантира отсъствие на несвързани асфалтови пластове и на замърсявания
между тях. Противното би компрометирало качеството на изпълнения ремонт. Всички
площи от пътната настилка, в които има повреди, подлежат на фрезоване за извършване
на предварителен ремонт. За целта се оформят правилни геометрични фигури, със страни
успоредни и перпендикулярни на оста на пътя и простиращи се в здравата част на
настилката.
В състава на звеното за изпълнение на фрезоването има сигналисти, които да регулират
движението, при липса на видимост. Водоноската с четка изчетква останалия дребен
материал от фрезоването по повърхността на асфалтовата настилка в посока от оста на
пътя към банкета на всяка лента на пътната фреза. Фрезованият материал се отстранява и
основата се почиства с механични средства до получаване на чиста и суха повърхност с
еднородна структура. Подготвената площ се обработва с битумна емулсия съгласно
изискванията на проекта и се изпълняват необходимите ремонтни работи. Фрезоването на
старата асфалтова настилка ще се извърши чрез пътни фрези и обслужваща техника.
При отстраняването на съществуващата настилка се цели да се отстранят
компрометираните пластове стар асфалт, които са загубили своята носимоспособност и
износоустойчивост, осигуряване минимална дебелина за новополаганите пластове. Към
звеното за фрезоване е предвидена водоноска с четка с цел измитане и измиване на
фрезования терен, зареждане на фрезата с необходимото количество вода.На следващият
ден, след фрезоването в дадения участък, геодезически се възстановява оста и левия край
на асфалтовата настилка и се извършва измерване на постигнатите нива. В случай, че има
недостигнати нива в дадени точки се повтаря фрезоването и се извършва контрол отново
с геодезически измервания.
Декомпозиране вида работа:
 Направа на геодезическо замерване
 Направа на технологичен проект
 Очертаване на подлежащите на фрезоване участъци
 Изрязването на участъците с фреза
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 Обработка с битумна емулсия
Б) Механизирано разкъртване асфалтова настилка с d=3см
Преди започване на изкопните работи по трасетата ще се извършва разкъртване на
асфалтовата настилка на местата, където има съществуваща такава.
Асфалтобетоновата настилка ще се изрязва предварително с машина за рязане на асфалт
и бетон, която ще ограничи ширината на премахваната настилка и ще предпази
останалата част от компрометиране. Така подготвения участък ще бъде фрезован, ако се
приеме за необходимо, или чрез багер с хидравличен чук ще бъдат отнети пластовете
съществуваща асфалтова настилка. Внимателно на ръка ще се почистят повърхностите на
съществуващата настилка, за да не се получи нежелано допълнително разрушаване.
При разрушаване на съществуваща настилка, първо ще се отсече участъка с чисти и
прави линии, като в този участък внимателно ще се отстрани асфалтовата настилка, за да
се осигури фронт за работа по изкопните работи.
По време на работите по развалянето на настилката ще бъдат осигурени подходи към
сгради, както и ще се осигурят временни решения за безпрепятственото преминаване на
пешеходците.
Всички работници на Изпълнителя ще бъдат осигурени с работно облекло и
индивидуални предпазни средства.
Декомпозиране вида работа:
 Отсичане/очертаване на участъка
 Отстраняване на съществуващата настилка
 Ръчно доразчистване на повърхностите
 Транспортиране на получените строителни отпадъци на депо
c)
Повдигане (сваляне) и укрепване на РШ / без стойност на гривна и капак/
d)
Повдигане (сваляне) и укрепване на дъждоприемни шахти / без стойност на
решетката/
Повдигане нивото на съществуващите улични ревизионни и дъждоприемни шахти ще се
изпълни посредством разкъртване на настилката около капака на шахтата в размер 1 M2.
При повдигането ще се извършва подзиждане е циментов разтвор. Работите ще се
изпълняват едновременно с развалянето и направата на новата улична настилка, като в
зоната до шахтите изкопи и насипи ще се изпълняват ръчно, а уплътняването пневматична трамбовка тип „пета”. Промяната на нивото ще бъде под геодезически
контрол на нивото и наклона на капака. Повдигането на нивото на капаците на
съществуващите улични ревизионни шахти ще се извършва от звено състоящо се от
двама работника оборудвани с кирка и лопата и къртач.
Всички капаци и решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и
водосъбирателни шахти ще бъдат монтирани на проектното си ниво и със съответния
наклон преди започване на полагането завършващия пласт асфалтобетон.
Декомпозиране вида работа:
 Разкъртване на съществуващата настилка около капака на шахтата
 Повдигане чрез циментов разтвор, а при по-големи височини се използват и
бетонови елементи/сегменти
е)
Настилка от едро трошен камък 75до120 мм, включително всички свързани с
това разходи, вкл. превоз
Изпълнява се от трошен камък, доставен от скална кариера.
Транспортирането на материала до обекта се извършва от самосвали, а
разстилането на материала се извършва от автогрейдер. Уплътняването се извършва при
оптимално водно съдържание с вибрационен еднобандажен земен валяк. Уплътнява се до
достигане на проектна плътност не по-малка от 98% от максималната обемна плътност на
скелета, определена в лабораторни условия по метода модифициран Проктор според
изискванията на БДС EN 13286-2. Когато степента на уплътнението се определя по
метода на натискова плоча отношението на деформационните модули при втори цикъл на
натоварване към първи цикъл не трябва да надвишава 2( Е2/Е1).
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Декомпозиране вида работа:
 Доставка и изсипване на материала
 Разстилане на материала
 Уплътняване
f)
Доставка и машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително
всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив/
g)
Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес, включително
всички свързани с това разходи /без полагане на битумния разлив/
Асфалтовите работи се изпълняват в съответствие с техническите изисквания, посочени в
БДС EN 13108.
(g.1) Последователност на работа
1.
Избира се участък, повърхността се почиства от прах и замърсители. Прави се
първи битумен разлив, ако долният пласт е уплътнен трошен камък и втори битумен
разлив, ако основата е асфалтов пласт.
2.
Избор на механизация:
- полагането на асфалтовата смес ще се извършва с асфалтополагач.
- за валирането ще се ползва лек бандажен валяк за първоначално уплътняване,
пневматичен валяк за основно валиране, и тежък бандажен валяк за окончателно
валиране.
3.
Технология на изпълнение:
- асфалтовата смес се доставя със самосвали ;
- поставят се маркери за следене на нивото на разстланата асфалтова смес;
- разстилането и профилирането се извършва от електронната дъска и сензора на
асфалтополагача;
- следи се за равността с четири метрова лата;
- прави се геодезическо заснемане на котите на маркираните места при неуплътнено
състояние на асфалтовата смес за първа схема на валиране и за втора схема на
валиране;
- уплътняват се лентите - първата с първа схема на уплътняване, втората лента с
втора схема на уплътняване;
- отново се прави геодезическо заснемане на котите на маркираните места при
уплътнено състояние на асфалтовата смес за първа схема на валиране и за втора
схема на валиране;
- от разликите на съответните коти при уплътнено и неуплътнено състояние се
определя слягането. Така, че зададената по проект дебелина се завишава с
отчетеното слягане и се получава дебелината на асфалтовата смес, която трябва да
се зададе при полагането.
4.
Лабораторни изследвания взимат се следните проби
- гореща смес - за пресевен анализ за установяване на зърнометрията, за екстракция
за определяне % битум по БДС EN 126971 и БДС EN 126972, остатъчна порестост,
устойчивост и условна пластичност БДС EN 126978 и БДС EN 1269734,
чувствителност
на
асфалтовото
тяло
към
вода
по
БДС
EN
1269712,УМАсъдържание на въздушни пори в минералния агрегат съгласно БДС
EN 126978,VFB -процент на порите в минералния агрегат съгласно БДС EN
126978.
- със сонда се изрязва ядка от уплътнената смес и се измерва дебелината на пласта
получена след уплътняването и за лабораторно изследване на обемната плътност и
коефициента на уплътнението в съответствие на БДС EN 126976.
(g.2) Отлагане на нивелетата на обекта
1.
Отлагането на нивелетата става посредством монтирана извън зоната за полагане,
паралелно на ръба на настилката водеща корда, която представлява референтна линия,
дефинираща трасето и е с дебелина около 2мм на участъци с дължина между 700 до
1000м (целта е да има по-малко напречни фуги). Опъването й се извършва с лебедка.
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2.
Струната се опира на стоманени стойки с конзола, която може да се придвижва
вертикално и се затяга към Стойката посредством винт. Стойките се монтират срещу
всяка пикетна точка на еднакво разстояние от ръба на настилката (30 до 70 см)
3.
Тъй като пикетните точки са през 10 м в средата се поставят допълнителни стойки
за неутрализация на провисването на струната.
4.
В участъците с хоризонтални криви се поставят допълнителни колчета, а при
преходните криви на картончета се отбелязват напречните наклони на профилите,
задължително се маркират и местата, където напречния наклон от двустранен преминава
в едностранен или където от едностранен става нулев.
5.
Извършва се нивелиране на струната. Прави се визуална проверка за груби
грешки.
6.
Преди започване на полагането отново се проверява нивелацията на струната
(g.3) Подготвителни операции
Производство и полагане на асфалтова смес няма да се допуска при температура на
околната среда по-ниска от 5°С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други
неподходящи условия.
Повърхността на бордюрите, вертикалните ръбове на изпълнени пластове и всички
елементи, които имат контакт с асфалтовите смеси, ще бъдат покрити равномерно с
битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена водонепропусклива фуга. Всички
капаци на съществуващи ревизионни отвори, шахти и други ще бъдат нагласени на
необходимото ниво и със съответния наклон преди началото на полагането.
(g.4) Производство на асфалтови смеси
Производството на асфалтовите смеси ще става в собствена мобилна асфалтова
база позиционирана в землището на гр. Девин.
Няма да се допуска влагането на битума в производство преди провеждането на входящ
лабораторен контрол на същия. Не се допуска използване на битум, ако се появи
разпенване или е бил нагрят до температура над 177°С.
Едрозърнестият и дребнозърнестият скален материал ще се съхраняват на депа в
асфалтовата база по такъв начин, че да не се получава смесване на материали от
отделните депа. Количеството фракции, с което трябва да разполага всяко депо, трябва да
бъде достатъчно за едноседмично непрекъснато производство на асфалтова смес.
Фракциите извозени до асфалтовата база за изграждане на депата, ще бъдат изпитвани и
одобрявани преди разпределянето им по съществуващите оформени депа. Броят и
размерите на бункерите ще бъдат съобразени с вида и количеството на използваните
материали и настроени за производството на минерална смес със зърнометрия в
съответствие с работната рецепта. Материалите, излизащи от сушилния барабан, ще
бъдат напълно изсушени. Съдържанието на влага в изсушения и загрят материал ще е не
повече от 1,0 %. Количеството минерален материал, подавано в сушилния барабан, ще
бъде във всички случаи такова, че да позволява напълно изсушаване и загряване до
определените температури.
Загретите материали трябва ще бъдат разделени на фракции чрез пресяване така, че да
могат да бъдат комбинирани по зърнометрия за изпълнение на изискванията на работната
рецепта. Бункерите за съхранение на горещите фракции ще бъдат от такъв тип, който да
намалява десортирането и температурните загуби. Бункерите за горещите фракции ще
бъдат изпразвани от материалите и почиствани в края на всеки работен ден.
Загретите скални фракции, заедно с минералното брашно и битума, ще бъдат
комбинирани по такъв начин, че да се получи смес, която отговаря на изискванията на
работната рецепта.
Температурите на скалния материал и битума преди смесването ще бъдат приблизително
еднакви с определената температура на готовата смес, дадена от работната рецепта.
Температурата на скалния материал непосредствено преди смесването може да се
различава с не повече от 8°С от температурата на битума. Температурата на сместа
трябва да бъде в границите, поставени в работната рецепта, но при излизане от
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бъркачката в никакъв случай не може да надвишава 170°С. При използването на
полимермодифициран битум тази температура се определя от вискозитета така, че да има
пълно обвиване на зърната на скалните материали. Минералното брашно, в студено сухо
състояние, ще се дозира в бъркачката или едновременно със скалните фракции, или след
добавянето на битума за избягване загубата на фини частици, която може да се появи при
сухото смесване в резултат от завихряне в бъркачката. Ако се използва добавка за
подобряване на сцеплението или други добавки подобряващи качествата на битума,
устройството за влагането им трябва ще бъде нагласено и тарирано така, че определеното
количество добавка да се разпределя равномерно в битума преди въвеждането му в
бъркачката.
Времетраенето на смесването е указано в паспорта на смесителя. Времетраенето на
сухото смесване при производство на едно бъркало е най-малко четири секунди. След
добавянето на битума смесването продължава толкова дълго, колкото е необходимо за
получаване на добре хомогенизирана смес, но не трябва да надвишава 75 секунди или да
трае по-малко от 30 секунди.
(g.5) Контрол на асфалтовите смеси
g.5.1) Контрол на качеството на материалите за производство на асфалтови смеси
Фракции
Зърнометричен състав - БДС EN 9331
б)
Процент на фини фракции БДС EN 9331
в)
Съдържание на продълговати и плоски зърна БДС EN 9333
г)
Коефициент на формата на зърната БДС EN 9334
д)
Финост БДС EN 9339
е)
Обемна насипна плътност БДС EN 10973
ж)
Празнини БДС EN 10973
з)
Пясъчен еквивалент БДС EN 9338
и)
Съдържание на частици с раздробени и натрошени повърхности БДС EN 9335
й) Изпитване с магнезиев сулфат ( MgS04) БДС EN 13672
к)
Съпротивление на износване (изпитване Los Angeles) БДС EN 10972
м)
Устойчивост на полируемост БДС EN 10978
н)
Специфична плътност на минералния материал и абсорбция БДС EN 10976
Минерално брашно
Пресевен анализ БДС EN 9331 и не трябва да съдържа вредни фини примеси и трябва да
има стойност на метиленово синьо не повече от 10 гр/кг съгласно БДС EN 9339.
Пътни битуми - екстракция на битума от асфалтовата смес БДС EN 126971.
g.5.2) Контрол при производство на асфалтовата смес
- точност на дозиране на минералните материали и битума
- температура на загряване на минералните материали и битума
- продължителност на смесване минералните материали и битума
- температура на готовата смес
- качеството на произведената асфалтова смес визуално за равномерното разпределение
на минералните частици по размери, пълното обвиване с битум на отделните зърна,
подвижност на сместа, добра обработваемост при полагане и уплътняване.
- качеството на произведената асфалтова смес с лабораторни изпитвания за: % битум по
БДС EN 126971 и БДС EN 126972, остатъчна порестост, устойчивост и условна
пластичност БДС EN 126978 и БДС EN 1269734 , чувствителност на асфалтовото тяло
към вода по БДС EN 1269712,УМАсъдържание на въздушни пори в минералния агрегат
съгласно БДС EN 126978,VFB -процент на порите в минералния агрегат съгласно БДС
EN 126978.
g.5.3) Контрол при транспорт на асфалтовата смес
- проверка на чистотата на дъната на самосвалите и напръскването им със сапунена вода;
- наличие на покривало.
(g. 6) Транспортиране на асфалтовите смеси
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Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя,
достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че
необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато
полагане на асфалтовите смеси.
Каросерията на превозните средства ще бъде напълно почистена преди
натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и
десортиране.
Транспортните средства ще бъдат експедирани за строителната площадка по такъв
график и разпределение, че всички доставени смеси ще бъдат положени на дневна
светлина.
Доставянето на сместа ще се извършва с еднаква скорост и в количества,
съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.
Ще се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа
от атмосферни влияния и по време на транспортиране, и престоя преди разтоварване
(покриване). При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя ще бъде в
температурните граници ± 14°С от температурата на работната рецепта. Ако значителна
част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията или в сместа има буци,
трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за
спазване на изискванията в Спецификацията.
(g. 7) Полагане на асфалтови смеси
Сместа ще се полага върху предварително одобрена повърхност и само когато
атмосферните условия са подходящи. Сместа ще бъде положена по такъв начин, че да се
намали до минимум броят на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е
разрешена, но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина.
Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре
поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече
от 30 min (независимо от причината), ще се изпълни напречна фуга. Полагането ще
започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато
са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка.
Всеки асфалтов пласт ще бъде еднороден, изграден по зададените нива, и
осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и
изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия
асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен.
Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на
повече от един пласт, работата по втория трябва ще започне веднага след полагане,
уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога може да се наложи почистване на
готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.
Напречните фуги между отделните пластове ще бъдат разместени поне на 2 m.
Надлъжните фуги ще бъдат разместени поне на 200 mm. Използването на автогрейдери и
ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е
невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина. Асфалтовата смес трябва да
отговаря на всички условия, свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната
хомогенност.
(g.8) Уплътняване на асфалтовите пластове
Работата на валяците ще бъде непрекъсната и ефективна, като се изпълнява схемата на
валиране, уточнена от опитния участък. Веднага след полагането на асфалтовата смес,
повърхността ще бъде проверена и ако има неизправности те ще бъдат отстранени
изцяло.
За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те ще бъдат
достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода.
След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането ще
започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно ще напредва към оста
на улицата. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането ще започне от по8

ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне
половината от широчината на бандажа на валяка.
Валяците ще се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в
непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им няма да надвишава
5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци.
Линията на движение на валяците и посоката на валиране няма да се променя внезапно.
Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци ще бъдат
незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди
материалът да бъде отново уплътнен. Няма да се допуска спирането на тежко оборудване
и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.
Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в
следния ред:
а)
Напречни фуги;
б)
Надлъжни фуги;
в)
Външни ръбове;
г)
Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна;
д)
Второ основно валиране;
е)
Окончателно валиране.
Когато се полага в ешалон, една ивица с широчина от 50 до 100мм от ръба, до
който полага втората асфалтополагаща машина, ще бъде оставен неуплътнен. Крайните
ръбове ще се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание ще се
обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.
g.8.1) Напречни фуги
Напречните фуги ще бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се осигури
равна повърхност на пласта. Фугите ще бъдат проверявани с лата, за да се гарантира
равност и точност на трасето. Фугите ще бъдат оформени в права линия и с вертикални
чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, ще се възстанови
вертикалността на челата и те ще се намажат с битумна емулсия, преди полагането на
нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената
асфалтова смес срещу фугата ще бъде здраво притисната към вертикалния ръб с
бандажния валяк. Валякът стъпва изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на
оста, като бандажите застъпват не повече от 150mm от новоположената смес при
напречната фуга. Валякът ще продължи работа по тази линия, премествайки се
постепенно с 150мм до 200мм, докато фугата се уплътни с пълната широчина на бандажа
на валяка.
g.8.2) Надлъжни фуги
Надлъжните фуги ще бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на
напречните фуги. Изпълняваната лента ще бъде по проектната линия и наклон и ще има
вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, ще бъде плътно притиснат
към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата
смес ще бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. Уплътняването ще се
извършва с бандажен валяк.
Бандажът на валяка ще минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва
не повече от 150мм от прясно положената смес. След това валяците ще работят за
уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга.
Уплътняването ще продължи до пълното уплътняване и получаването на добре
оформена фуга.
Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от
превозни и други средства през деня, ръбът на лентата ще бъде изрязан вертикално,
почистен и намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за
следващата лента.
Надлъжните фуги на горния пласт ще съвпадат с маркировъчните линии на настилката.
g.8.3) Външни ръбове
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Ръбовете на асфалтовия пласт ще бъдат уплътнени едновременно или веднага след
валирането на надлъжните фуги. Особено внимание ще се обърне на укрепването на
пласта по цялата дължина на ръбовете.
Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, ще
бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина
на бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.
g.8.4) Първоначално уплътняване
Първоначалното уплътняване ще следва веднага след валирането на надлъжните
фуги и ръбовете. Валяците ще работят колкото е възможно по-близо до
асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се
допусне нежелано разместване на сместа. Няма да се допуска температурата на сместа да
падне под 110°С преди приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното
валиране се извършва с бандажен валяк, той ще работи с двигателното колело към
полагащата машина. Пневматични валяци също могат да бъдат използвани.
д)
Второ (основно) валиране
Пневматични валяци или бандажни валяци, ще бъдат използвани за основното
уплътняване. Основното уплътняване ще следва първоначалното, колкото е възможно поскоро и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата
плътност. Валяците ще работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде
напълно уплътнена. Промяната посоката на движение на валяците върху още горещата
смес е забранено.
е)
Окончателно валиране
Окончателното уплътняване ще бъде извършено с бандажен или пневматичен
валяк в зависимост от приетата схема на пробния участък.
Окончателното уплътняване ще бъде изпълнено, докато материалът е все още
достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.
Всички операции по уплътняването ще се изпълняват в близка последователност.
На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването ще бъде
извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата
плътност.
След окончателното уплътняване ще се проверяват равността, нивата, напречните
сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи
допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура плътност или състав трябва
да бъдат коригирани.
(g.9) Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес
За транспортиране на фракциите и асфалтовата смес ще се използват камиони и
гондоли, които ще имат чисто, гладко метално дъно и ще бъдат почистени от прах,
застинала асфалтова смес, масла, бензинови или друг замърсявания, които могат да
повредят транспортирания материал.
За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите ще се
покриват с брезент или друг подходящ материал. За запазване на температурата на
асфалтовата смес брезентовото покривало ще бъде плътно стегнато. Ако се получи
разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с
петролни продукти или други, камионът ще бъде отстранен до привеждането му в
изправност. Асфалтополагащите машини ще се подберат така, че да позволяват
минимална широчина на полагането 2м. Асфалтополагащите машини ще бъдат
оборудвани с такива приспособления които дават възможност за полагане на уточнените
пътни ширини съответни уширения и спазване на необходимите наклони в напречните
сечения. Машините ще бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства.
Работната скорост на асфалтополагащите машини ще се регулира от 3 до 6 м/мин.
Асфалтополагачът ще бъде оборудван с механични устройства: корекционен
плъзгач, плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща
греда, или други приспособления за поддържане на точната линия без използване на
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постоянни странични греди. Целият комплект от приспособления ще се подбере и ще
работи по такъв начин, че да полага асфалтовата смес с необходимата уплътнена
дебелина.
(g.10) Валяци за асфалт
За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт ще се
използват статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и
вибрации и пневматични валяци.
g.10.1) Валяци със стоманени бандажи
Валяците със стоманени бандажи ще бъдат двуосни тандем валяци. Тези валяци ще се
движат на самоход, ще бъдат съоръжени с 4-цилиндрови двигатели и в работно състояние
ще създават контактно налягане в задните колела от 45 до 65 kg/cm2 на широчината на
валяка. Всеки двуосов валяк ще е с минимално тегло 10 000 kg. Вибрационните
стоманено бандажни валяци ще имат два бандажа с минимално тегло 7 000 kg. Честотата
на вибрациите ще бъде между 2 000 и 3 000 цикъла за минута с индивидуално регулиране
за всеки барабан от тандема. Валяците ще бъдат снабдени с реверсивен съединител, с
регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с
ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата така, че да се
избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите няма да има
неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите
пластове.
g.10.2) Валяци с пневматични гуми
Валяците с пневматични гуми ще се движат на самоход. Гумите им ще бъдат с
еднакъв размер и диаметър и ще упражняват налягане в контактната площ със средна
стойност от 2,8 до 8,4 Kg/cm2 чрез регулиране с баласт и/или чрез подходящо
напомпване на гумите. Те ще бъдат така разпределени, че при едно преминаване да се
осъществява равномерно покриване на широчината на валиране от стъпката на гумите.
Валякът ще бъде така конструиран, че налягането в контактната площ да бъде
еднакво за всички колела. Налягането, оказвано от различните гуми няма да се различава
с повече от 0,35 Kg/cm2
Декомпозиране вида работа:
 Доставка на асфалтовата смес
 Почистване на повърхността на участъка, подлежащ на асфалтиране
 Отлагане нивелетата на пътя
 Полагане на асфалтовата смес и поставяне на маркери за следене нивото на
разстланата асфалтова смес
 Валиране/уплътняване на асфалтовата смес
h) Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на
основата за асфалтови работи
(h.1) Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка
h.1.1) Материали
❖ Разреден битум
Изпълнителят ще съблюдава разреденият битум да е от средносгъстяващ се тип и
отговарящ на изискванията на ТС на АПИ.
Количеството битумен материал, което ще се нанася, ще бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2.
h.1.2) Изисквания при изпълнението
❖
Ограничения, определени от атмосферните условия
Първият разлив няма да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е пониска от 5°С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични
условия.
❖
Температура на полагане
Работната температура, при която ще се полага разредения битум, ще бъде от 60°С до
85°С.
❖
Необходимо оборудване
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Оборудването, необходимо за полагане на първи битумен разлив включва гудронатор,
работещ под налягане, механична четка и компресор. Механичната четка е на
самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка
(метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не по-малка от 1800 mm. Четката е
с възможност за работа под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с
регулируемо налягане към повърхността на чистене. Когато е необходимо, за по-добра
подготовка на повърхността, също така се предвиждат автогрейдери, валяци и
автоцистерни и др.
❖
Подготовка на повърхността
Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен
материал, прах и други свободни материали ще се премахват от повърхността с
механична четка от одобрен тип и/или компресор. Всички места, показващи отклонения
над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, ще се поправят чрез
разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и
уплътнение до предписаната плътност, като в този случай няма да се предприема
измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността, ще се
пристъпи към полагане на битумния разлив. Когато, повърхността върху която ще се
полага първия битумен разлив е много суха и/или прашна, то тя ще се напръсква слабо и
равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за
улеснението проникването на битума. Битумния материал няма да се полага, докато не
изчезнат следите от водата на повърхността.
❖
Нанасяне на разредения битум
Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и приемането й,
битумния материал ще се нанася от гудронатор, работещ под налягане при съответната
температура и количество. Ръчно пръскане няма да се допуска, освен за трудно достъпни
места. Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите,
които ще бъдат обработени, ще се покриват по подходящ начин, за да останат
незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.
Първият разлив ще се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на пътя на две или
повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия
край на лентите. Изпълнителят ще съблюдава да няма застъпване при напречните връзки,
където с помощта на дебела хартия ще се предпазва от повторно пръскане края на
изпълнената вече лента. Връзката на новата със старата лента ще започва върху хартията.
След нанасяне на битумния разлив, Изпълнителят ще отстранява и изхвърля хартията.
Битумният материал ще се нанася равномерно във всички точки на обработваната
повърхност, като особено внимание ще се отдели при изпълнението на връзките. В
случай на излишно количество битумен материал, то същия ще се премахва от
повърхността.
❖
Поддържане
След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и
изсъхне, няма да се разрешава движение. Ако се налага да се допусне движение преди
необходимото за изсъхване време, но не по-рано от 24 h след нанасянето на битумния
материал, Изпълнителят ще полага покриващ материал (пясък) и след това движението на
превозните средства ще се разрешава по така обработените ленти.
Покриващият материал ще се разпръсква от камион, движейки се назад, така че
гумите му да не се движат върху непокрита (неопесъчена) повърхност. Когато се полага
покриващ материал (пясък) върху обработена с битум лента и съседната на нея не е
обработена с битум, ще се оставя ивица с широчина поне 20 cm по дължина на
прилежащия край на обработената с битум лента, непокрита с пясък, което ще позволи
застъпването на битумния материал на двете ленти. Изпълнителят се ангажира да
поддържа обработената с битум повърхност в добро и чисто състояние и преди
полагането на следващият пласт от настилката се ангажира да коригира всякакви
неравности по повърхността и да отстрани излишния покриващ материал, прах или други
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замърсявания.
(h.2) Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка
h.2.1) Материали
❖
Битумна емулсия
Използваната битумна емулсия ще е бавно-разпадаща се, катионна, тип С60В1, C40BF1
или С6ОВРП1 и ще отговаря на изискванията на ТС на АПИ. Одобрената емулсия ще
бъде разредена с приблизително равно количество вода и напълно хомогенизирана.
Разредената емулсия ще се полага в количество от 0,25 до 0,70 kg/m2.
h.2.2) Изисквания при изпълнението
❖
Ограничения, определени от атмосферните условия
Вторият битумен разлив няма да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е
по-ниска от 5°С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи
метеорологични условия.
❖
Температура на полагане
Работната температура, при която ще се полага разредената битумна емулсия ще бъде от
10°С до 60°С.
❖
Необходимо оборудване
Оборудването, използвано от Изпълнителя ще включва гудронатор, работещ под
налягане, механична четка и компресор.
Механичната четка е на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се
найлонова остра четка (метла) с диаметър по-голям от 760 mm и дължина по-голяма от
1800 mm. Четката е с възможност за работа под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на
дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене.
❖
Подготовка на повърхността
Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива се почиства с
механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта,
замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна,
налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал
ще се коригират. Изпълнителят ще съблюдава повърхността да бъде суха, когато се
обработва с втория битумен разлив.
❖
Нанасяне на битумната емулсия
Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна
емулсия ще се нанася посредством гудронатор, работещ под налягане при съответната
температура и количество. Ръчно пръскане няма да се допуска, освен за трудно достъпно
места.
Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще
бъдат обработени, ще се покриват по подходящ начин, за да останат незасегнати по време
на нанасянето на битумния разлив.
Вторият битумен разлив ще се полага толкова време преди полагането на следващия
асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро слепване.
❖
Поддържане
След полагането, повърхността ще се остави да изсъхне до момента, в който ще бъде в
по-добро състояние за връзка със следващия пласт. Изпълнителят се ангажира да
предпази втория битумен разлив от повреди, докато се полага следващият пласт.
Ако е неизбежна повредата на втория битумен разлив от дъжд или прах, то след като
изсъхне повърхността ще се почисти с механична четка или компресор и ако се налага ще
се положи следващ лек втори разлив.
Декомпозиране вида работа:
 Доставка на битумната смес
 Почистване на повърхността
 Полагане на сместа
i)
Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с неплътна
асфалтова смес
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j)
Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка,
обдухване и обливане с битумна емулсия
Дейностите протичат в следната технологична последователност:
- Очертаване на правилна правоъгълна фигура с две от страните успоредни на оста
на пътя, включваща повредената зона и поне по 10 см от здравото покритие
встрани от напуканата настилка;
- Изрязване на съществуващата настилка с фугорез и отстраняване на материала до
достигане на здрав пласт;
- Ръчно доразкъртване;
- Почистване на участъка - с метли, обдухване или измиване с водоноска;
- Напръскване/Заливане с разредена бавноразпадаща се катионна битумна емулсия
(0,25/ 0,75 кг/м2);
- Доставка на неплътна/плътна асфалтобетонова смес - с подходящо оборудвани за
целта транспортни средства;
- Полагане на асфалтобетоновата смес - предвидено е полагането да се извърши с
асфалтополагаща машина, с температурни граници 14° от температурата на
рецептата на сместа. Асфалтобетоновата смес се полага след приемане на основата
от представител на Възложителя. Следи се за спазване на предвидената дебелина
на пласта, минимален престой на машината по време на полагането с подсигурено
плавно доставяне на асфалтобетонова смес, като разпределянето на сместа ще
става от краищата към средата, като се гарантира добра връзка между стара и нова
настилка;
- Уплътняване на асфалтобетоновата смес — уплътняването ще става след проверка
на повърхността за дефекти, бандажите на валяците ще са овлажнени,
уплътняването започва с уплътняване на надлъжните фуги и крайни ръбове като
валирането започва надлъжно от външните редове с постепенно навлизане към
оста, застъпването на бандажите е 150 мм. Първоначалното валиране приключва
до температура на сместа 110°, второто уплътнение е с пневматични или бандажни
валяци до необходимата плътност и окончателно уплътняване трябва да бъде
осъществено също с валяци като сместа все още не трябва да е изстинала.
- Заливане на фугите с битум.
Декомпозиране вида работа:
 Очертаване на правилна правоъгълна фигура
 Изрязване на съществуващата настилка с фугорез и отстраняване на материала
до достигане на здрав пласт;
 Ръчно доразкъртване;
 Почистване на участъка - с метли, обдухване или измиване с водоноска;
 Напръскване/Заливане с разредена битумна емулсия;
 Доставка на неплътна/плътна асфалтобетонова смес - с подходящо оборудвани
за целта транспортни средства;
 Полагане на асфалтобетоновата смес
 Уплътняване на асфалтобетоновата смес
 Заливане на фугите с битум.
k)
Разбиване на неармирана бетонова настилка е ел.къртач
Разкъртването на предпазващия бетонов пласт и на съществуващия изравнителен
бетон става с помощта на къртач. След развалянето строителните отпадъци се
транспортират на депо.
С приключване на работите се изготвят документите по ЗУТ за изпълнените количества.
Декомпозиране вида работа:
 Разкъртване на бетоновата настилка
 Почистване и транспортиране на отпадъците
l)
Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50
Преди започване на демонтажа настилката около бордюрите се изрязва с машина
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за рязане на асфалт, премахва се и тротоарната настилка (ако има такава). Демонтажът на
съществуващите бетонови бордюри се извършва ръчно с къртачи, кирки, лопати или
машинно с малък багер, като се внимава да не се начупят. Бордюрите се изваждат заедно
с бетоновата основа под тях, почистват се и се транспортират на определено от
Възложителя място за съхранение. При необходимост се използват и прикачни чукови
устройства. След разкъртването следва изваждането, подреждането и сортирането на
бордюрите. Здравите от тях ще бъдат сортирани, натоварени и транспортирани на депо
по указание на Възложителя. Сортирането на извадените бордюри ще се осъществи на
дървени скари /палета/ за по-лесното им извозване и съхранение на посочено от
Възложителя за целта място чрез товаро-разтоварна и транспортна техника. Тези видове
работи ще се изпълняват в последователност такава, че да не бъде прекъснат достъпа до
съответните жилища и сгради.
Декомпозиране вида работа:
 Изрязване на настилката около бордюрите
 Демонтаж на бордюрите
 Сортиране, почистване и транспорт на депо
m) Доставка и полагане бордюри 18/35/50
Бордюрите - видими и скрити, и водещите ивици се поставят и нареждат върху основа от
бетон. Те се укрепват чрез запълване на фугите с цименто - пясъчен разтвор. Основата,
върху която се полага бетонът, предварително ще се подравни и уплътни до проектната
плътност. Няма да се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и
неуплътнена основа. Бордюрите и водещите ивици ще се полагат върху пресния бетон
ръчно или с помощта на кран. Те ще се изпълняват в правите участъци по конец, а в
кривите - по шаблон с фуги не по широки от 15 мм. Фугите се запълват с разтвор, след
като се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация.
След направата на бордюрите и водещите ивици ще се вземат мерки за предпазването им
от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора. По време на строителството се
контролират качеството на бордюрите и ивиците, марката на бетона и на циментовия
разтвор, както и линията и нивото на наредените бордюри и водещи ивици. За целта се
прилагат необходимите Декларации за съответствие и Сертификати за качества. При
наличието на отклонения, по- големи от допустимите, се извършват необходимите
поправки. При приемането на положените бордюри и водещи ивици се правят контролни
измервания най-малко един път на всеки 100 м. Допускат се следните отклонения:
отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5мм,
разлика в ширината на съседните бордюри или ивици - 5 мм, отклонение от нивото в
единични случаи ±10 мм.
Декомпозиране вида работа:
 Оформяне на леглото съобразно определеното ниво на бордюра.
 Бордюрите се нивелират, отвесират и полагат по проект.
 Контактните повърхности на бордюрите се навлажняват преди полагането.
 Бетоновите бордюри се фугират.
n) Повдигане на бетонови бордюри със съществуващи
Повдигане и подравняване на бордюри ще се извърши като първо съществуващите
бордюри ще се премахнат. Изкопаните, годни за повторна употреба бордюри, ще бъдат
вложени отново на обекта. Технологията за полагането им се състои в следната
последователност на работните операции: даване на геодезическа линия и ниво;
подготовка на основата; поставяне на кофраж; полагане на земновлажен подложен бетон;
полагане на бетоновия бордюр; декофриране. Повдигането и подравняването на
бордюрите ще се извършва непосредствено след развалянето им, така че да не бъде
прекъснат пътникопотока по рехабилитиращата се улица.
Декомпозиране вида работа:
 Даване на геодезическа линия и ниво;
 Подготовка на основата;
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Поставяне на кофраж;
Полагане на подложен бетон;
Полагане на бетоновия бордюр;
Декофриране
о)
Доставка и монтаж на градински бордюри
Декомпозиране вида работа:
 Даване на геодезическа линия и ниво; подготовка на основата; изкоп за основа на
бордюра;
 Полагане на земновлажен подложен бетон е клас на якост на натиск съгласно
изискванията на проекта/ТС;
 Полагане на бетоновия бордюр.
При транспортирането на елементите, те ще се нареждат и укрепват така, че да се
избягнат удари помежду им и с каросерията на превозното средство.
Технологията на изпълнение на този вид СМР е аналогична с тази, описана в т. т)
Доставка и полагане бордюри 18/35/50.
р)
Възстановяване на каменна зидария с едно лице на вароцим.р-р за подп.стена
За стените от каменна зидария, които са в добро състояние, се предвижда
възстановяване на фугировката при необходимост, почистването от растителност и
изграждането на нови шапки, както и евентуално надграждане, поради факта, че на някои
места теренните условия изискват по-голяма височина на стените с около 30-50см.
Зидарията се почиства много добре с телена четка или метла. Така се осигурява
товароносима основа и ясно проличават всички обрушвания и неравности.
Дупки или големи отвори ще бъдат запълнени по възможност със същия материал,
като този на съществуващия зид. При изравнителните дейности, основата и камъните, с
които ще се запълват кухините, ще се намокрят предварително. Кухини или пукнатини в
зидарията могат да се запълнят с циментов разтвор за инжектиране с хидравлична вар.
С приключване на работите се изготвят документите по ЗУТ за изпълнените
количества.
Декомпозиране вида работа:
 Почистване на съществуващата повърхност на каменната зидария
 Премахване на компрометирани участъци и почистването им
 Поставяне на разтвор и възстановяване на зидарията
q)
Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване
Изкопните работи ще се извършват ръчно под геодезически и лабораторен контрол
при точно спазването на котите, нивата и наклоните на изгражданите тротоари.
Изкопаната земна почва ще се натоварва на самосвали и извозва на предварително
определено от Възложителя място.
Декомпозиране вида работа:
 Изпълнение на геодезическо замерване
 Направа на изкопа
 Натоварване и транспорт на изкопаната земна маса
r) Демонтаж на тротоарни плочки
Разрушават се и се премахват съществуващи тротоари, включително изкопаване,
натоварване, транспортиране, разтоварване и складиране на материалите на
регламентирано депо за строителни отпадъци, освен ако в Договора за строителство не се
изисква определени материали да бъдат предавани на Възложителя на предварително
посочени от него площадки.
В участъците, където се налага разваляне на тротоарни плочки, същите ще бъдат
демонтирани. Здравите от тях ще бъдат сортирани, натоварени и транспортирани на депо
по указание на Възложителя. Наранените и негодни за употреба тротоарни настилки ще
се натоварят и извозят на определени от Възложителя места.
Декомпозиране вида работа:
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 Разкъртване на съществуващата тротоарна настилка с помощта на багер с чук или
ръчно
 Почистване, сортиране на плочките (ако се изисква)
 Транспортиране на депо
s) Подложка с пясък/направа пясъчна възглавница за тротоари/
Пясъкът се доставя със самосвали до обекта, разстила се върху земното легло и се
уплътнява. Основна цел на изпълнението на пясъчна възглавница е изграждането на
правилно легло. Дъното на изкопа се подравнява и уплътнява до проектното ниво. Полага
се и заравнява пласт от чист пясък с дебелина 10 см., уплътнява се с виброплоча или
ръчна трамбовка, до достигане изискванията за уплътнение.
За полагането ще се използва мини челен товарач и трамбовка, а при по-малки площи
прехвърлянето и подравняване на пясъка може да става ръчно.
Декомпозиране вида работа:
 Доставка на пясъка;
 Разстилане на пясъка върху земното легло;
 Подравняване и уплътняване.
t) Настилка от вибробетонни плочи на 4см. циментопясъчен разтвор 1:3
Тротоарните плочки се разтоварват внимателно на предварително указани места,
така че да не пречат на движението на строителната техника. Механизацията и
материалите ще се разполагат на минимум 1м разстояние от границата на частните
имоти. Полагането на тротоарните плочки ще е съгласно проекта.
При нареждането на плочите за тротоарните настилки между тях се оставят фуги с
ширина 5 мм., които се запълват с циментно - пясъчен разтвор или с материал, указан в
проекта.
Материалите ще отговарят по качество на изискванията в БДС. За целта всички продукти
ще се придружават с Декларации за съответствие от производителя и сертификати за
качеството на материалите.
По време на строителството ще се контролират както качеството на изделията, така и
правилната технология на прилагането им на практика. Ще се контролира също
ширината, надлъжния и напречния наклон, равността на основата и на тротоарната
настилка. При наличието на отклонения по-големи от допустимите се извършват
необходимите поправки.
При приемането на основата и на тротоарното покритие се проверяват най-малко веднъж
на 20 м. напречния и надлъжния наклон, ширината и равността.
Допускат се следните отклонения: в ширината ±10 мм, в напречния и надлъжния наклон
± 0,5%, в равността на основата 10 мм, а в равността на тротоарното покритие до 5 мм
междина под 4 метрова лата.
Настилката ще се изпълнява върху вече изпълнена основа от пясъчна възглавница
с дебелина 10см., профилирана и уплътнена преди нареждането на плочките.
Тротоарните плочки се нареждат върху изравнителен пласт циментова
замазка/циментопясъчен разтвор.
Нареждането се извършва в редове, започвайки от бордюра, като се съблюдават
равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. Върху
подготвената основа се полагат тротоарните плочи. Бетоновите плочи се полагат така, че
фугите между тях да са с еднаква ширина. При нареждането на тротоарните плочи върху
циментовия разтвор се захваща с ръба на плочата малко от разтвора ,така че той да
попадне между двете плочи. Фугирането се извършва с цименто-пясъчен разтвор. На
разстояние не по-голямо от 4,5м се оставят напречни разширителни фуги с шир.15мм.
Измита се и се поръсва с вода.
След приключване на строителните работи площадката се почиства от строителни
отпадъци. Площта на ремонтирания участък се огражда за предотвратяване на
пешеходното движение до пълното втвърдяване на вароциментовия разтвор.
Декомпозиране вида работа:
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 Доставка и разтоварване на плочите
 Направа на изравнителен пласт
 Полагане на плочите и оформяне на фуги
 Фугиране
 Почистване
u) Превоз на строителни отпадъци
Натоварването на получените строителни отпадъци ще се изпълни с багер с подходящо
тегло и тип на лопатата. Типът на багера ще се определя според количеството и вида на
натоварвания материал. Отпадъците ще се извозват на депо, определено от Възложителя,
като при транспортиране им ще се спазват всички правила и закони за движение по
пътищата.
На работната площадка ще се допускат само правоспособни за работа шофьори.
Всички самосвали, които ще бъдат използвани, следва да са в отлично техническо
състояние, сервизно обслужени и безопасни за използване.
Автосамосвалът ще бъде позициониран на не по-малко от 1,0 м от въртящите части на
платформата на багера.
При неизправност или авария на самосвала, водачът незабавно ще спре на подходящо за
това място, докато се отстрани повредата.
Транспортът ще се изпълни със самосвали с подходящ обем на коша. На база на
транспортното разстояние до депото и обема на ползваните самосвали ще се определи
броят на самосвалите, така че да се осигури непрекъснатата работа на багера.
Декомпозиране вида работа:
 Натоварване на получените отпадъци
 Транспорт до депо
 Почистване на транспортиращата техника
2.3) Последователност на изпълнение
Описание на взаимнообвързаността и последователността на изпълнение на
видовете СМР:
След получаването на Възлагателно писмо адресирано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на конкретно определен строителен обект (строеж от
транспортната инфраструктура на територията на община Смолян) по реда на чл. 1, ал.3
от договора, следва откриване на строителната площадка и подписване на протокол.
Започва мобилизацията на строителна техника и персонал и изграждане на мобилно
временно селище. Едновременно с това започва и временната организация на движение.
С началото на мобилизационния период се поставя началото и на строителните работи. За
получените от разрушителните работи отпадъци се определя депо, съгласувано с
Възложителя.
Изпълнението на строително-монтажните работи ще се осъществява при стриктно
спазване на „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи“
(ПИПСМР) в съответните раздели (земни работи, асфалтови работи, бетонови,
армировъчни, кофражни работи и др.)
Задължение на Изпълнителя ще бъде преди да започне строителството на
възложения обект да се извърши уточняване и отлагане на местоположението на
съществуващите подземни съоръжения в обхвата му. Това ще се реализира с участието на
съответните специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването
на СМР един от приоритетите на Изпълнителя ще бъде да се запазят експлоатационните
характеристики на подземните комуникации.
Не се предвижда затваряне на цяло платно. Работите ще се изпълняват на половин
платно /една лента/. Дейностите предвидени за изпълнение на опитния участък започват с
разваляне на съществуващата тротоарна настилка и разкъртване на асфалтовата настилка
с d=3см, като получените при тези дейности отпадъци се транспортират на депо,
предварително уточнено с Възложителя. В началото на изпълнението на работите по
обекта ще е извършат и предвидените повдигане (сваляне) и укрепване на РШ и на
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дъждоприемни шахти. С напредването на разкъртването на асфалтовата настилка и
отварянето на работни зони започва развалянето на предвидените за разваляне 55м
бетонови бордюри 18/35/50.
Работите по основният ремонт на улица Братан Шукеров в град Смолян, започват
и с технологично фрезоване с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на
изравнителните пластове.
Там където, в следствие пропадания на настилката, дълбоки дупки и др., е необходимо
ще се извършва усилване на настилката, то ще става на хомогенни участъци. За усилване
на пътната конструкция ще се използва едро трошен камък 75до120 мм. Следва
полагането на неплътна асфалтова смес.
В участъците, в които има наличие на дупки по асфалтовата настилка, е
предвидено да бъдат изрязани, почистени от асфалтовите изрезки и прах, след което да се
облеят с битумна емулсия и да се положи асфалтобетон. Прави са изкърпване на
единични дупки и деформации на настилката с неплътна асфалтова смес.
След приемане от страна на Консултанта/Надзора на съответните фрезовани
участъци, започва полагането на асфалтобетоновата смес, като преди полагането на
асфалтови смеси се извършва направата на битумния разлив. На местата, на които има
пропадане на съществуващите бетонови бордюри, ще се извърши повдигането им. Ще
изградят нови тротоари с вибробетонни плочи на 4см. циментопясъчен разтвор 1:3. В
края на тротоарите, на предвидените места, ще се направят ивици от градински бордюри.
По трасето на опитния участък има съществуваща подпорна стена с каменна зидария,
която на места е обрасла с растителност и има липсващи камъни. В тези участъци ще се
извърши възстановяване на каменна зидария с едно лице на вароциментов разтвор.
Графикът е разработен е продължителност 12 (дванадесет) календарни дни, с
което Изпълнителят показва, че е в състояние да изпълни строителството.
Линейният график за изпълнение на СМР е направен с реален разчет за напредъка,
на база на което е определена необходимостта от машини, работна ръка, брой екипи и
тяхната специализация. В графика са показани последователността на работа по видове
СМР по изпълнителски екипи.
Работниците са с необходимата квалификация за качествено изпълнение на СМР.
Броят на звената е съобразен е обема на съответните СМР и времето, предвидено за
изпълнението им. Механизацията е избрана така, че да се използва съвременна
механизация с комплексно приложение при максимално оползотворяване на
възможностите й.
За постигане на резултатите поставени в тръжната документация Изпълнителят
ще:
□
Използва съвременни технологии за строителство и технологични решения;
□
Прилага работни методи за изпълнение на СМР и изпитвания в съответствие с
Българските и Европейски стандарти;
□
Спазва одобрения график и краен срок на завършване на строителството;
□
Спазва здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност.
3. Разпределение на отделните дейности между ключовите експерти
3.1) Организационна структура на ключовия персонал

Ключовият персонал ще има правото да делегира някои от правата и задълженията си с
цел да осигури спазване на изискванията на Системата за управление на качеството.
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Политиката по качеството ще бъде непрекъснато представяна на вниманието на целия
състав и на всички изпълнители чрез поставянето й на видно място; чрез провеждане на
курсове и/или редовно обучение в зависимост от специфичните нужди.
3.2) Организация за изпълнение на отделните действия, необходими за
осъществяване на строителството
а)
Подготвителни работи
Този етап е подготвителен за реализацията на целия договор и по същество задава
рамката на организационния план. Успешната реализация на задачите от този етап
гарантира устойчивото протичане на дейностите по договора и проекта като цяло,
добрата връзка с Възложителя, както и заинтересованите страни.
В етапа са включени следните видове дейности:
- Трасиране на обекта Мобилизация на строителна техника
- Подготовка на строителната площадка за основните работи
- Избор на доставчици и сключване на договори за доставка на материалите
- Временна организация на движението
Трасирането на обекта включва геодезическите работи, с които обектът може да бъде
отложен върху терена. Изпълнението на този вид работа е възложено на Инженер
Геодезиста. При възникване на проблем той сигнализира на Техническия ръководител на
обекта, което налага и неговото присъствие при изпълнението на този етап.
Първоначалните работи са свързани с разчистване на строителната площадка,
разваляне/разрушаване на конструкции (ако има такива) и изкопни работи,
подготвително- разрушителни работи и други подобни.
Този етап се контролира от Техническия ръководител на обекта.
Съществуващите канали, окопи, тръбопроводи, кабели и други подземни съоръжения
на техническата инфраструктура се идентифицират при проучването и се отразяват в
проекта.
В този етап на строителството се определят и съгласуват депата за депониране на
излишен материал и материалите за насипните работи. Избират се основните материали и
се сключват договори за доставка. Тези операции се контролират от Техническия
ръководител и Специалиста по контрол на качеството.
b) Основни работи
Основните работи включват следните видове:
- Фрезоване стара асфалтова настилка е деб.до 4 см /без извозване на
отпадъчния материал/
- Механизирано разкъртване асфалтова настилка с d=3см
- Повдигане (сваляне) и укрепване на РШ и дъждоприемни шахти
- Настилка от едротрошен камък 75 до 120 мм, включително всички свързани с това
разходи, вкл. превоз
- Доставка и машинно полагане на битумен разлив, неплътна и плътна асфалтова
смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния
разлив/
- Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с неплътна асфалтова
смес
- Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка,
обдухване и обливане с битумна емулсия
- Разбиване на неармирана бетонова настилка с ел.къртач
- Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50
- Доставка и полагане бордюри 18/35/50
- Повдигане на бетонови бордюри със съществуващи
- Доставка и монтаж на градински бордюри
- Възстановяване на каменна зидария с едно лице на вароцим.р-р за подп.стена
- Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване
- Демонтаж на тротоарни плочки
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- Подложка с пясък/направа пясъчна възглавница за тротоари/
- Настилка от вибробетонни плочи на 4см. циментопясъчен разтвор 1:3
- Превоз на строителни отпадъци
Целият ключов персонал е включен в изпълнение и контрол на строителните дейности.
Работниците, предвидени за работа на обекта, притежават нужната техническа
правоспособност, образование и професионален опит за съответните дейности.
Заявките за доставка на материали ще се изпълняват и организират от Техническия
ръководител, а Специалиста контрол на качеството ще следи за доставка на качествени
материали, придружени със съответния документ, доказващ техническите им
характеристики.
Изпълнението на заявките за необходимата механизация и проверка на състоянието на
машините се осъществява от Техническия ръководител.
Всички трасировъчни работи и контролни замери ще се извършат от Инженер Г еодезист.
Специалистът по контрол на качеството ще следи за качественото изпълнение на
строително-монтажните работи в този етап.
Техническият
ръководител ще
следи за
правилното
складиране/депониране/ транспортиране на получените по време на строителството
отпадъци, както и за опазване на околната среда.
Координаторът по здравословни и безопасни условия на труд също ще следи и
отговаря за безопасното изпълнение на всички дейности на обекта.
Техническият ръководител ще отчита работата на обекта, ще изготвя актове по време
на строителство, ще следи количествата изпълнени СМР и ще ги сравнява с проектните,
ще участва в изготвянето на графиците и месечните доклади.
с) Довършителни и заключителни работи
Този етап е финалният при изпълнение на Договора.
Техническият ръководител ще следи за приключване на довършителните работи на
обекта в рамките на срока посочен в графика, което ще доведе до навременното
изпълнение на Договора.
В този етап се извършват проби за въвеждане в експлоатация, които трябва да
включват точно определените проби за въвеждане в експлоатация, за да покажат, че
Обектът може да бъде експлоатиран надеждно съгласно спецификацията, при всички
съществуващи експлоатационни условия; и пробна експлоатация, която трябва да
покаже, че Обектът работи надеждно и в съответствие с Договора.
Инженерът Геодезия ще направи окончателни замервания на обекта. Специалиста
по контрола на качеството ще следи за качественото изпълнение на довършителните
работи в този етап. Координаторът по здравословни и безопасни условия на труд също
ще следи и отговаря за безопасното изпълнение на всички дейности на обекта.
След приключване на основните видове работи при завършване на етапа
Техническия ръководител контролира правилното отстраняване на всички отпадъци на
обекта, пристъпва се към почистване на Площадката от всякакви строителни отпадъци и
материали с цел свеждането й до необходимия вид за предаването на обекта.
Техническият ръководител изготвя последните актове по време на строителство, които са
нужни за издаване на окончателния акт за приемане на обекта.
3.3) Обосноваване на възлагането на отделните задачи от експертния екип на
работниците
Възлагането на задачите на работниците става на основание на:
о действащото законодателство;
о проекта и количествените сметки;
о действащите трудови договори на работниците;
о длъжностните характеристики на ръководителите и работниците;
о вътрешно-фирмените правила за формиране на работната заплата.
Йерархичното подреждане по вертикала е:
о Технически ръководител на обекта
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о Инженер по част Пътна
о Инженер по част Геодезия
о Работници от работно звено/работен комплексен екип.
Специалистът по контрола на качеството и Координаторът по здравословни и
безопасни условия на труд са функционални специалисти. Те осигуряват методическо
ръководство по своето направление, изпълнение специализирани задачи, контрол на
дейностите и действията на производствените единици. Всички техни изисквания се
възлагат на работните звена и на отделните работници чрез непосредствените и преките
ръководители на работниците. В отделни случаи, съгласно законите и разпоредбите,
функционалните ръководители могат да вземат пряко отношение по действията на
отделен работник (напр. санкциониране от страна на Експерта ЗБУТ).
Възлагането на задачите на работниците се извършва само и единствено от
непосредствените и преките ръководители - ръководител на звеното/работния екип,
технически ръководител. Възлагането става по работни звена, а по изключение - и
индивидуално.
Обосноваването на възлагането се извършва съобразно работните графици за
съответните видове работи, където са указани видът, количеството, сроковете за
изпълнение, както и необходимите ресурси. За целта се подготвя месечно планово
задание, което служи както за възлагане на задачите на работното звено, така и за
планиране на ресурсното осигуряване. Последното е ангажимент на ръководството на
обекта и е предпоставка за навременното изпълнение на работите.
4. Методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя
Комуникацията на Изпълнителя с Възложителя ще бъде постоянна по време на
целия цикъл на изпълнението на строителството.
Връзката на Изпълнителя с Възложителя ще бъде през Консултанта/строителния
надзор, с изключение на предвидените срещи, на които ще присъстват всички
заинтересовани страни.
Комуникацията с Възложителя и строителния надзор се извършва писмено.
Документите се изпращат по факс или куриер. Те се подписват от Техническия
ръководител на обекта.
След като офиса на обекта започне да функционира, в офиса на Изпълнителя постоянно
ще присъства технически сътрудник, който ще съставя, предава/получава
кореспонденция. От този момент писма между Изпълнителя и Възложителя могат да се
предават и в оригинал срещу подпис или входящ номер. Цялата кореспонденция с
Възложителя и Консултанта ще бъде организирана, съгласно вътрешните фирмени
правила и процедури за водене на деловодството на фирмата и в частност на проекта.
Напредъкът на работите ще се отразява с изготвянето на отчети. Форматът,
съдържанието им и срокът за представяне ще бъдат уточнени с Консултанта.
Упълномощен да подписва документи от страна на Изпълнителя е единствено
Техническия ръководител. Той комуникира с Възложителя и получава указания от него.
Изпълнителят разполага с екип от технически лица (ръководни служители) за
осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка,
включително за осигуряване на контрола на качеството.
4.1) Взаимоотношения Възложител - Изпълнител на строителството
Комуникацията на Изпълнителя с Възложителя ще бъде постоянна по време на
целия цикъл на изпълнението на строителството и ще се осъществява чрез Техническия
ръководител. Комуникацията с Възложителя ще се извършва писмено. Документите ще
се изпращат по факс или куриер. Те се подписват от Техническия ръководител.
След като офисът на обекта започне да функционира, в офиса на Изпълнителя
постоянно ще присъства технически сътрудник, който ще съставя, предава/получава
кореспонденция. От този момент писма между Изпълнителя и Възложителя могат да се
предават и в оригинал срещу подпис или входящ номер. Цялата кореспонденция с
Възложителя ще бъде организирана, съгласно вътрешните фирмени правила и процедури
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за водене на деловодството на фирмата и в частност на проекта.
Напредъкът на работите ще се отразява с изготвянето на отчети. Форматът,
съдържанието им и срокът за представяне ще бъдат уточнени с Възложителя.
Упълномощен да подписва документи от страна на Изпълнителя е единствено
Техническия ръководител. Той комуникира с Възложителя и получава указания от него.
Изпълнителят разполага с екип от технически лица (ръководни служители) за
осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обществената поръчка,
включително за осигуряване на контрола на качеството.
Техническия ръководител ще е пряко отговорен за комуникацията между
Изпълнителя и Възложителя. Външната организационна линия на комуникация между
техническия ръководител и Възложителя ще протичат през целия период на
строителството. Тясната координация между екипа на Възложителя и Техническия
ръководител ще благоприятстват за качественото изпълнение на строителството на
обекта.
Техническия ръководител представя План за управление и възстановяване на
околната среда за одобрение от Възложителя. Той ще представи и План за управление на
строителните отпадъци за одобрение от Възложителя и всички други необходими
институции. В случай на възникване на непредвидени обстоятелства по линията на
комуникация между Техническия ръководител ще уведоми незабавно Възложителя и
Консултанта/Строителния надзор, както и всички други касаещи ги институции. Между
Техническия
ръководител
ще
осигури
достъп
на
Възложителя
и
Консултанта/Строителния надзор за контрол върху качеството на всички материали. Чрез
линията на комуникация Възложителя може да поиска и допълнителна, подкрепяща
информация към предадените за разглеждане документи. При необходимост ще се
осъществи и допълнителна консултация между екипите на Изпълнителя и Възложителя.
4.2) Взаимоотношения Изпълнител на строителството - Консултант
Техническия ръководител в качеството си на представител на Изпълнителя ще е
пряко отговорен за комуникацията между Изпълнителя и Консултанта. Външната
организационна линия на комуникация между Техническия ръководител и Консултанта
ще протичат през целия период на строителството. Тясната координация между екипа на
Консултанта и Техническия ръководител обекта ще благоприятстват за качественото
изпълнение. При настъпване на промени в нормативната уредба по време на
изпълнението на проекта, ще бъдат съобразени и отразени в разработката, но след
предварителното съгласуване и одобрение от Консултанта. Техническия ръководител ще
съгласува с Консултанта и графика за поетапно завършване на всички компоненти от
плана. Той ще представя и Месечни отчети/Доклад/ за напредъка на изпълнение на
договора. При преценка на Консултанта по линията на комуникация може да инструктира
Техническия ръководител да представя и седмичен доклад за напредъка. Ръководителя
ще представи в съответствие с изискванията и сроковете на договора, доклади за
организацията, методите и осигуряване на качеството за изпълнение на работите.
4.3) Взаимоотношения Изпълнител на строителството - външни институции
При реализацията на проекта се предвижда тясно сътрудничество с местните
власти и контролни органи, в това число и със съответния отдел към общината, който
реализира екологичната политика на Общината като извършва превантивна дейност и
контрол, събира информация за състоянието на околната среда на територията на
Общината, изготвя програми и проекти във връзка с опазването на околната среда,
съдейства на държавни и обществени органи и организации в дейности, свързани с
опазване на околната среда и нейното възпроизводство. Отделът администрира, указва
параметри и издава разрешения за различни дейности за новостроящи се обекти чрез
регламентирани документи/бланки и взаимоотношения със страните по проекта Възложител - Строител.
5. Координация и съгласуване на дейностите
Преди началото на строителните дейности от страна на Изпълнителя ще бъде
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извършена идентифициране на заинтересованите страни от реализация на проекта като
цяло и създаване на стратегия за тяхното привличане. На основата на проведения анализ
на заинтересованите страни ще бъде определена степента и посоката на въздействие и
взаимодействие с всяка от заинтересованите страни.
Организацията на взаимодействие при започването на строителните дейности на
основните участници по изпълнението на проекта е дефинирана ясно в текстовете на
Договора за строителство: - Чл.6. ал.1 и 2, Чл.7, ал. 1,2 и 3, Чл.8, ал. 1,2,3 и 4, Чл.14, ал. 1
и 2.
5.1) Граница на обекта
Съвместно с Възложителя (негови представители) ще се определят границите на
строителната площадка. Ще бъде монтирана информационна табела, устойчива на
климатични влияния, поставена на място одобрено от Възложителя. Размерът и текста на
табелата ще бъдат съгласно изискванията и ще съдържа дата на разрешение за строеж,
адрес, Възложител, вид на строежа, Изпълнител, координатор по безопасност и здраве,
планирана дата на започване на работа, брой (максимален) работещи на площадката, като
преди изпълнението и монтажа на табела тя ще бъде съгласувана с Възложителя.
5.2) Временни съоръжения
Инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения ще бъде
предварително съгласувано с Възложителя. Терените, използвани за временни
съоръжения и складиране ще бъдат възстановени след завършване на основните видове
СМР на обекта във вид, съгласно работния проект.
5.3) Временни мрежи за захранване на строителната площадка
Ще бъде осигурена и поддържана временна мрежа за водоснабдяване на обекта за
питейни и за строителни нужди. Водоснабдителната система, включително връзката с
обществената мрежа предварително ще бъде одобрена от Възложителя и съгласувана с
контролните органи и експлоатиращите дружества.
5.4) Електроснабдяване
За нуждите на обекта ще бъде осигурена електрозахранване, като всички електрически
свързвания и инсталации са предмет на одобрения от Възложителя. Всички временни
електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, изградени и поддържани в
съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрение от
Възложителя.
5.5) Други дейности
Земни депа и места за депониране на строителни отпадъци и земни маси - Изпълнителя
ще носи отговорност за контролиране на всички дейности, включени в експлоатацията на
земни депа и места за изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси в съответствие с
изискванията на компетентните органи. На строителната площадка ще бъдат монтирани
контейнери за строителни отпадъци, които периодично ще се транспортират на посочено
от Възложителя депо.
Безопасно на движението и обществена безопасност - Изпълнителя ще осигури, изгради
и поддържа пътни знаци, осветление, бариери, огради, сигнали за контрол на движението
и други мерки, които биха били необходими при строителната дейност, с цел осигуряване
на безопасност на всички хора на обекта и като цяло на обществото през време на
строителството. Ще бъдат взети под внимание особеностите в естеството на
областта/района на работа и обичайната практика на местното население при осигуряване
на безопасността им. Всички мерки по безопасност ще бъдат одобрени и приети от
Възложителя на място преди започване на каквито и да било строителни дейности.
6.
Други организационни аспекти, които са необходими за качественото и
срочно изпълнение на възложеното строителство
6.1) Избор на доставчици и сключване на договори за материалите
а)
Основни изисквания към материалите
Изпълнителят се задължава да съблюдава изискванията на Възложителя към
техническите характеристики на строителните продукти, които ще бъдат вложени в
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строежите, а именно - в строежите ще бъдат вложени материали, определени в проектите,
отговарящи на изискванията в българските и/ или европейските стандарти и са с оценено
съответствие.
b) Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на
материали
Доставките на всички материали, необходими за изпълнение на строителномонтажните работи по проекта ще е задължение на Изпълнителя като заявките ще се
изпълняват и организират от Техническия ръководител, а Специалиста контрол на
качеството ще следи за доставка на качествени материали, придружени със съответния
документ, доказващ техническите им характеристики.
В най-кратки срокове ще се одобрят и сключат договори за производство и
доставка на основните строителни материали. Доставките на съответните материали ще
бъдат изпълнявани ритмично, съгласно предварително уточнени срокове на доставки,
съобразени с актуализиран график за изпълнение на поръчката.
При изпълнението на обекта ще се осигури ритмичност при доставката на
строителните продукти и детайли, като извънгабаритните товари ще бъдат превозвани в
тъмната част на денонощието с оглед на осигуряване на безпрепятствено движение по
Републиканската и общинската пътни мрежи.
Доставките на материали ще се извършва с транспорт на фирмите доставчици или
собствен транспорт. Разтоварването и складирането на материалите ще се извършва на
предварително обозначените за това места. Изпълнителят ще съгласува предварително с
Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия и др.
подобни.
Договорната документация изисква работа на обекта по Българските държавни
стандарти или еквивалентните им международни стандарти, както и съгласно
изискванията на Възложителя. Всяка партида доставени материали ще се защитава пред
Възложителя със сертификат за качество или протоколи от изпитвания в лаборатория,
като при получаване на доставките ще се упражнява входящ контрол, гарантиращ
съответствието на доставените продукти със заявеното, правилното им транспортиране и
съхранение. От доставчиците ще се изисква Декларация за съответствие.
На обекта ще се складират оптимални количества материали в зависимост от
спецификата на строителната дейност.
Всички материали, вложени в работата ще са нови, освен ако не е посочено друго.
Всеки влаган в производството материал ще бъде предварително проверяван и
одобряван. Всички доставки ще се придружават от документи, удостоверяващи
пригодността им съобразно приложението, за което ще се ползват. Няма да се допуска
влагането на неотговарящи материали и изделия в обекта и ако все пак това се случи
допускането на некачествено извършване на работи, по една или друга причина, то те ще
се коригират до необходимото качество или ще се отстранят и заменят с отговарящи на
изискванията материали.
Когато в техническите спецификации са направени определени указания,
отнасящи се до производител или търговско име, или стандарти, то целта е да бъде
установена норма за тип, качество и функции на изискваните материали. Фактът, че са
упоменати един или повече производители, или стандарти, не освобождава Изпълнителя
от отговорност да подсигури материали, отговарящи на всички определени изисквания.
Фактът, че за какъвто и да е артикул са определени или одобрени имена на
производители, няма да се тълкува по подразбиране, че същият не е нужно да отговаря на
допълнителни работни характеристики, конструкция или други изисквания, точно
определени за този продукт. Във всички случаи изискванията на техническите
спецификации ще имат предимство пред стандарта на производителя.
Когато за определени продукти, материали, форми или тип на конструкция има
указание за име на производителите, марки или каталожни номера, то продуктите на
такива производители ще са пример за изискваното одобрено качество.
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□ Всеки материал или артикул предаден за одобрение, съгласувано с Възложителя,
ще е равностоен на указания в проекта материал или артикул. Изпълнителят ще има
готови наличности, от същото качество и достатъчно количество, за да се избегне
забавяне на работата по обекта. Материалите ще отговарят на спецификацията, ще са
съвместими с проекта и употребата им няма да налага допълнителни работи или да
изисква промени в работата на който и да е друг Контрактор без писменото съгласие на
такъв.
□ За всички промени искането ще бъде придружено от цялата информация
необходима на Възложителя, за да се направи оценката, включително производителя или
търговското име, номер на модела, описание или спецификация на предмета, данни за
характеристиката на работа, рапорти от тестове, протокол за дизайна, изчисления,
мостри, сервизно обслужване и други данни, които могат да се прилагат.
Всички заменени производствени изделия и материали ще бъдат поставени,
монтирани, свързани и изградени в съответствие с печатната инструкция на
производителя, освен, ако не е упоменато друго.
с) Товарене, транспортиране на основните видове материали
Основните материали ще бъдат грижливо съхранявани и транспортирани до обекта като
Изпълнителят ще предложи и съгласува с Възложителя удобни места за депа за
инертните материали, с цел оптимизиране на строителния процес и опазване на околната
среда от замърсяване. Освобождаването от земни маси и строителни отпадъци ще става
само на предварително одобрени за това места и узаконени разтоварища. За
производството и доставката на асфалтовите смеси в съответствие с производителността
на асфалтосмесителя ще се предвидят достатъчен брой транспортни средства и
подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат
доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.
Каросерията на превозните средства ще бъде напълно почистена преди натоварване със
смес и напръскана с течност, която не позволява полепването на материала по дъното й.
Транспортните средства ще бъдат така оборудвани, че температурата на асфалтовата смес
да се запази в необходимите граници и експедирани за строителната площадка по такъв
график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени с подходяща
температура - същата ще бъде проверявана и на обекта.
Доставянето на сместа ще се извършва с еднаква скорост и в количества,
съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване. Бетоновата
смес ще бъде доставена с бетоновози директно от бетоновия възел преди влагането й на
обекта. Няма да се допуска транспортирането на бетонната смес в превозни средства без
разбъркващо устройство, с изключение на бетонни смеси с клас по слягане S1.
Производителят на бетонната смес ще бъде отговорен и за нейното транспортиране до
обекта.
d) Съхранение и охрана на материали
Изпълнителят ще положи всички усилия, за да сведе до минимум
продължителността на складиране на площадката на материали, като планира доставките,
така че да съвпадат с нуждите на строителството. Приспособленията за складиране няма
да са готови преди пристигането на материала. Изпълнителят ще обърне специално
внимание на адекватното им опазване в склада и на площадката. Изпълнителят няма да
съхранява на площадката ненужни материали.
Складирането на материали или техника ще се прави така, че да не се затруднява
потока на движение, т.е. машини и техника няма да се оставят върху тротоарните площи,
а само на уширения или места в близост до ремонтираните зони, но така че да не пречат.
Те ще се прибират ежедневно в базите на дружеството след приключване на работите и
ще се карат отново на следващия работен ден. Същото важи и за материалите, доставени
на мястото на строителната площадка. Доставяните количества ще бъдат такива, че да се
осигурява нормална работа за най-много един ден напред и няма да се допуска доставяне
и складиране на големи количества настилка, пясък, павета, бордюри и др.
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Изпълнителят ще организира така подреждането на материалите, че да не могат да
застрашат безопасността на хората. Изпълнителят ще окачи и спазва обозначителни
табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите. Изпълнителят ще
получи от производителите детайлна информация относно метода на съхранение и
поддръжка на складираните артикули, като ще спазва тези изисквания. Всички разходи,
свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще бъдат за
сметка на Изпълнителя.
Изпълнителят няма да доставя никакви материали на площадката, докато не са
спазени следните условия:
 Възложителят е получил препоръките на производителя за складиране на
площадката.
 Възложителят е установил и одобрил района/площадката, където ще се складира
материалът.
Основната част от материалите няма да се депонират преди използването им в работите,
т.е. ще се влагат непосредствено след доставката им. Ако се наложи складиране на
материали на обекта, склада им на място за депо ще бъде приет от Възложителя и тогава
ще бъде използван. Начинът на складиране на бетонни и други подобни елементи ще се
извършва строго по предписанията на съответния производител с цел материалите да се
предпазят от компрометиране по време на складирането им. При съхранението и работата
с основните материали ще се спазват изискванията на Техническата спецификация от
тръжната документация.
7.
Организация и мобилизация на използваните от участника ресурси,
обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от Възложителя
обект (опитен участък)
7.1) Подход за изпълнение
При изпълнение на своите задължения Изпълнителят ще спазва следното:
1.
Поема пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на възложените
работи, гарантирайки цялостна охрана и безопасност на труда;
2.
Осигурява високо квалифицирано техническо ръководство за изпълнението на
договореното строителство през целия период на изпълнението на Строежа;
3.
Извършва и приключва СМР, както и гарантира, че неговите представители и
служители ще извършват и приключват СМР по начин, който няма да накърнява или
уврежда доброто име и репутация на Възложителя;
4.
Взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на
строителството и за сигурността на съществуващия пътен трафик, за което носи пълна
отговорност;
5.
Организира и изпълнява всички появили се по време на строителството въпроси,
свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с другите
заинтересовани страни;
6.
Осигурява и поддържа цялостно наблюдение, необходимото осветление и охрана
на Строежа по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за
съответните наличности;
7.
Съгласува с Възложителя всички налагащи се промени в графика за изпълнение на
СМР по време на Строежа;
8.
Предоставя възможност за контролиране и приемане на изпълнените видове
работи от страна на Възложителя;
9.
Започва изпълнението на следващия по графика вид работа само след като
изпълнените предхождащи видове работи са приети по съответния ред;
10.
Осъществява лабораторен контрол с акредитирана строителна лаборатория при
спазване изискванията на действащите норми;
11.
Поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в
нормални условия за движение;
12.
Влага в Строежа Строителни продукти само с предварително доказани качества,
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отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условията на Проектната
документация, които притежават и са представени със съответните сертификати за
качество и декларации за експлоатационните характеристики и са одобрени от
Възложителя;
13.
Не изпълнява СМР, за които съществуват ограничения за изпълнението им през
зимния сезон и при други неблагоприятни климатични условия;
14.
Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване
и приемане на Строежа. Приемането на отделни елементи или видове работи по време на
строителството не освобождава Изпълнителя от тази отговорност;
15.
Изпълнителят ще е длъжен да информира Възложителя за възникнали проблеми
при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;
16.
Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките на Възложителя
и Консултанта, съдържащи се в докладите от проверки на място;
17.
Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението
на договора.
7.2) Мобилизация на строителна техника, осигуряване на офиси за Възложителя и
Изпълнителя
Дейността включва няколко ключови задачи, свързани с мобилизацията на екипа и
създаването на добра организация за работа между всички участници в изпълнението на
предмета на поръчката:
- Определяне местата на временните селища, тяхното ограждение и мобилизация на
строителната техника и механизация;
- Организиране и провеждане на първа работна среща на ръководния екип и
инженерно-техническия персонал по договора за обсъждане на график за
изпълнение на поръчката (с дати) и системата за мониторинг и гарантиране на
качеството при осъществяване на проекта, на организационни въпроси, свързани с
механизъм на взаимодействие и координация между членовете на екипа;
- Осъществяване на първи срещи на Ръководителя на обекта с Възложителя с оглед
детайлизиране на очакванията във връзка с реализация на проекта, уточняване на
начините за оперативна комуникация, сроковете за подготовка и представяне на
докладите за напредъка, както и възможните начини за предоставянето на
информация от компетентните институции;
- Проучване на информационната обезпеченост на договора. За целта ще бъде
определен обхватът на информация, включваща документална, техническа и
финансова информация, както и източниците на останалата необходима
информация и необходимите действия за нейното набавяне;
- Идентифициране на заинтересованите страни от реализация на проекта като цяло
и създаване на стратегия за тяхното привличане. На основата на проведения
анализ на заинтересованите страни ще бъде определена степента и посоката на
въздействие и взаимодействие с всяка от заинтересованите страни;
- Ще се идентифицират основните пунктове, в които ще се изисква съдействие от
органите на Възложителя;
- Преди начало на строителството ще се разработи РПОИС, който ще се съгласува с
Възложителя. В него ще се определят строителните участъци и ще се уточни
графика на изпълнение на СМР. В тази фаза ще се уточнят всички подземни и
надземни комуникации, преминаващи по трасето на обекта;
- Уточняване с Възложителя депата за изкопани почви, строителни отпадъци и
демонтирани бетонови елементи от настилки, стени, парапети и др.
Изпълнителят е подготвен да реагира гъвкаво според нуждите на проекта и е в състояние
да започне дейностите по мобилизация и подготовка на изпълнение на договора веднага
след подписване на договора.
7.3) Офиси и битови помещения
Изграждането на обекта ще започне с подготвителни дейности на строителната
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площадка.
В тях ще бъдат разгледани и съгласувани с Възложителя местоположението на
информационните табели, временна организация на движението.
Изпълнителят разполага със собствена производствена база в рамките на града. На
нейната площадка ще бъде изградена временна строителна база и местостоянка за
необходимата строителна техника. Тя ще осигури нормални санитарно - хигиенни
условия за хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване
с питейна вода.
За инженерно-техническия персонал, както и за представителите на Възложителя има
осигурен офис в рамките на града. С осигуряването на офис в рамките на града се
позволява бърза достъпност до всяка работна зона на обекта, както и лесен контрол на
изпълнението, от една страна, и от друга страна - офисът ще осигурява работен комфорт
за управленския персонал и Строителния надзор.
След приключване на подготвителните работи по трасето ще се отложат съществуващите
комуникации. Ще се организира среща на обекта с представители на експлоатационните
дружества за потвърждение местоположението на комуникационните съоръжения.
Строителната механизация ще се придвижва в рамките на обекта и ще се почиства преди
домуване в определените зони за паркиране. За камионите, коите ще извозват земни маси
и строителни отпадъци на съответните депа, ще се изгради зона за почистване преди
излизане от обекта.
Изпълнителят ще осигури и поддържа снабдяване с питейна вода за персонала и
вода от разрешени източници за нуждите на строителството.
Изпълнителят ще осигури и поддържа временно електроснабдяване за нуждите на
строителството. Всички допълнителни инсталации, необходими по време на
строителството, ще се отстранят от Изпълнителя преди окончателното приемане на
работите.
Изпълнителят ще осигури обозначителни табели на входа на площадката или на
друго място, одобрено от Възложителя.
Селището ще бъде оградено с временна строителна ограда.
Изпълнителят ще поддържа площадките чисти, подредени и в безопасно състояние по
време на периода на строителство и експлоатация. Изхвърлянето на всички неизползвани
материали и остатъци, свързани със строителните работи от площадките, е задължение на
Изпълнителя.
7.4) Геодезическо замерване
От първия до последния дни на строителните работи на обекта ще се извършват
Геодезически замервания, както и ще се съставят строителни книжа и екзекутивна
документация.
7.5) Извършване на необходимите действия за въвеждане на временна
организация и безопасност на движението съгласно Наредба №3 от 16.08.2010
г
По-голямата част от строително-монтажните работи могат да бъдат извършени без
отбиване на движението. Предвидено е ремонтните работи да се извършват върху
половината платно, а другата да се използва за движение.
Временни организации на движението, съобразени с разпоредбите на Наредба
№3/16.08.2010г за временна организация на движението при извършване на строителни и
монтажни работи по пътищата и улиците.
За изпълнението на строително-монтажните работи на обекта ще се изготвят, изпълнят и
въведат необходимите проекти за Временна организация на движението, съобразени с
разпоредбите на Наредба №3/16.08.2010г за временна организация на движението при
извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.
Достъп на ППС със законово конституиран специален режим на движение ще бъде
безпрекословно осигурен. Участъци от пресичащи и/или тангиращи пътища и улици ще
може да се използват за нуждите на републиканската пътна мрежа и общинска такава.
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Достъп до такива пътища и улици за всички ППС ще е осигурен в условията на „Път в
Строеж“. През цялото времетраене на строителството на обекта същото ще се изпълнява
в условията на движение.
За обекта ще бъдат доставени ограничителни системи за пътни превозни средства,
съгласно БДС EN 1317 и „Техническите правила за приложение на ограничителни
системи за пътища по Републиканската пътна мрежа“ на АПИ от 2010.
В зоните на изпълнение на СМР ще се изграждат предпазни заграждения, ще се
поставят предупредителни знаци и табели за обозначаване на обходите, а през нощта
сигнално осветление.
Временната организация на движение се състои от преносими стандартни табели и
бариери (по дължина на работния участък и напряко на пътя), редуващи се през 10м и
ограждащи работния участък.
Бариерите са снабдени с ел. лампи за нощно време. Всички временни пътни знаци
ще се поставят на съответните места и разстояния съгласно временната организация на
движение. Всички временни пътни знаци ще са стандартни, светлоотразяващи, ІІІ-ти
типоразмер, поставени стабилно (срещу обръщане от вятър или удар) и на видно място.
След завършване на работите по договора, монтираните ограждения и сигнализация ще
се демонтират. При извършване на СМР, изискващи промяна в маршрута на обществения
транспорт в района, ще бъдат уведомени съответните органи за издаване съответните
разрешения, като за промените ще бъдат взети мерки за информиране на засегнатото
население чрез писмени обяви по спирките на обществения транспорт, местни медии и
др.
Достъп до обекта ще се осъществи от съществуващата улична мрежа около работния
участък.
7.6) Пътища за влизане и излизане от обекта
Пътищата за влизане и излизане от обекта ще се осъществяват по съществуващите
пътища. С цел опазване на околната инфраструктура и въздуха на живущите в региона на
вход-изход от строителното трасе ще се осигури оборудване за почистване и измиване на
напускащата от строежа техника. При изходите на обекта с общинската пътна мрежа ще
се извършва ежедневно почистване. При използването на общинската пътна мрежа ще се
изисква предварително съгласуване от Общината.
7.7) Складиране на материали и оборудване
Складирането на материали ще бъда на съществуващата производствена база на
Изпълнителя.
Изпълнителят ще планира доставките на материали на обекта, така че да съвпадат с
нуждите на строителството. Изпълнителят няма да съхранява на площадката ненужни
материали или оборудване.
Изпълнителят ще организира така подреждането на материалите, че да не могат да
застрашат безопасността на хората. Ще окачи и спазва обозначителни табели, указващи
разрешената тежест на товара върху платформите. Изпълнителят ще получи от
производителите детайлна информация относно метода на съхранение и поддръжка на
складираните артикули, като ще спазва тези изисквания. Всички разходи, свързани със
складирането и охраната на материалите и оборудването, ще бъдат за сметка на
Изпълнителя.
Изпълнителят няма да се доставя никакви материали на площадката, докато не са спазени
следните условия:
❖
Възложителят е получил препоръките на производителя за складиране на
площадката;
❖
Възложителят е установил и одобрил площадката, където ще се складира
материалът.
7.8) Охрана на обекта и пропускателен режим
Изпълнителят ще осигури всички мерки по охрана на обекта, наличното
имущество и на извършените от него СМР. Ще бъде осигурено адекватно ограждане на
30

строителната площадка и контрол на достъпа на външни лица до нея. Всички складирани
и вложени материали ще бъдат защитени от влиянието на околната среда. Материали с
нарушено качество, поради неадекватна защита, ще бъдат отстранени за сметка на
Изпълнителя.
С оглед нормалното и безпроблемно протичане на строително-монтажните работи на
обекта и с цел избягване на проблеми, произтичащи от неправомерни посегателства
върху строителните материали и техниката, с която се извършва строителството, ще се
осигури надеждна физическа охрана на строителната площадка, както и на временните
селища.
Всички продукти и материали, необходими за изпълнението на възложените
дейности ще се съхраняват във временното селище, стига това да не пречи на
строителния процес, където ще се организирана денонощна физическа охрана.
В случай,- че въпреки осигурената охрана бъде допуснато материали, оборудване
или друго да бъдат откраднати или повредени, Изпълнителят се задължава незабавно да
ги възстанови в същите вид, количество и качество.
Местата, на които се организира нощуването и/или престоят на механизацията,
ангажирана за изпълнение на обекта, ще бъдат също под непрекъсната охрана с оглед
недопускане на евентуални кражби на детайли и гориво-смазочни материали (ГСМ),
което да попречи на нормалния ритъм на строителството.
Охраната на строителната площадка ще се извършва от стационарни и мобилни
постове, които ще осъществяват непрекъснат обход и наблюдение на изложените на риск
части от обекта. В случай на необходимост, когато се налага съхраняване на строителни
материали или механизация на самата строителната площадка, за тях ще се осигурява
постоянно наблюдение и охрана.
Външни лица за обекта ще се допускат само с придружител от страна на
Изпълнителя на обекта. (Външни лица са всички, които не са свързани с дейностите на
обекта.)
Лицата, които имат достъп са :
❖
Изпълнителят и всички негови представители - ръководен персонал, работници;
❖
Възложителят и упълномощените от него лица с правомощия по Договора за
изпълнение на работите;

Строителният надзор на обекта.
В участъците за работа всички входове и изходи ще са сигнализирани с табели,
указващи навлизането в строителен обект и мерките за безопасност и здраве.
В зоната на работите пропускателният режим важи за всички външни лица, както е
също за приобектовите лагери.
Преди започване на работите на персонала на обекта се извършва първоначален
инструктаж на обекта. Всеки следващ месец от започване на работите се извършва
периодичен инструктаж на персонала на обекта.
На обекта персоналът задължително разполага и носи следните лични предпазни
средства:
❖
Каска
❖
Сигнална жилетка/елече
❖
Работно облекло
❖
Работни обувки с предпазни метални бомбета
❖
Ръкавици
❖
Очила.
С цел безопасността на движението временната организация на движението ще се
проверява и поддържа постоянно.
Всички входове и изходи на обекта своевременно ще бъдат почиствани от
нанесени строителни материали от товарните автомобили, доставящи материали за
обекта и излизащи от обекта. При необходимост допълнително ще бъдат осигурявани
водоноски за измиване на съществуващата настилка.
31

7.9) Подреденост на строителната площадка
Изпълнителят ще поддържа площадките чисти, подредени и в безопасно състояние по
време на периода на строителство. Изхвърлянето на всички неизползвани материали и
остатъци, свързани със строителните работи от площадките, е задължение на
Изпълнителя. Обекта няма да се приема, докато всички материали не се отстранят.
Изпълнителят ще предотврати влизането и излизането на превозни средства на
площадките, ако замърсяват с кал или други отпадъци повърхностите на прилежащите
пътища или пешеходни пътеки. При първа възможност всички такива отпадъци ще се
отстраняват.
7.10) Разчистване и подготовка на строителната площадка
Разчистване и подготовка на строителната площадка включва:
 Изземане и съхранение на хумуса от необходимите за строителство терени (където
съществува)
 Изваждане, извозване и изхвърляне на строителните отпадъци на предвиденото
депо за строителни отпадъци
 Подравняване и почистване на терена
 Отлагане на помещенията и съоръженията предвидени като временно
строителство
7.11) Временни ограждения
Всички открити изкопи ще са обезопасени, като се осигурят временни огради,
предупредителни знаци, сигнални светлини и нощно осветление, а също така и други
средства, които да предпазват хората от инциденти и нанасяне на щети върху
собствеността. Всички предупредителни табелки ще са в съответствие с местното
законодателство. Предварителното предупреждаване- за забрана на достъпа до
строителната площадка ще се осигури с временни знаци, и сигнални светлини.
Изпълнителят ще вземе предпазни мерки, за да предотврати наранявания на хора
вследствие наличието на открити изкопи. Всички изкопи, изкопни материали,
съоръжения или други препятствия, представляващи опасност за хората, ще са добре
осветени половин час преди залеза на слънцето, и половин час след изгрева слънцето и по
друго време, когато има слаба видимост. Позицията и броят на лампите ще бъде
определен така, че ясно да очертава размера и мястото на работите. Около дълбоките
открити изкопи ще се осигури метална мрежа (с височина поне 1 м), като същата ще е на
място докато изкопите не са напълно запълнени. Няма да се прилагат други начини на
ограждане (пластмасови ленти, дървени прегради и пр.). Подобни ограждения могат да се
използват само за обозначаване на места за временно складиране и пр.
7.12) Основни положения при организация на СМР
Изпълнителят ще се съобрази с определените срокове за строително-монтажните
работи и ще докаже възможността си за обезпечаване на необходимата организация за
изпълнение на СМР. Организацията на проекта е така направена, че да не се допуска
отклонение от определения от краен срок, съобразно предложения линеен график за
изпълнение на строежа, включващ проектиране, съгласуване и одобрение на проектите,
всички отделни видове строителни дейности, изпитания и време, в което технологично не
е възможно изпълнението на СМР, поради лоши метрологични условия.
7.13) Съставяне на строителни книжа
Изпълнителят е отговорен за изготвяне по време на строителството на Строителни
книжа, изпълнителна и екзекутивна документация (съвкупност от актове, протоколи и
екзекутивни чертежи; декларации за съответствие на материалите; разрешения за
въвеждане в експлоатация; протоколи от единичните, комплексни и приемни изпитвания;
документи за правоспособността на изпълнителите на контрола и др.), съгласно
действащото в България приложимо законодателство и изискванията на настоящата
спецификация, както следва:
• Изпълнителят е отговорен за изготвяне по време на строителството на Изпълнителната
документация и предаването й на Възложителя при завършване на строително32

монтажните работи
• Съдържанието на задължителния обхват на Изпълнителната документация ще отговаря
на изискванията на Наредба № 2 и № 3 от 2003 г. към ЗУТ на МРРБ, както и на
приложимите към изпълняваните видове работи технически нормативни актове
•
В състава на Изпълнителната документация Изпълнителят ще включи и
декларациите за съответствие на всички материали (вложени в обекта), придружени със
съответните сертификати за произход и за качество, съгласно изискванията на ЗТИП и
наредбите за съответствие към него, приложими за обекта
•
Екзекутивните чертежи, включени в състава на Изпълнителната документация, ще
показват всички отклонения от Работния проект за всички части
•
Отделните документи от Изпълнителната документация ще се съставят по време
на строителството в технологична последователност.
7.14) Подготовка на документи за предаване на обекта
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от
него) (приложение № 15) съставя се на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ от Възложителя,
проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен
надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили
строителен надзор по съответните части, или от техническия ръководител. Този акт е
основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен
надзор. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от
Строителя на Възложителя. Актът съдържа:
а)
Описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа,
екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на
строителството, документацията от строителното досие на обекта (актове, протоколи,
дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други
документи, изискващи се по съответен нормативен акт), както и на тези за проведени
изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на изпълнението, и др..
б)
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 (удостоверение за въвеждане в експлоатация)
следва да бъдат отстранени, за което се съставя констативен протокол и др..
в)
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, въз основа на които съставителите
установяват годността за приемане на строежа, частта или етапа от него.
7.15) Приемане на изпълнените работи
Проверка на обекта от Възложителя/негов представител във връзка с текущо или
окончателно приемане на завършени видове работи се осъществява в присъствието на
Изпълнителя.
Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез
измерване в присъствие на Възложителя. Когато Възложителя поиска някои видове
работи на обекта да бъдат измерени, той известява Изпълнителя като му даде подходящ
срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го
представлява. Изпълнителят помага на Възложителя при извършването на тези
измервания и предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не
присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от
представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.
След завършване изпълнението на предвидените в договора видове СМР, не покъсно от 30 дни, се издава сертификат за окончателно приемане, придружен от
документи, показващи в детайли стойността на извършената работа в съответствие с
Договора, заедно с всички останали суми, които Изпълнителят смята, че са му дължими
по Договора, за да даде възможност на Възложителя да подготви окончателното
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извлечение по сметката, ако не противоречи на договора.
Изпълнителят на проекта предава, пази и съставя актове съгласно Наредба № 3 от
31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,
съответно оформени и подписани от изпълнител, възложител, проектант и строителен
надзор.
7.16) Предаване на обекта
След окомплектоването на документите се пристъпва към подписване на Акт
образец 15 (ако е приложимо) - проектантите по всички части на проекта, строителя,
лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически
лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части, или от техническия
ръководител.
7.17) Приемане на изпълнените работи
Приемането на обекта става от въз основа на окончателен доклад от лицето,
упражняващо строителен надзор, както и всички необходими документи, съгласно
изискванията на Наредба №2 за приемане на обектите в Р България.
7.18) Заключителни работи и дейности в строителния период
а) Изготвяне на екзекутивна документация съгласно изискванията на Закона за
устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от
съгласувания и одобрен инвестиционен проект
След изпълнението на Строежа до степен на съществено завършване, което означава
приключване на работите, позволяващо предаването на строежа с Констативен акт обр.
15 (ако е приложимо) по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г., Изпълнителят изготвя
екзекутивна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на
територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен
инвестиционен проект, ако такива са налице.
b)
Приключване на дейностите по Договора, почистване на обекта и
демобилизация
След завършването и почистването на строителната площадка започва
демобилизацията на строителя. Всички машини, работна ръка и др. ще бъдат
демобилизирани в рамките на срока посочен в графика на Изпълнителя. Всички
използвани площадки ще бъдат възстановени в първоначалния им вид.
с)
Дата на приключване / Констативен акт обр. 15 (ако е приложимо)
При завършване на възложен строителен обект съгласно приложената техническа
документация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да
направи оглед и да приеме извършената работа.
Приемането на извършеното строителство на всеки отделен строителен обект (възложен
строеж) се извършва с Акт обр. 15 (ако е приложимо), констативен акт/протокол (бивш
Акт обр. 19) за извършени строителни работи, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако е приложимо и от извършващите строителен и авторски надзор на
обекта, в който акт/протокол се посочва дали обектът е изпълнен съобразно одобрения
инвестиционен проект (ако е приложимо), заверената екзекутивна документация (ако е
приложимо), изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ и условията на
настоящия договор, и се описва извършената работа: количеството на строителни работи,
качеството на извършена работа и вложените материали, монтираните съоръжения,
наличието на недостатъци и срокове за отстраняване на констатираните недостатъци,
както и дали е спазен срокът за изпълнение, към който констативен акт се прилагат
протоколите за успешно проведени единични изпитвания, сертификати за съответствие
на използваните строителни продукти, сметка за изплащане на строителни работи,
подписана и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. Линеен график за изпълнение на определения от Възложителя обект (опитен
участък)
8.1) Линеен график за изпълнение на определения от възложителя обект (опитен
участък) – Представен е Линеен график за изпълнение на определения от
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възложителя обект (опитен участък) - Приложение 8.1
8.2) Диаграма на работната ръка
Представена е Диаграма на работната ръка - Приложение 8.2
8.3) Диаграми за основната строителна механизация
Представени Диаграми за основната строителна механизация – Приложение 8.3
9. Характеристики, надграждащи предложението за изпълнение
9.1) Разпределение, брой и квалификация на необходимите строителни лица за
всяка една операция, с посочена норма време (Нвр.) за изпълнението на всяка
една операция.
Представено в табличен вид разпределение на строителни лица за различните
видове строителни работи, с посочени брой и квалификация, норма време (Нвр.),
както и механизацията, с посочени производителност и продължителност –
Приложение 9.1
9.2) Необходими технически ресурси за изпълнението на всяка дефинирана
дейност (брой и вид на необходимата механизация, материали)
Представени са в табличен вид разпределението на строителни лица, материалите
и предвидената механизация за съответната дейност, с посочени вид, брой и
продължителност.
9.3) Срещи и съгласуване със заинтересовани страни и задълженията на
отговорния/те за изпълнението й експерт/и за изпълнението на всяка дефинирана
дейност
а) Мерки за вътрешен контрол на работата на строителния екип, с които се
гарантира качествено изпълнение на строителните процеси
(а.1) Организация на труда
Организацията на труда на обекта е организирана на основание на предварително
прогнозирани и планирани обеми на работите в стриктно съответствие с Обектовия
календарен план, утвърден от Възложителя. За целта се използват собствени трудови
ресурси, организирани в специализирани, комплексни и универсални производствени
звена.
Принципите, при които производствените звена са създадени и действащи, са:
 стриктно изпълнение на проекта и писаните технологии;
 производствени звена с постоянен състав на ръководителите и работниците;
 производствени звена с постоянно придадени средства на труда - механизация,
приспособления, инструменти;
 планиране работата на всяко едно производствено звено по време, място и
разходи, като планирането се основава на принципите на поточния метод с цел
недопускане на престои и постигане на специализация в работата;
 заплащане на извършената работа на производствените звена и на отделните
работници на основата на количеството и качеството на продукцията;
 прилагане на стимулиращи системи за заплащане на труда - сделно-премиална,
сделно -прогресивна и други подобни.
За изпълнението на горепосочените принципи, ръководството на обекта се ангажира:
 да осигурява по график , качество и техническа спецификация необходимите
материали франко обекта;
 да осигурява необходимата механизация, автотранспорт и други подобни, които
не са постоянно придадени към производствените звена;
 да контролира и съгласува маршрутния план за работа на звената така, че да
отговаря на приетия Обектов график;
 да решава своевременно наложилите се изменения;
 да организира своевременната отчетност на резултатите от работата на звената;
 да организира изплащането на трудовите възнаграждения в срок.
Основната форма за контрол на работата на производствените звена е планирането и
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отчитането на изпълнението чрез прилагането на седмично-дневните графици и отчети,
които са основание за месечното отчитане на обекта и формиране на заплащането на
труда.
(а.2) Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време
на строителството
а.2.1) Класификация на опасностите
 Работа в градска среда;
 Работа на височина;
 Злополука със строителни машини и/или ПТП;
 Травмиране от падащи предмети;
 Пресилване и разтежение;
 Контузии и изкълчване при неправилно стъпване;
 Изгаряне при горещи асфалтови смеси;
 Затрупване при разтоварване на инертни материали;
 Поражение от електрически ток;
 Други опасности.
С оглед на неутрализиране на възможните опасности се предвиждат следните
мероприятия:
а)
Подходящо сигнализиране с инвентарни пътни знаци, ограждане с огради, монтаж
на маркиращо осветление при специфични случаи;
b)
Изкопните работи върху или в близост до съществуващи кабели ще се извършват
ръчно в присъствието на представител на експлоатационната служба;
c)
При необходимост изкопа ще се прави с откоси съобразно характера на почвата
или с подходящо укрепване;
d)
При възможност за подаване на обратно напрежение по кабел, ще се изключва
кабела от двете страни, ще се разрежда запасената капацитивна енергия в кабела и
заземяване. Поставяне на съответните табелки.
e)
За изграждане на електрическите инсталации ще се осигурят изпълнители с
подходяща квалификация. Всички дейности при изграждането на ел. инсталациите, както
прегледите и ремонтите по време на експлоатацията ще се извършват от лица с
необходимата квалификация, като използват необходимите средства за защита.
f)
Радиусите на огъване на кабелите ще е 15 пъти техния диаметър.
g)
Кабелите ще се полагат и изтеглят при атмосферни условия дефинирани от техния
производител.
h)
Таблата ще съответстват на БДС EN 604391. Ще се извършат типовите и
контролни изпитвания, изисквани от стандарта.
i)
Ще се използват качествени материали. Проводниците ще бъдат идентифицирани
в съответствие с изискванията на IEC 446:1089 “Цветна и цифрова идентификация на
проводниците”.
j)
На кабелите ще се поставят кабелни марки за идентифициране на съответния
кабел и мястото на неговото захранване.
k)
Копспусите на строителните машини ще са заземени посредством преносими
заземления преди започване на работа в близост до съществуващи електропроводи.
l)
Всички работници по електрозахранващата мрежа ще са снабдени с лични
предпазни средства - предпазни очила, изолиращи клещи, диелектични боти и ръкавици.
т) Ще се спазват всички габаритни разстояния от линиите до сгради, съоръжения и други
според изискванията на НУЕУЕЛ и Наредба №8 за съоръженията от техническата
инфраструктура.
п)
Ще се спазват нормите за техническа и пожарна безопасност.
о)
Няма да се извършват дейности по електромрежа и осветление в дъждовно и
мокро време.
р)
Изменения при изпълнение на проекта ще се извършват само от проектанта по
определения от Инвеститора ред.
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q)
Електрическите инсталации ще се изпълняват с посочените кабели.
r) Всички метални нетоководещи части ще се занулят. Повторното заземяване на
нулевият проводник ще се осъществява на нулевата шина в таблото, която се свързва към
заземяването. Металните корпуси на всички ел.консуматори подлежащи на предпазване,
ще се заземят към защитната нула (РЕ).
s)
Съединенията между проводници и между проводници и други електрически
съоръжения ще се изпълняват така, че да се осъществява сигурен и надежден контакт.
t)
Електрическите уредби ще се преглеждат и ще се изпитат преди въвеждането им в
редовна експлоатация и след всяко поголямо изменение от лицензирана лаборатория,
като ще се съставят необходимите протоколи.
и) Ръководството на експлоатационният персонал на обекта ще разработи инструкция по
БХТПБ.
v)
При изпълнение на проекта ще се съблюдават и изпълняват изискванията,
посочени в част ПБЗ към проекта.
а.2.2) Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение
на СМР
❖
Общи положения
a)
Всички работници и водачи на транспортни средства и строителни машини
задължително се инструктират за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна
безопасност с цел избягване на нещастни случаи и инциденти.
b)
Техническият ръководител на обекта носи отговорност за спазването на всички
изисквания за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност.
c)
Всички работници, участващи в строителството и монтажа на обекта, се снабдяват
с необходимото работно облекло и ЛПС.
d) При изпълнението на СМР обектът се обезопасява, осветява и се осигурява наличие на
аптечка за първа помощ.
Описани са предвидени мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве,
които ще се спазват по отношение на:
❖
Строителна площадка
❖
Безопасна работа при извършване на земни работи

Безопасна работа с багери

Безопасна работа с пътностроителни машини

Безопасна работа с компресори

Безопасна работа с товароразтоварни машини

Безопасна работа при ръчно обработване на товари

Задължения на работниците по време на работа

Безопасна работа при товароразтоварни работи с товарни автомобили и
ремаркета

Безопасна работа при товароразтоварни работи на насипни товари

Безопасна работа със строително скеле
 Организационни мерки
 Технически мерки
 Работа при големи височини
❖
Кофражни и армировъчни работи

Бетонови работи

Изграждане на тръбопроводи

Монтаж на инсталации

Работа с електрически инструменти

Безопасна работа при асфалтополагане
 Работа с автогудронатор
 Работа с асфалтополагач
 Работа с валяци
❖
Безопасна работа при монтаж на сглобяеми елементи и оборудване
37


Ликвидиране на пожари и/или аварии

Средства за индивидуална защита /ЛПС/

Инструкции за безопасна работа

Нормативна уредба
b) Задължения на отговорните експерти - Задачи и отговорности на ключовия
персонал (b.1) Технически ръководител
Техническия ръководител на обекта осъществява непосредственото оперативно
стопанско, техническо и административно ръководство на изпълнението на обекта,
осъществява подготовката за сключването на договорите за строителство и услуги.
Техническия ръководител е материално отговорно длъжностно лице, което
ръководи пряко изпълнението на строителните и монтажни работи на обекта съгласно
Договора, Проектната документация, Техническите спецификации и Плана за
безопасност и здраве и императивните правила на нормативните актове, регулиращи
съответната дейност, отговаря за воденето на документация, свързана с процеса на
изграждане на обекта, а също така пряко отговаря за спазване на изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна безопасност.
Техническия ръководител има пълното право от името на Изпълнителя да
управлява и контролира всички дейности, свързани с проекта, и да работи за постигането
на всички изисквания, включващи ефективност на контрола, продуктивност и качество.
Техническия ръководител е отговорен пред Висшето ръководство на Изпълнителя
за всички работи, свързани с Проекта.
Техническия ръководител ще бъде отговорен за достатъчността, стабилността и
сигурността на всички операции на Площадката и на всички строителни методи, както и
за целия Обект.
Техническия ръководител трябва винаги когато бъде поискано от Възложителя, да
представя подробни данни за мерките и методите, които Изпълнителя предлага да
възприеме за изпълнението на Обекта. Никакви съществени промени не трябва да бъдат
правени в тези мерки и методи без предварително да бъде известен Възложителя за това.
Ако са налични неблагоприятни физически условия, за които се счита че са били
Непредвидими, Техническия ръководител трябва да даде съобщение до Възложителя при
първа възможност.
Техническия ръководител изпълнява функциите си на ръководител в съответствие
с нормативната база, заданието на Възложителя и сключения договор.
Техническия ръководител координира действията на останалите ключови
специалисти, участващи при изпълнението на обекта, както и на изпълнителския
персонал, пряко или косвено чрез някой от останалите експерти. Следи да не се създават
предпоставки за трудови злополуки, следи за спазване на технологичните процеси и
качеството на СМР, предоставянето и спазването на нормативната документация.
Техническия ръководител следи пропускателния режим на обекта, представя на
Възложителя график за изпълнението на видовете работи, съгласно изискванията на
спецификата на технологичните процеси и следи за неговото спазване. Следи за
своевременните заявки и доставки на материали, машини, инструменти, инвентарни
пособия и готови изделия на обекта. Комуникира с подчинените си специалисти и при
необходимост решава възникнали конфликтни ситуации и то по начин, ненакърняващ
достойнството им и непречещ на нормалния производствен процес.
Следи документацията на обекта в съответствие с действащата нормативна уредба,
което включва:
- водене на заповедна книга на обекта;
- водене на бетонов дневник на обекта;
- водене на дневник за земни и други работи;
- водене на дневник за монтажни работи;
- водене на асфалтов дневник;
- водене на протоколи за проби и изпитвания;
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водене на екзекутивна документация (екзекутиви) за извършените СМР;
водене на отчет за обучението по здравословни и безопасни условия на труд и
противопожарна охрана;
- водене на всички видове инструктажи по здравословни и безопасни условия на
труд и противопожарна охрана;
- следене на пропускателния режим на обекта - точно колко лица се намират и
работят на територията на обекта, какви машини влизат и напускат обекта;
- получаване и архивиране на всички видове проекти, свързани с обекта;
- следи за договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към
мрежите на техническата инфраструктура;
- получаване и архивиране на сертификатите за материали и изделия, вложени в
обекта;
- изготвяне на количествено-стойностни сметки за извършените СМР;
- актуване на извършените СМР;
- изготвяне на актове и протоколи за дейностите по строителството;
- водене на отчети за разплащанията със съответните документи;
- водене и документиране на финансирането на обекта;
- водене и документиране на изпълнението на графиците;
- води и предоставя пълната документация на обекта при пускането му в
експлоатация;
- изготвянето на ежемесечни доклади за хода на изпълнение на договора, извършено
през предходния месец. Предоставя изготвения доклад на Възложителя.
Техническия ръководител познава нормативните актове, свързани с изпълнението
на строителството, геологопроучвателните работи на обектите, производствените
мощности и режими на работа на оборудването и машините на обектите; икономиката и
организацията на производството, труда и управлението; трудовото и здравно
законодателство; безопасните и здравословните условия на труд.
Техническия ръководител отговаря за изпълнението на плана, своевременното и
качествено предаване на обекта; носи материална, дисциплинарна и наказателна
отговорност за нанесените щети на обектите и солидарна отговорност за непроявен
надзор над преките извършители на щетите.
- подписва акт за приемане на площадката или на работата, в който отбелязва
всички обстоятелства по осигуряване на безопасност; фронт за работа; състояние
на работната площадка; наличие или липса на комуникации; необходими коти,
проходи, съоръжения; проектна готовност; налични материали и инструменти;
- проверява и изучава подробно проекта;
- изучава нормативите, стандартите и помощната литература, необходима за
компетентното ръководене на обекта;
- контактува с Възложителя;
- осъществява контрол над всички подчинени;
- организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните
работи по обем, време и качество, като дава постоянни указания по работните
места;
- следи за изпълнението на работните проекти, стандартите и техническата
спецификация, без да допуска каквото и да е отклонение от тях без писмено
съгласие или нареждане на лицата, които по договор имат право на това.
Техническия ръководител е длъжен да вземе всички предпазни мерки за
предотвратяване замърсяването с кал или други отпадъци от неговото строително
оборудване и механизация при изпълнение на СМР на временни пътища за достъп или
съществуващи пътища.
Техническия ръководител е отговорен за организиране и съгласуване със
съответните органи и местни администрации на всички места за временно и постоянно
депониране, които се налагат по време на изпълнение на строителството.
-
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Техническия ръководител трябва да направи всичко необходимо за получаване на
нужните разрешителни от съответните служби за прекъсване, преместване или
отстраняване на различни тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи
или захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка.
Техническия ръководител представя подробна програма за изпълнение, месечни
отчети за напредък, седмични доклади за напредъка. Докладите се предават на първия
работен ден от седмицата, следваща периода, за който се отнася докладът. Предадените
на Възложителя справки може да бъдат променени или допълнени от същия.
Техническия ръководител представя на Възложителя доклади за проби и изпитвания
свързани със системата за управление на качеството.
Техническия ръководител представя на Възложителя за одобрение доклади за
организацията, методите и осигуряване на качеството за изпълнение на работите, План за
депата и Документи за управление на риска.
(b.2) Инженер но част Пътна
Подпомага дейността на Техническият ръководител на обекта и поема
организирането и изпълнението на земните, пътните, асфалтовите работи, малките
съоръжения и отводняването на обекта. Подробно проучва проектно сметната
документация и работните чертежи. Следи за правилното контролиране на допускането
до експлоатация на производствени машини след техническо обслужване и отстраняване
на дефекти. Проверява заявките и контролира качеството на доставените материали.
Следи да не се създават предпоставки за трудови злополуки, следи за спазване на
технологичните процеси и качеството на изпълнение на строително - монтажните работи.
Дава нужните разяснения и инструкции по прилагането на технологията на
изпълнение на обекта на пряко подчинения си персонал.
Изготвя и предоставя на Техническия ръководител на обекта при поискване от
негова страна справки и графици за изпълнението на видовете работи съгласно
изискванията на спецификата на технологичните процеси и следи за изпълнението им,
контролира хода на изпълнение на линейния календарен план. Дава ежедневна
информация на Техническия ръководител за хода на работата си. Изпълнява и други
задължения, възложени от Ръководителя/Техническия ръководител, свързани с работата
му.
(b.3) Инженер по част Геодезия
Отговаря пред Техническия ръководител за проверка на опорния полигон на
обекта, поддръжката му и възстановяването при необходимост.
- Измерва терена преди започване на работите.
- Обработва данните от измерванията.
- Трасира работите за изпълнение на обекта.
- Установява несъответствията между данните от проекта и съществуващия терен
- Съставя технологичен проект за извършване на строителните работи.
- Следи за стриктното изпълнение на технологичния проект.
- Проверява изпълнените работи и ги сравняват с проектните им положения. При
отклонения на извършени работи извън допуските уведомява незабавно
Ръководителя.
- Извършва контролни измервания за установяване на точността на строителните
работи.
- В ежедневната си работа по обекта е подчинен на Техническия ръководител и
отчита своята дейност пред него.
(b.4) Специалист по контрола на качеството
Контролира качеството при изпълнението на всички видове работи представени в
проекта и дейностите по опазване на околната среда.
Отговаря за спазването на процедурите на Изпълнителя, според внедрените системи
за управление на качеството и системи за управление на околната среда.
Отговаря за качественото изпълнение на работите.
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Проследява наличието на всички документи, изискващи се по ЗУТ за всяка част от
завършен вид работа - отговаря ли на проекта, на проектното положение ли е изпълнена,
приложени ли са декларации за съответствие на използваните материали, проведени ли са
всички необходими изпитвания на вида работа на обекта. При проблеми веднага
сигнализира Техническия ръководител за неточно изпълнение на даден вид работа, което
подлежи на отстраняване.
Ежедневно осъществява контрол върху влаганите материали в строителството и
методите на влагането им в изпълнението на Проекта. В непрекъснат контакт е с
Възложителя и строителната лаборатория, където ежедневно се изпълняват тестовете
необходими за стриктния контрол при изпълнението на СМР. Следи за качеството на
ежедневно издаваните протоколи и сертификати от строителната лаборатория.
Специалистът по контрола на качеството:
- Организира и ръководи цялостната дейност по въпросите на качеството;
- Ежедневно инспектира качеството на изпълняваните работи и влаганите продукти;
- Съгласувано с Техническия ръководител на обекта, организира съвещания по
качеството планомерно и при необходимост;
- Участва в проверки по качеството по искане на Възложителя, на авторския надзор,
на Техническия ръководител;
- Участва в разработване, внедряване и изпълнение на плановете по качество на
обектите съгласно изискванията на Системата по качество;
- Организира изпълнението и документирането на контрола на качеството, съгласно
изискванията на Системата по качество, на съответните договорни и проектни
изисквания и на други нормативно технически изисквания на страната, в която се
изпълнява обектът;
- Разработва и/или предлага за разработване мероприятия за подобряване
показателите на качеството;
- Организира доставката на необходимите нормативни документи за контрол на
качеството и ги поддържа в актуален вид съобразно изискванията на Системата по
качество; участва в подготовката на документите за приемателните комисии,
касаещи неговата дейност;
- Извършва анализ на потребителските отзиви за качеството;
- Съгласувано с Техническия ръководител, възлага извършването на експертизи и
изпитвания за доказване качеството на конструкции, технологични детайли,
продукти и т.н.;
- Издава за допуснато лошо качество при изпълнение на СМР предупредителни
актове на отговорните лица; съгласувано с Техническия ръководител на обекта
- Бракува по съответния ред и спира от употреба продукти, неотговарящи на
утвърдените материали, образци, стандарти и други нормативни документи;
- Спира изпълнението на некачествено извършени СМР;
- Предлага да се налагат позволените от КТ санкции при груби и/или системни
нарушения на изискванията за качество от работници, технически лица и/или
екипи.
Контролира спазването на действащото законодателство в областта на охраната на
околната среда за намаляване на вредното влияние на производствените фактори върху
живота и здравето на работещите. Разработва проекти за перспективни и текущи
програми по опазване на околната среда и контролира изпълнението й. Контролира
състоянието на околната среда, където е разположен обекта и следи спазването на
екологическите стандарти и норми. Участва в проверката за съответствие на
техническото състояние на оборудването с изискванията на околната среда и
рационалното използване на природните ресурси. Организира воденето на отчетност за
проведените мероприятия, отчетените резултати и подготвя анализи, които предава на
ръководството. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа,
съгласно чл. 126 от КТ.
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Нормативни изисквания:
да познава нормативно-техническата уредба в
строителството в България и Техническите спецификации.
Носи отговорност за системно допуснати несъответствия със Системата по качество и
опазване на околната среда с дейността, за която има задължения; за констатирани
пропуски в документацията по качеството и опазване на околна среда, вкл. и за не
упражнен контрол; солидарно с техническия ръководител, отговаря за некачествено
изпълнени СМР и за вложени некачествени продукти в случаите, при които не е
изпълнил задълженията си или не е упражнил правата си.
Следи за спазването и прилагането на всички законови и подзаконови нормативни
актове, свързани с опазване на околната среда. Трябва да са изпълнени следните
изисквания:
- да има всички изискуеми разрешителни/съгласувателни документи, съгласно
екологичното законодателство
- да изпълни всички препоръки и изисквания от издадените по проекта екологични
разрешителни
- работите да бъдат извършени така, че да се сведе до минимум нежелателното
влияние, свързано с безпокойство на населението, достъп до обществени и частни
пътища и до имоти.
Изготвя и предава на Техническия ръководител за одобрение от Възложителя:
- план за управление и възстановяване на околната среда;
- план за управление на строителните отпадъци;
- план за собствен мониторинг на околната среда.
Специалистът по контрола на качеството ще се съобрази и организира основните
изисквания от решението по ОВОС, оценките за степен на въздействие и:
- дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната
среда на Площадката;
- дейности за ограничаване на отрицателните последици върху околната среда извън
границите на Площадката;
- дейности по възстановяване на околната среда след изпълнение на Работите.
(b.5) Координатор по здравословни и безопасни условия на труд и здраве
- Изготвя план за безопасни и здравословни условия на труд.
- Извършва първоначалния инструктаж на целия персонал при започване на работите.
- Извършва периодичен инструктаж.
- По време на изпълнение на работите извършва проверка за изпълнението на
здравословните и безопасни условия на труд - носене на лични предпазни средства,
състояние на временна организация на движението, укрепване на изкопи, ограждане на
зоните на изкопи с мрежа и др.
При нарушение или неизпълнение на условията веднага информира прекия
отговорник на вида работа, където са установени нарушенията и изисква от него спиране
на работите до изпълнение на здравословни и безопасни условия на труд. Заедно с това
информира Техническия ръководител за наличие на нарушенията и прекия отговорник за
тях и мерките, които са наредени за спазването им.
Също така разработва и актуализира Правилника за вътрешния трудов ред по
отношение задълженията на длъжностните лица, работниците и служителите за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и обвързването им със
степените на дисциплинарно наказание съгласно Кодекса на труда;
Разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд;
Организира работата по установяването и оценката на професионалните рискове и
разработване на проекти, програми и конкретни мерки за предотвратяване на риска за
живота и здравето на работещите.
9.4) Действия за контрол върху строителни машини и оборудване и реакция при
отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително аргументиран
план за действия по заместване и ремонт на унищоженото или повредено
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оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп), План за действия по
заместване и ремонт на унищожено и повредено оборудване
а)
Действия при ремонт на оборудване
Текущият ремонт и профилактиката на използваното за работите на обекта
оборудване ще се извършва на обекта на места, предварително определени и одобрени от
Възложителя. На тези места ще се гарантира безопасната работа на монтьорите, както и
опазването на околната среда от замърсяване с ГСМ. Подвижната ремонтна работилница
се разполага в приобектовия офис и е всекидневно на разположение на обекта.
Основни ремонти на автомобили и машини ще се извършват в стационарните бази
на Изпълнителя, извън строителната площадка. Авариралите машини и автомобили ще се
превозват със специализирани ремаркета (лодки) до мястото за основен ремонт.
b)
План за действия при авария на техника
1.
При авария на оборудване, съответния технически ръководител уведомява
незабавно Ръководител Механизация и Автотранспорт за възникнала авария.
2.
След уведомяването в рамките на 15 минути ремонтната работилница пристига
при авариралото оборудване.
3.
Установява се видът на аварията:
може да се отстрани в рамките на 1 час - Предприемат се действия за отстраняване
на авария - например - подмяна на части; извършване на заварки, смяна на автомобилна
гума и други подобни.
може да се отстрани в рамките на работния ден - Предприемат се действия за
отстраняване на авария. Уведомява се Ръководител Механизация и Автотранспорт за
излизане на оборудването до края на деня за ремонт. Ръководител Механизация и
Автотранспорт уведомява Ръководител екип за доставка на идентично оборудване за
замяна до края на работния ден, за да не се прекъсва процеса. Доставката става от лагер с
резервно оборудване, като в рамките на 1 час оборудването се доставя.
не може да се отстрани в рамките на работния ден - Предприемат се
действия за отстраняване на авария - заявка на части за подмяна, повикване на
специализиран сервиз. Уведомява се Ръководител Механизация и Автотранспорт
за излизане на авариралото оборудването. Ръководител Механизация и
Автотранспорт уведомява Ръководител за доставка на идентично оборудване за
замяна до края на работния ден, за да не се прекъсва процеса. Доставката става от
лагер с резервно оборудване, като в рамките на 1час оборудването се доставя.
Ръководител Механизация и Автотранспорт организира извеждането на
авариралото оборудване към лагера с резервно оборудване за да се извърши
ремонта му и за да не пречи на изпълнението на работите.
4.
При възникване на последователни аварии на оборудване използване за
работите, Ръководител Автотранспорт и Механизация съвместно с Ръководител
екип, определят последователността на отстраняване на авариите или реда за
доставка на резервно оборудване, според вида на изпълняваните работи от
авариралото оборудване и ключовите моменти от изпълнението на работите на
обекта.
5.
След отстраняване на аварията/авариите резервното оборудване се връща
на лагера за резервно оборудване, а ремонтираното оборудване продължава да
изпълнява дейностите по обекта.
с)
План за действия при унищожено оборудване, оборудване с отнет или
ограничен достъп
 При унищожено оборудване, оборудване с отнет или ограничен достъп,
съответният технически ръководител уведомява незабавно Ръководител
Механизация и Автотранспорт за възникналата ситуация, който от своя страна
сигнализира на Ръководител екип.
 След уведомяването в рамките на 1 час се доставя идентичното оборудването от
лагера с резервно оборудване на това оборудване, което е унищожено, с отнет или
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спрян достъп.
 Унищоженото оборудване или такова с ограничен или отнет достъп се отстранява
от обекта, за да не пречи на работите.
 В случай, че няма налично на лагера резервно работещо оборудване, се доставя
такова от доставчик на оборудване, с който има сключен предварителен договор за
доставка на оборудване за нуждите на обекта.
d) Контрол на използването на строителната техника и автотранспорта
В организацията на Изпълнителя е създадена необходимата организация на
механизацията, транспортните средства и оборудване за изпълнение на строителството.
В състава на групата има изградени структурни звена, чиято основна дейност са
организация и контрол на експлоатацията, извършване на периодично техническо
обслужване и ремонт на механизацията, транспортните средства и оборудване.
Организацията и контрола на експлоатацията се извършват на основата на годишното
и месечното планиране на СМР на обекта. Екипът за управление на строителството на
обекта изготвя ресурсни и маршрутни графици за осигуряването и движението на
строителните машини и транспортните средства на обекта. Тези графици се основават на
актуализираната работна програма и са функция на нея. Чрез тях се определят видът,
производителността, количеството, работните места и движението на механизираните
ресурси.
Оперативното ръководство на механизацията и автотранспорта на обекта се
осъществява на основата на седмично-дневното планиране, като се ползват предимствата
на диспечеризацията. По този начин и чрез монтираните GPS на всички машини и
транспортни средства се осъществява непрекъснато наблюдение, ръководство и контрол
на работата и движението на машините и транспорта. Ръководителят на екипа, както и
всички ресорни ръководители по направления и групи работи имат възможност за
непрекъсната информация за работата и състоянието на механизираните средства.
Следва да се отбележи, че тази система за ръководство осигурява управленска
информация, чрез която да се постига по-висока производителност с цел спазване на
сроковете, по-висока степен на гъвкавост и динамичност на оперативното управление,
по- висока степен на информираност за начина на изпълнение на работите с цел
повишаване на качеството им на всеки етап от изпълнението на строителството.
Провеждането на дневни и седмични срещи при Ръководителя на екипа подобрява
стиковането и по-правилното разпределяне на механизираните ресурси, отново с цел
спазване на сроковете и повишаване качеството на работите.
В дружеството на Изпълнителя е създадена система, чрез която да се осигури
техническата изправност на машините и транспортните средства така, че да не се
допускат тежки аварии и прекъсвания на работите. Техническото обслужване
представлява комплекс от операции по предпазване на машината от ускорено износване,
откриване на появилите се неизправности и отстраняването им.
Техническото обслужване на строителните машини се извършва по плановопредупредителната система след точно определено време и в точно определен обем за
всеки вид и модел машини.
За всеки отделен автомобил и машина са разработени технологични Карти за
Техническо обслужване. В процеса на Периодичното обслужване на строителните
машини се извършват следните дейности:
почистване (по възможност измиване на отделните възли и цялата машина);
проверка и затягане на крепежните съединения;
контролно-регулировъчни операции;
смазване и гресиране;
подмяна на масла, филтри и др. консумативи;
отстраняване на малки неизправности.
В дружеството на Изпълнителя има въведена и реално се използва Програма за
управление на Автомашинния парк. Всички машини и транспорт, работещи на обекти, са
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оборудвани с GPS системи и разходомери за гориво, с което се следи в реално време
местоположението, интензивността и времето на работа, разхода на гориво и други
данни, с които се проследява и анализира цялостната дейност. На основата на
получаваната информация се отчитат отработените моторесурси на всяка отделна
машина и се планира времето, през което трябва да се извърши поредното техническо
обслужване. Информацията се използва и за предварително осигуряване на необходимите
резервни части и консумативи.
За всяка машина се води Досие (Паспорт), в което се записват видът и обемът на
обслужването, сменени резервни части и консумативи, дата на обслужване или ремонт,
кой извършва ремонта и др. данни, свързани с отчета на машините.
Ремонтите на машините и автомобилите се извършват по плановия способ и при
аварийни ситуации. Плановият способ включва периодична подмяна на отделни части, на
които производителят е предвидил определен срок на експлоатация - ремъци, обтягащи
ролки, гумени съединения, работни ножове, зъби, и др.
Аварийните ремонти се извършват при необходимост, когато повредата е настъпила
вследствие на непредвидени обстоятелства и причини.
Малките ремонти се извършват на мястото на повредата на машината, средните в близък
до обекта сервиз, а основните ремонти и такива, изискващи специализирани дейности - в
ремонтна база на Изпълнителя или в специализирани фирмени сервизи. Изпълнителя
разполага със сервизни екипи от квалифицирани механици, които притежават
необходимите знания и опит за обслужване и ремонт на цялата гама от машини и
оборудване.
Сервизните екипи са изключително мобилни - разполагат със специално оборудвани
сервизни автомобили, с които в кратки срокове реагират при възникване на случайни
повреди на работещите машини.
Ръководството на Изпълнителя поддържа постоянни контакти с официалните
представители на производителите и оторизираните доставчици на строителни машини и
оборудване, които спомагат за навременната доставка на необходимите резервни части,
възли, агрегати и консумативи.
Такива фирми са Виртген България ЕООД, Елтрак България ЕООД, Евромаркет
Кънстракшън АД, Константинов и синове ООД, Киров Строително и Минно оборудване
ЕАД и др.
Всичко, посочено по-горе, допринася за намаляването на принудителните престои на
техниката, с което се гарантират сроковете за изпълнение и качеството на
строителните дейности на всеки отделен етап на строителството.
9.4) Аргументиран подход за управление на срока и качеството, включващ,
ефективни и адекватни както превантивни, така и последващи мерки във всяко от
следните направления:
а) Недопускане и преодоляване на последиците при закъснение началото на започване на
работите, изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите и забава
при завършване на предвидените строителни работи и предаване на обекта (опитния
участък) /предвидените превантивни и последващи мерки по отношение на всяка
проявена форма на забава дават гаранции за спазване на срока за изпълнение/
(а.1) Закъснение началото на започване на работите
а.1.1) Ефикасни контролни дейности - конкретни мерки за недопускане
настъпването на събитието
 Предварително проучване на документацията за обекта
 Още след сключване на договора се предвижда да се организира среща, на която
да бъдат поканените представители на всички участници в строителния процес. На
тази среща ще се установяват силните и слабите страни на графика за изпълнение
на договора, с което ще се съгласува и гарантира неговата изпълнимост.
 Координиране действията на Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор
 В процеса на изпълнение на договора се предвижда да се организират ежемесечно
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подобни срещи, на които да се обсъждат всички текущи въпроси и проблеми и
вземане на конкретни решения за изпълнение на поетите ангажименти в срок.
 Подготовка за осигуряване на технически и човешки ресурси
 Поддържане на постоянна комуникация на експертно ниво с останалите участници
в строителния процес, най-вече с отговорните служители на Възложителя,
строителния надзор, съгласуване с тях на проблемните и текущите нужди за
реализацията на проекта необходимостта от текущи доставки на материали,
допълнителна техника, повече на брой работни групи и други.
 Използване на обекта само техника, която е преминала технически преглед и
контрол непосредствено преди доставката и на обекта.
 Поддържане на обекта на достатъчно резервни части с цел своевременно
отстраняване на по-малки аварии на техниката и механизацията.
 Поддържане на обекта на запаси от строителни материали
 Проследяване на дългосрочни климатични прогнози и съобразяване с тях при
организирането и подготовката на строителния процес.
 Предварително разпределяне на задълженията на всеки един от екипа на
Изпълнителя
 Своевременно извършване на всички мероприятия по мобилизация от страна на
Изпълнителя
а.1.2) Оценка и степен на въздействието на събитието върху изпълнението на всяка
от дейностите по договора - ефикасни и адекватни мерки
Закъснението на започване на изпълнението на работите, независимо дали е по
вина на Възложителя или поради административни пречки оказва съществено влияние
върху изпълнението на Договора, в който е заложен определен срок за изпълнение.
С цел изпълнение на задълженията по договора ще се предприеме реализирането
на график, предварително разработен, като втори вариант за преодоляване на
настъпилите промени в следствие от закъснението.
Запознаване на представителите на Възложителя, строителния надзор с предприетите
мерки за изпълнение на договора и текущите промени в графика и съгласуване на
промените с тях.
Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична и текстова обосновка,
че всички задължения и дейности на договора ще бъдат изпълнени, въпреки
възникналия риск.
а.1.3) Похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното
влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
Конкретните мерки, които ще се предприемат при настъпване на това събитие по
основните дейности са:
 Промяна на линейния календарен план и организацията на изпълнение като бъде
съобразено изпълнението на СМР с метеорологичния сезон.
 Мобилизиране на допълнителни трудови и технически ресурси е цел
изпълнение на строителните работи в по кратки срокове за преодоляване на късния старт
на договора и изпълнение на възложените работи в съответствие със сроковете
определени като крайни.
 Отделяне на финансови ресурси за допълнителни ресурси и мероприятия.
Включване на допълнителни човешки ресурси и механизация в изпълнението на
СМР.
 Влагане на добавки в бетоните /при бетонови работи/ за ускоряване на
втвърдяването му и добавки за бетониране при ниски температури.
 Провеждане на разговори с Възложителя и органите на КАТ за обезпечаване на
по-голям фронт за едновременно изпълнение на СМР.
 С цел изпълнение на задълженията по договора ще се предприеме реализирането
на график, предварително разработен, като втори вариант за преодоляване на
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настъпилите промени в следствие от закъснението.
 Увеличаване числеността на хората с ръководни функции, които да внедрят новия
план за работа и да следят изпълнението на договора.
 Запознаване на представителите на Възложителя с предприетите мерки за
изпълнение на договора и текущите промени в графика и съгласуване на
промените с тях.
 Изработване на организационни схеми и планове, даващи графична и текстова
обосновка, че всички задължения и дейности на договора ще бъдат изпълнени,
въпреки възникналия риск.
(а.2) Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите
а.2.1) Ефикасни контролни дейности - конкретни мерки за недопускане
настъпването на събитието.
Изпълнителят постоянно контролира изпълнението на работите по линейния
календарен план. Следи за изправността на оборудването за нуждите на работите
/механизация и транспорт/ и в случай на аварирали машини в рамките на работния ден
доставя изправно оборудване.
Ръководителят на обекта изготвя пълен актуализиран списък на материалите,
които ще бъдат вложени в обекта, като описва произхода им, стандартите на които
отговарят, техническите характеристики и предоставя декларации за съответствие и/или
сертификати за качество или протоколи от изпитване в лаборатория.
Източниците на материали се контролират постоянно за възможността им за
осигуряване на необходимите материали според графика за изпълнение на работите. В
случай, че ще възникне недостиг на материал от даден източник, Изпълнителя
предприема одобряване на друг източник на такъв материал.
На обекта ще се използва техника, преминала технически преглед и контрол,
непосредствено преди доставянето й строителната площадка. На обекта ще се поддържат
достатъчно резервни части с цел своевременно отстраняване на по-малки аварии.
При започване на работите, всякакви пропуски в проектите се съобщават на
Възложителя и Независимия строителен контрол за вземане на решения, с цел
недопускане на изоставане на работите от графика поради проектни решения. Предлагане
от страна на Изпълнителя решение на проектните проблеми на Възложителя с цел
минимизиране на времето за решение на проблема.
а.2.2) Оценка и степен на въздействието на събитието върху изпълнението на всяка
от дейностите по договора - ефикасни и адекватни мерки
Всяко закъснение от графика при текущото изпълнение на дейностите води до
удължаване на срока за завършване на работите.
Последици от настъпването на риска:
 Влошаване координацията между изпълнителските екипи
 Нарушаване планираната последователност и ред за постъпване на заложените за
влагане в обекта ресурси
 Нарушаване на технологичната последователност за изпълнение на работите.
Всички тези последици ще създадат предпоставки за забавяне на обекта.
а.2.3) Похвати, посредством които настъпването на риска да не окаже негативното
влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.
За да улесни Възложителя Ръководителя на обекта ще изготви доклад, отразяващ
промените, които се предвиждат спрямо предадените Работна програма и календарен
график.
Когато забавянето е в допустими граници Ръководителя на обекта ще изготви план за
редуциране забавянето, като за целта, за да се спази графика на доставките за обекта е
възможно да се включи втори доставчик, в случай че основния доставчик няма
капацитета да изпълни заявените количества в по-кратък срок.
В случай на забавяне на одобрение на материал, поради резерви към качеството
или техническите характеристики на материала, Ръководителя на обекта ще предложи на
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Възложителя алтернативен вариант, за одобрението на който Възложителя ще може да
реагира в по-кратки срокове.
Актуализира се линейния календарен план.
Извършване на допълнителна мобилизация от страна на Изпълнителя - на обекта се
доставя допълнително оборудване и персонал.
Удължава се работното време чрез преминаване на работа на 2 смени.
(а.З) Закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта
а.3.1) Ефикасни контролни дейности - конкретни мерки за недопускане
настъпването на събитието
Изпълнителят поддържа непрекъсната комуникация с Възложителя и изпълнява всичките
му предписания и препоръки, които са технически обосновани, няма да навредят на
качеството и срока на изпълнението на видовете СМР, и няма да доведат до противоречие
с нормативните и законовите изисквания, както и не противоречат с инструкциите за
полагане на материалите от доставчиците и производителите.
След завършване на възложените СМР и при спазване на всички технологични
изисквания, Изпълнителя ще предприеме действия по предаване на обекта. От
съществено значение са действията на Възложителя по приемане на работата и
своевременно сформиране на приемателна комисия, изпълняване на задълженията му,
съгласно договора и действащата нормативна уредба, както и получаването на
съответните административни актове, които завършват строителния процес.
При допускане на закъснение при предаването на обекта в експлоатация, преодоляването
на риска е невъзможно. В такъв случай Изпълнителя трябва да организира работата така,
че да приключи максимално бързо и да сведе до минимум щетите от този риск. За
преодоляване и/или намаляване последиците от риска Изпълнителя ще:
 Ангажира допълнителни ресурси - човешки, механизация
 Въведе допълнително работно време, съобразено с допустимите граници, съгл.
Кодекса на труда
 Даде
допълнителни
стимулиращи
възнаграждения
за
увеличаване
производителността на екипите
 Реструктурира и оптимизира последователността на изпълнение на работите в
работния график, с което да компенсира забавата.
а.3.2) Оценка и степен на въздействието на събитието върху изпълнението на всяка
от дейностите по договора - ефикасни и адекватни мерки
Степента на въздействие на събитието от забавата при окончателното приключване на
СМР и предаване на обекта се характеризира с висока степен, защото трудно би могло да
се компенсира с мерки на по-късен етап, каквито са въвеждане на удължено работно
време, увеличаване на изпълнителските екипи и др.
Настъпването на събитието би довело до неустойки за Изпълнителя и загуби за
Възложителя, поради забавеното въвеждане на обекта в експлоатация.
Разглежданото събитие е с много голямо влияние върху цялостното изпълнение на обекта
и затова то следва да бъде анализирано и управлявано постоянно.
а.3.3) Похвати, посредством които настъпването на събитието да не окаже
негативното влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора
Основните и най-важни мерки, както за недопускането така и за минимализиране на
събитието са:
 Изготвяне още при подписване на договора комуникационна стратегия с цел
поддържане постоянни и/или периодични контакти с всички участници в
строителния процес, включително и с отговорните институции и
експлоатационните дружества. При тези контакти /срещи на различно ниво/ ще се
запознават съответните участници и отговорни институции с текущите проблеми и
напредъка на изпълнение на договора, с което изпреварващо ще бъдат получавани
техните становища и мнения по ключови въпроси на изпълнението.
 Поетапно приемане на работата /след всеки завършен участък/ по този начин в
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хода на изпълнение ще се отстраняват евентуални забележки, които имат
останалите участници в строителния процес.
 Своевременна проверка на напредъка на изпълнението по етапи с цел
предотвратяване закъснение за приключване
 Съобразност на СМР с проектната документация, законосъобразност и използване
на качествени материали
 Постоянен контрол на качеството
 Наличие на резерв от финансов, трудов и технически ресурс за бързи и
своевременни действия.
 Своевременна подготовка на необходимите документи, съгласно действащите
нормативни уредби
 Постоянна връзка и съгласуваност между Изпълнител, Възложител, Консултант.
b) Недопускане на и преодоляване на последиците при влагане в строителството на
материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на
изискванията на Възложителя и неспазване на технологията за изпълнение на
отделни видове строителни работи /предвидените превантивни и последващи мерки
по отношение на всяка проявена форма на некачествено строителство дават
гаранции за постигане на изискванията на възложителя за качество на
изпълнението/.
(b.1) Описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на
изпълнението
b.3.1) Система за управление на качеството
Изпълнителят има създадена система за управление на качеството, околната среда,
здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
Ръководството на Изпълнителя е идентифицирало, описало и осигурило с ресурси и
информация всички процеси, оказващи влияние върху качеството, околната среда,
здравето и безопасността при работа. Същите подлежат на управление, насочено към
непрекъснато подобрение и ефективност.
Ще бъде изготвен и изпълнен План за качеството за всички аспекти от изпълнението на
дейностите по проект чрез режим на собствени сертификати.
В качеството си на Изпълнител строителя ще изпълнява задълженията си при спазване
изискванията на всички нормативни документи, стандарти, нормали, правилници и
наредби, действащи в Република България, отнасящи се до проектирането,
строителството и строителните материали, както и всички закони и наредби, касаещи
предмета на договора.
Схемата за управление на качеството в рамките на изпълнението на проекта се базира на:
(a)
Цикъла „Планиране, Изпълнение, Проверка, Действие” за дейностите по
проекта;
(b)
Изискванията на международен стандарт ISO 9001:2015 за Системи за управление
на качеството;
(c)
Обезпечаване на това само правилно изпълнени работи да могат да преминат към
следващия етап от Проекта.
b.3.2) Собствени сертификати
Целта на този процес на собствени сертификати е да донесе полза за проекта като:
 Определя и декларира нашата отговорност по време на изпълнение на Работите;
 Гарантира доставката на продукт с определените изисквания;
 Намалява дефектите и оттам намалява необходимостта от поправяне и ремонт;
 Максимално използване на ресурси, като резултат от горното.
Ще се провеждат инспекции и наблюдение на Работите, като се разработи пълна,
документирана система за собствени сертификати, която ще:
 Покаже на Възложителя, че определените изисквания са постигнати
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 Гарантира, че всички необходими одити, прегледи, проверки, инспекции и
изпитвания са проведени;
 Докладва за установени несъответствия, като се записва текущото им състояние,
или задоволителното им отстраняване чрез отхвърляне, поправка или отстъпка.
Собствените сертификати ще се ръководят при следните условия:
 Обвързване и пълно изпълнение на Системата за качество от целия персонал на
Изпълнителя;
 Ефективна програма за одит, включително проследяване на резултати от
наблюдения, несъответствия и действия за отстраняване за приключване;
 Потвърждаване на точността на отчетната документация чрез целенасочена
инспекция от персонал по Контрол на качеството;
 Установяване на систематична и цялостна инспекция и режим на изпитване;
 Пълен архив на отчетните документи, показващ съответствие с изискванията на
Възложителя;
 Точно и навременно докладване по въпросите, свързани с качеството.
(b.2) Аргументиран подход за доставка на материали - Описание на начините за
осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора за строителство
b.2.1) Аспекти на контролните дейности
Осигуряване качеството на строителството представлява цялостен и съгласуван режим за
сертифициране на стоки, технологично оборудване и работи, проверки и изпитвания, и
съдържа подробности (но без да се изчерпва само с това) за:
 организация и управление;
 описания на метода на строителство;
 система за записване и документиране на изпитванията, пробите и проверките;
 контрол/проверки преди започване на строителството;
 мостри и сертификати на материали - изисквания, начин на представяне и
одобрение;
 източниците и/или доставчиците на материали и технологично оборудване;
 изисквания към строителната механизация на Изпълнителя и технологичното
оборудване, начин и организация за доказване изпълнението на тези изисквания и
контрола за това;
 изисквания към персонала на Изпълнителя, начин и организация за доказване на
изпълнението на тези изисквания и контрола за това;
 контрол / проверки върху качеството на материалите, включително описание на
всички изпитвания и стандарти, които ще се използват, осигуряване на достъп на
Възложителя и Възложителя;
 точки на задържане при определени етапи и операции в съответствие с етапите/
операциите, описани в техническите спецификации;
 контрол/проверка/проби по време на изпълнение на Работите, при завършване на
Работите и след завършване на Работите
 график на проверките/пробите, съдържащ изискването/основанието за провеждане
на изпитването, предмета на изпитване, съответните стандарти и др. необходима
информация за последващо проследяване на провеждането им;
 планове за качество и сертификати за качеството на Материали от доставчиците;
b.2.2) Организация и управление
Системата за управление на качеството гарантира изпълнението в съответствие със
специфичните изисквания на Възложителя, изискванията на Проектната документация,
на Техническите спецификации и всички приложими Законови разпоредби, относно
стандартите
и качеството на Строителните продукти, както и на извършените СМР. В съответствие с
изискванията, Изпълнителят ще извърши следното:
 ще уточни процесите, нуждаещи се от управление на качеството;
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 ще определи последователността и взаимоотношението на тези процеси;
 ще определи критерии и методи, необходими за осъществяване на оперативността
и контрола на тези процеси;
 ще осигури ресурси и информация, необходими за осигуряване на оперативността
и мониторинга на процесите;
 ще извършва наблюдение, проследяване и анализ на тези процеси;
 ще извършва действия за постигане на планирани и трайни резултати, както и на
непрекъснато подобрение на тези процеси.
Гореспоменатите процеси се планират и контролират от екип за управление на
качеството. При възникването на процес, при който се губи съответствието с
изискванията, ще бъде осигурен допълнителен и специфичен контрол, който също ще
бъде отбелязан в Системата за управление на качеството.
b.2.3) Описания на метода на строителството
За всички основни видове работи са изработени подробни технологични указания
описващи основният подход, етапите и дейностите по време на изпълнение на
строителството, начина на комуникация между Изпълнителя и Възложителя и вътрешния
контрол, който Изпълнителя ще осъществява. Технологичните указания демонстрират
цялостна визия за подхода и дейностите на изпълнението на строителството, които
напълно съответстват на изискванията на Проектната документация, на Техническите
спецификации и всички приложими Законови разпоредби.
b.2.4) Система за записване и документиране на изпитванията, пробите и
проверките
Всички проби и изпитвания ще се провеждат в съответствие с действащите норми,
указанията на производителите за проби/изпитвания в документацията на изделията и
системите от оборудването и изискванията за проби/изпитвания в съответствие с
Изискванията на Възложителя, като ще важат най-строгите изисквания от всички в
посочените документи. Когато няма дефинирани изисквания в такива документи, пробите
ще се провеждат според указанията на Възложителя.
Всички проби при осъществяване контрола на качеството, непосредствено по
време на тяхното вземане, ще бъдат документирани в протокол от вземане на проби,
който ще включва, без да се ограничава до това, следната информация: - дата на вземане
на пробата; наименование на продукта (описание) - тип, марка, вид и др.; мястото на
вземане; метода по който е взета; използваната апаратура; условията на заобикалящата
среда и др.; забележки по отношение на отклонения от метода за вземане на пробата;
прието/отхвърлено; подпис на Възложителя; бележки.
Всички проведени изпитвания ще бъдат документирани в протокол от изпитване,
които ще включват, без да се ограничават до това, следната информация: - дата на
пробата / теста; описание на пробата / теста; метод на провеждане на пробата / теста;
резултат; забележки по отношение на отклонения от очакваните резултати;
прието/отхвърлено; подпис на Възложителя; бележки.
Непосредствено след приключване на всяка проба Изпълнителят ще предаде, за
преглед и одобрение на Възложителя, всички документи, който освен всички други
изисквания, ще съдържат информация за: - материала или частта от работите, които са
предмет на теста; местоположението на партидата, от която са взети образци, или
местоположението на частта от работите; мястото на провеждане на пробите; дата и час
на пробите; метеорологичните условия в случай на тестване на място; техническия
персонал, който е наблюдавал или провеждал тестовете; размерите и описанието на
образците и мострите; метода на вземане на образци; тестваните характеристики; метод
на тестване; основание за извършването на теста/ изпитването; отчетените показания и
измервания, направени по време на тестовете; резултатите от тестовете, включително
всякакви изчисления и графики; определени критерии за приемане.
Изпълнителят ще създаде базова линия за обекта, като отрази километража и
местоположението, откъдето са взети пробите и са извършени съответните изпитвания
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във всички записи, екзекутивни чертежи и документи. Съответно, всички вземания на
проби и изпитвания ще се отнасят за трасировъчните точки, използвани при
строителството.
Изпълнителят ще представя в месечни отчети, подробна информация от
извършените през месеца проверки и проби. За взетите проби и проведени изпитвания/
тестове ще се води дневник от Отговорника по осигуряване на качеството. Същия ще
съхранява всички протоколи, доклади и други данни свързани с изпитванията, пробите и
проверките. Документите ще бъдат на разположение за инспекция или преглед при
поискване от Възложителя.
b.2.5) Контрол / проверки преди започване на строителството
Преди започване на строителството Изпълнителя ще оцени всички обстоятелства и
ще вземе предвид всички съществени фактори, които са свързани с :
 сроковете за изпълнение, поставени от Възложителя;
 наличието в района на източници на материали и изделия;
 наличието на работна ръка и технически персонал - собствени и
възможности за наемане;
 наличието на финансови средства - аванс от Възложителя, собствени
свободни средства, осигурени кредитни линии;
 климатичните условия в района на строежа;
 необходимостта от заимствени изкопи и депа за излишните земни маси; о
маршрутите и пътищата за достъп до обекта и наличието на забрани за
движение на тежки товари по тях;
 задълженията за устройването на офис за Изпълнителя, за Възложителя, за
приобектова лаборатория;
 необходимото за изпълнението на Обекта временно строителство, така че
да изпълни нужните строително монтажни работи в пълно съответствие с
Договорните условия и Изискванията на Възложителя.
b.2.6) Мостри и сертификати на материали
Изпълнителят ще предаде мостри от материалите и съответна информация
необходима на Възложителя за одобрение преди използването на материали в или за
Работите.
b.2.7) Източници и/ или доставчици на материали
Изпълнителят ще уведоми предварително, преди започване на работите за
източниците и/или доставчици на материали, които възнамерява да ползва.
b.2.8) Строителна механизация
Изпълнителя ще набави подходяща строителната механизация, отговаряща на
специфичните изисквания при изпълнение на основните видове работи предвидени с
Проекта.
b.2.9) Персонал на Изпълнителя
Изпълнителя ще осигури адекватни човешки ресурси за правилното
изпълнение на проекта. Персонала на Изпълнителя ще бъдат квалифициран, добре
обучен и с опит, съответстващ на управлението, извършването на строителните работи
и другите видове дейности, които изпълнява.
b.2.10) Контрол/проверки върху качеството на материалите, включително описание
на всички изпитвания и стандарти, които ще се използват, осигуряване на достъп
на Възложителя и Възложителя
Изпълнителят ще осигури, в близост до неговите офиси и тези на Възложителя,
подходящо оборудвана и акредитирана съгласно българското законодателство
лаборатория за извършване на изпитванията. Текущ контрол на качеството на
Материалите и извършените СМР ще се извършва за сметка на Изпълнителя и в други
независими акредитирани строителни лаборатории.
b.2.11) Точки на задържане при определени етапи и операции в съответствие с
етапите/ операциите, описани в техническите спецификации
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Изпълнителя ще вземе под внимание специфичните условия на вида работа, която
извършва, в съответствие с етапите и операциите, описани в Техническите спесификации
от договорните изисквания на Възложителя. Изпълнителят гарантира, че строителството
няма да продължи ако определените операции, контроли и проверки, планирани за
предходните етапи, не са завършени. В случай, че подходът при строителството изисква
продължаване към следващ етап без завършване на контролите и проверките от
предходния етап, този факт ще бъде записан в строителния дневник на обекта е цел
лесното регистриране и удостоверяване на тези етапи. Контролите на различните работи
при строителството ще бъдат извършвани в съответствие с Техническите спесификации
от договорните изисквания на Възложителя, които Изпълнителят ще изготвя и предава на
Възложителя в процеса на работа.
b.2.12) Контрол/ проверка/ проби по време на изпълнение на работите, при
завършване на работите и след завършване на работите
b.2.13) График на проверките/ пробите
b.2.14) Планове за качество и сертификати за качество на материали от
доставчици
Контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството
при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта
(с. 1) Проверки и осъществяване на контрол за качество
c1.1) Описание на плана за използване на материалите, производство/доставка на
материали
с.1.2) Основни изисквания към материалите
с.1.3) Одобрение на доставчиците и материалите, контрол на съответствието на
материалите
(с.2) Изпълнение на отделните дейности от предвидените екипи, предполагащи
завинтване на качеството на изпълнение на предмета на поръчката
с.2.1) Мениджмънт и персонал по осигуряване и контрол на качеството на проекта
с.2.2) Инсталиране и тестване на оборудване и строителни работи
с.2.3) Почистване
(с.З) Описание на всички стъпки но упражняването на контрол, както върху
качеството на строителните материали и изделия и тяхното съответствие на
техническите изисквания на проекта, така и на ритмичността на тяхното
доставяне
(с.4) Начин на влагане на материалите
с.4.1) Разпределение на основните видове материали по видове работи и дейности
При съхранението и работата с основните материали ще се спазват изискванията на
Техническата спецификация от тръжната документация.
В подготвителния период ще се одобрят и сключат договори за производство и доставка
на основните строителни детайли. Доставките на съответните ще бъде изпълнявани
ритмично съгласно предварително уточнени срокове на доставки, съгласно одобрена
Работна програма.
При изпълнението на обекта ще се осигури ритмичност при доставка на строителните
продукти и детайли, като извънгабаритните товари ще бъдат превозвани в тъмната част
на денонощието с оглед на осигуряване на безпрепятствено движение по трасето.
Въз основа на разработения линеен календарен план за проекта са съставени плановете за
осигуряване на изпълнението му с необходимите ресурси.
(с.5) Контрол на качеството на влаганите материали
с.5.1) Основни видове материали при изпълнение на земни работи, контрол на
качеството на влаганите материали
Земните работи са свързани с разчистване на строителната площадка, временното
строителство и изграждането на пътното тяло и пътните съоръжения. Това са всички
траншейни, скатни и заимствени изкопи, изкопи за основи и строителни ями, насипи,
обратни засипки и др.
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Материалите (почвите), добивани и впоследствие използвани при изпълнението на
земните работи и земните съоръжения ще бъдат класифицирани, съгласно изискванията
на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали, посочена в
таблица 1. Няма да се допуска използването на материал без протокол от акредитирана
лаборатория, определящ неговите качества.
с.5.2) Основни видове материали при изпълнение на насипи, контрол на качеството
на влаганите материали
Насипите се изграждат с почви от групите А-1 и А-2 или със стабилизирани почви от
групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 от груповата класификация на почви и смеси от почви и
зърнести материали (таблица 1).
Техническите изисквания към материалите са представени в табличен вид. Използваните
материали (скален материал, чакъл и пясък) влагани в обратни насипи на котловани и
траншеи на фундаменти, до или върху конструкции, водостоци и тръбни дренажи ще
отговарят на техническите изисквания, посочени в табличен вид(таблица 5).
с.5.3) Основни видове материали при изпълнение на банкети, контрол на качеството
на влаганите материали
При изпълнение на Стабилизирани банкети с подбран зърнометричен състав за долен
пласт се използва нефракциониран скален материал, получен от скални материали,
посочени в БДС EN 13285, БДС EN 13242 и БДС EN 13242/NA, без разпадащи се
мергели, аргелити и др. и отговарящ на изискванията, посочени в Таблица 6. Горният
пласт на банкета ще бъде изпълнен от скален материал с подбран зърнометричен състав и
отговарящ на изискванията, дадени в Таблица 7.
с.5.4) Основни видове материали при изпълнение на основни пластове необработени
със свързващи вещества, контрол на качеството на влаганите материали
Използваните материали за изграждане на основни пластове, необработени със
свързващи вещества, ще съответстват на изискванията на БДС EN 13285, БДС EN 13242 и
. БДС EN 13242 и ще бъдат с подбрана зърнометрия. Използваните материали влагани ще
отговарят на следните технически изисквания (таблица 8).
Зърнометричният състав на скални материали с подбрана зърнометрия, определен
съгласно БДС EN 933-1 след вземане на проби съгласно БДС EN 932-1 и редуцирането
им съгласно БДС EN 932-2, със зърнометрия 0/63, 0/56, 0/45 или 0/40 и категории за
зърнометрия GA, GB или GC, категории съответно ОС85, ОС85 и ОС90 за надситов
материал, категория за съдържание на фин материал UF7, съгласно БДС EN 13285, ще
отговаря на граничните условия, дадени в таблици 9, 10, 11 и 12.
с.5.5) Основни видове материали при изпълнение на асфалтови пластове, контрол
на качеството на влаганите материали
Материалите, които се използват при асфалтови работи са едрозърнест скален материал,
дребнозърнест скален материал, минерален пълнител - брашно или портландцимент и
свързващо вещество.
Едрозърнестият скален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна инсталация.
Вземането на проби от едрозърнестия скален материал се извършва в съответствие с БДС
EN 932-1 и БДС EN 932-2. Зърнометричният състав на едрозърнестия скален материал се
определя в съответствие с БДС EN 933-1 и трябва да отговаря на изискванията на БДС
EN 13043, като за сплит мастик асфалт да бъде от категории Gc 90/10 или Gc 90/15, за
асфалтобетон тип А - Gc 90/10 или Gc 90/15, за долен пласт на покритието - Gc 90/10 или
Gc 90/15, за основни пластове - Gc 90/10, Gc 90/15 или Gc 85/15. Представени са
изискванията, на които трябва да отговарят скалните фракции за асфалтови смеси.
Свързващото вещество (Битумът) за производство на асфалтовите смеси трябва да бъде
вискозен пътен битум категория 50/70, както е специфицирано в таблица 15 или
полимермодифициран, категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер) и
категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт, съгласно БДС EN 14023, както е
специфицирано в таблица 16. За основен пласт се използва асфалтова смес тип АО (АС
31,5 осн. АО) със зърнометрия представена в таблица 17. Всички показатели, дадени в
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таблица 18, се разглеждат при проектирането и оценката на асфалтовата смес за основен
пласт. За долен пласт (биндер) се използва асфалтова смес със зърнометрия представена в
таблица 19. Всички показатели, дадени в таблица 20, се разглеждат при проектирането и
оценката на асфалтовата смес за долен пласт. За износващ пласт се използва асфалтова
смес със зърнометрия представена в таблица 21. Всички показатели, дадени в таблица 22,
се разглеждат при проектирането и оценката на асфалтовата смес за износващ пласт.
с.5.6) Основни видове материали при изпълнение на първи битумен разлив, контрол
на качеството на влаганите материали
За свързващо вещество се използва разреден битум. Разреденият битум трябва да бъде
средно-сгъстяващ се тип Fm2B2 или Fm2B3 и трябва да отговаря на изискванията дадени
в Таблица 23:
с.5.7) Основни видове материали при изпълнение на втори битумен разлив, контрол
на качеството на влаганите материали
Използва се катионна бавно разпадаща се битумна емулсия, в съответствие с БДС EN
13808, съгласно таблица NA.2, посочени в Таблица 24. Анионната битумна емулсия
трябва да отговаря на изискванията, посочени в таблица 25.
с.5.8) Основни видове материали при изпълнение на бетонови, кофражни и
армировъчни работи, контрол на качеството на влаганите материали
Изпълнението на бетонни, кофражни и армировъчни работи се извършва в съответствие с
изискванията на БДС EN 13670. о Бетонови работи на място
Техническите изисквания за добавъчните материали са определени в БДС EN 12620.
Циментът, портландциментът, шлакопортландцименът и пуцолановият портландцимент,
които ще се използват, трябва да бъдат класифицирани, одобрени и да отговарят на
изискванията на БДС EN 197-1. Сулфатоустойчивият портландцимент трябва да отговаря
на изискванията на БДС 7267.
Циментът се изпитва съгласно стандартите, посочени в Таблица 26.
Водата, употребявана за направа на бетон и строителни разтвори, водата за поливане при
свързване на бетона и за промиване на едрия добавъчен материал и пясъка трябва да'
отговаря на изискванията на БДС EN 1008.
Анализът на качествата на водата трябва да бъде направен по време на организацията на
производството на бетон и при всяка промяна на водния източник или на състава на
примесите й. На вода с доказано питейно качество не се прави анализ. Методите за
определяне съдържанието на примеси са съгласно БДС EN 1008.
Химическите добавки, прибавени към бетона в малки контролирани количества, за да
подобрят свойствата на бетонната смес или бетона, трябва да отговарят на изискванията
на БДС EN 934-2.
Употребата на добавки се разрешава само ако е указано в проекта или при условие че е
доказано с предварителни изпитвания, че отговарят на БДС EN 934-2.
Приготвянето на бетонни смеси се извършва съгласно БДС EN 206.
Контролирането и определянето на якостта на бетона ще бъде направено на базата на
якостта на натиск на 28-ия ден и съгласно БДС EN 206 чрез статистически метод,
позволяващ сравнения между действителната бетонна якост и стандартната
(контролирана) якост за съответен клас бетон, който трябва да се постигне. Якостта на
натиск на бетона трябва да бъде определена чрез пробни кубчета, които са приготвени и
отлежавали според изискванията на БДС EN 12390-2, изпитани на натиск съгласно
изискванията на БДС EN 12390-3 в заготовъчни форми, отговарящи на формите съгласно
БДС EN 12390-1.
Контролирането и определянето на водонепропускливост трябва да бъде съгласно БДС
EN 206. Метода на изпитване ще отговаря на Приложение NA.N от БДС EN 206.
Контролирането и определянето на мразоустойчивостта на бетона трябва да бъде
съгласно БДС EN 206. Метода на изпитване ще отговаря на Приложение NA.0 от БДС EN
206.
 Кофраж
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Изпълнителят ще представи за одобряване сертификат, указващ неговата
носимоспособност и проект за монтажа му. Когато се използва конструиран на обекта
кофраж, Изпълнителят ще представи за одобрение изчисления за носимоспособността му,
проект за монтажа му и сертификати за използваните материали и продукти.
 Армировка
Армировъчната стомана трябва да отговаря на следните български държавни стандарти:
БДС EN 10080; БДС 4758; БДС EN 10060; БДС EN ISO 14284; БДС EN 10021; БДС EN
10204; БДС EN 10168; БДС 9252; БДС 5267.
Изпитването и контролът на показателите на армировъчната стомана трябва да
съответства на: БДС EN ISO 377; БДС EN ISO 15630-1; БДС EN ISO 15630-2; БДС EN
ISO 15630-3; БДС EN ISO 14284.
с.5.9) Основни видове материали при изпълнение на ограничителни системи, пътни
знаци, маркировка и шумозащитни огради, контрол на качеството на влаганите
материали
• Ограничителни системи
Качествата на ограничителните системи се доказват чрез документи за съответствие
съгласно изискванията на БДС EN 13179) и Регламент 305/2011 на ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 09.03.2011 година за определяне на хармонизирани условия за
предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на
Съвета. Всички стоманени материали трябва да бъдат антикорозионно обработени чрез
горещо поцинковане в съответствие с Таблица 3 на БДС EN ISO 1461, със средната маса
на покритието не по-малко от 500 g/m2.
Външният вид на цинковото покритие на всички стоманени елементи трябва да е
съгласно БДС EN ISO 1461 без дендрити, мехури, натрупвания, грапавост и остри
израстъци, както и непокрити площи.
 Пътни знаци
Качеството на пътните знаци се контролира посредством безразрушително изпитване и
визуална оценка на представителна извадка от доставената партида от знаци.
Носещите стълбчета, конзоли, стойки и др. елементи за неподвижно закрепване на
вертикални пътни знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 12899-1.
Стълбчета, портални и носещи рамки, конзоли и скрепителни елементи за пътните знаци
трябва да бъдат изработени от стомана S235 JR по БДС EN 10025-1 или с по-добро
доказано качество.
Всички стоманени части като колони, стълбове, рамки и др. подобни трябва да са
защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане в съответствие с БДС EN ISO 1461 със
средната маса на покритието не по-малко от изискванията, описани в Таблица 3 на
стандарта, а скрепителните елементи съгласно Таблица 4.
 Пътна маркировка
Видът на материала за изпълнение на пътната маркировка и на противохлъзгащите
материали подлежи на предварително одобрение. Боята за пътната маркировка трябва да
отговаря на изискванията, посочени в проекта и на посочените в таблица 29.
Готовите материали за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на БДС EN
1790.
Видът на светлоотразителните пътни кабари трябва да отговаря на изискванията на БДС
EN 1463-1 и да бъде предварително одобрен.
Техническите характеристики на пластиците и на светлоотразителните кабари се доказват
с представените декларация за експлоатационни показатели в съответствие с Регламент
305/2011 на ЕС.
Стъклените перли за пътна маркировка трябва да отговарят на изискванията на EN 1423
за добавяни в последствие стъклени перли или на БДС EN 1424 за предварително
смесвани стъклени перли.
Добавките за подобряване на сцеплението на маркировката трябва да отговарят на
изискванията на EN 1423
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d) Предвидени мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а
именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга
засегнати лица
(d.1) Нарушен достъп на транспортните средства на Бърза помощ, Пожарна и
аварийна безопасност, КА Т - Служба „Полиция “
Конкретизирани, предложените мерки са:
 Въвеждане на ВОБД (Временна организация и безопасност на движението);
 Използване на мобилни светофари при стеснени участъци;
 Работа в тъмната част на денонощието при избягване на натоварен пътен трафик,
там където условията са притеснени;
 Осветеност в тъмната част на денонощието на опасните участъци в ремонт,
обезопасяване на строителните изкопи, срещу риск от падане;
 Използване на уведомителни и указателни табели, писмени обяви;
 Оптимални маршрути на транспортната техника за превоз на материали и земни
маси;
 Строителството ще се извършва на участъци с цел минимално и кратковременно
нарушаване на уличната мрежа, в условията на градска среда;
 Своевременно възстановяване за сметка на Изпълнителя на повредените градски
територии извън обхвата на строежа и работната площадката.
(d.2) Негативни въздействия от социален характер във връзка със замърсяване на
околната среда, в това число територията на строителната площадка
Предвижда се да бъдат предприети действия по организиране и поддържане на
строителната площадка чиста, чрез събиране на строителните отпадъци и отломки поне
веднъж седмично. Третирането и обезвреждането на отпадъците чрез депониране ще бъде
осъществено посредством използването на специализирана техника без да се допуска
наторяването й с отпадъци над установения капацитет. Ще бъдат осигурени химически
тоалетни на строителната площадка, както и ще се обезпечи нейното постоянно
обслужване. За предотвратяване замърсяването на почвите ще се извършва контрол на
строителната механизация и транспортните коли. Изпълнителя няма да допуска
източване или подмяна на горива и масла на обекта. Техническата поддръжка на
механизацията ще се извършва само в оторизирани сервизи и от квалифициран персонал.
В периода на подготовка за изпълнение на строителството Изпълнителят ще
подготви План за собствен мониторинг и контрол на водите, въздуха и почвите,
съгласуван/одобрен по реда на Закона за опазване на околната среда, както и план за
дейностите по контрола на мерките срещу замърсяването на околната среда, както и
дейности по мониторинга на проявленията на отрицателно влияние на строителния
процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. Една от
мерките ще бъде определянето на Отговорник по опазването на околната среда, чиято
основна задача в процеса на строителството ще бъде постоянния мониторинг на
площадката и изпълнение на плановите и извънплановите контролни дейности.
d.
2.1) Вредни газове
Изпълнителят няма да се допуска изгарянето на пластмасови отпадъци, омаслени
парцали, гумени изделия, органични отпадъци и всичко друго; разливането на отпадъчни
води по уличната и тротоарната мрежа.
Конкретизирани, предложените мерки са:
 Анализ на изходящия газ и недопускане и/или ограничаване до минимум работата
на празен ход от двигателите на транспортната техника и строителната техника;
 Периодичен анализ на смазочните масла и работа с изправни и регулирани ДВГ.
 Периодична поддържка на машините, генериращи газове;
 Забрана за палене на клони, трева и отпадъци в района на обекта;
 Забрана за заустване на вода, използвана в строителния процес, в повърхностен
воден отток - заустването ще става в съществуващата градска канализация, като се
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забранява изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти;
 Забрана за миене и ремонт на транспортни средства и строителни машини, водещи
до замърсяване с петролни и други продукти на улици, тротоари, места за отдих.
d.2.2) Прах
Конкретизирани, предложените мерки са:
• Оросяване с промишлена вода на работните участъци при изпълнението на СМР;
•
Използване на плътни заграждения на строителната площадка за намаляване на
разсейването на прах и фини частици;
•
Почистване и измиване на гумите на автомобилите при напускане на строителната
площадка;
•
Непрекъснат мониторинг и контрол върху чистотата на пътното платно,
тротоарите и строителната площадка;
• Незабавно отстраняване на строителните отпадъци и материали след завършване на
даден участък;
•
Транспорт на насипни товари и строителни отпадъци само със самосвали, покрити
с платнища, за недопускане на изпадане и отвяване по време на движение по уличната
мрежа.
d.
2.3) Шум
Изпълнението на строително-монтажните дейности е съпроводено с голям брой шумни
операции. Източници на шум най-често са пробивните инструменти; пневматичното
работно оборудване; двигателите с вътрешно горене на различните видове машини и т.н.
Работещите и околните са изложени не само на шума, създаван от оборудването, но и на
шумовото въздействие на заобикалящата ги среда, както и на шума от други дейности на
строителната площадка.
Ще се спазва Закона за защита от шума в околната среда, както и всички негови
разпоредби и правилници и всички останали действащи в страната нормативни уредби в
тази област.
Етапи в управлението на шума
Шумът ще се управлява активно веднага след започване на работата на строителната
площадка. Това ще се осъществява на четири етапа:
 Оценка рисковете от шум ще се оценяват от компетентно лице;
 Предотвратяване - отстраняване/изолиране на източниците на шум от площадката;
 Контрол вземане на мерки за предотвратяване на експозицията на шум чрез
прилагане в краен случай на лични предпазни средства;
 Преразглеждане проверка дали има някакви промени в условията на работа и
съответно изменение на мерките за контрол.
Мерките за ограничаване на шума по време на строителството при шумни и много
шумни СМР са в зависимост от:
1.
Разстоянието между строителната площадка и съседните сгради и помещения;
2.
Периода от деня и от седмицата, през които се извършват СМР;
3.
Продължителността на шумните и много шумните СМР;
4.
Нивото на шум според устройствената зона.
Контрол на шума
Съществуват три етапа за предпазване на работещите от шум, използвайки технически и
организационни мерки:
 Контрол на шума при източника на възникване
 Колективни мерки, включително организацията на работа;
 Лични предпазни средства за слуха.
Конкретизирани, предложените мерки са:
 Транспортен план с маршрутите за движение, като се избягват места,
чувствителни на шум (училища, болници и др.)
 Използване на шумозаглушители, инсталирани на използваната строителна
механизация и оборудване;
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 Спиране двигателите на неработещите по обекта машини; о Работа с изправни и
регулирани ДВГ на машини и техника;
 Недопускане и/или ограничаване до минимум работата на празен ход от
двигателите на транспортната техника и строителните машини.
d.
2.4) Растителност, почва, строителни отпадъци
Възможни са следните замърсяващи потоци по отношение на растителност, почва и
строителни отпадъци :
•
отпадъци, получени при почистването на строителната площадка храсти, дървета,
треви и др.;
•
строителни отпадъци, отделяни при строителни работи на площадковите пътища
/като отпадъци от тухли, цимент, бетон, настилки и облицовки, бордюри и др./;
е строителни отпадъци, получени в резултат на изпълнение на строително монтажните
работи на обекта;
•
метални отпадъци, отделяни при изпълнение на арматури и заваръчни работи
(електроди, телени четки, карбофлексови шайби и др.);
изкопани земни маси и излишна пръст;
•
неорганизирани емисии от прах при изкопно-насипните и транспортни работи и
при товаро-разтоварни работи на земни и скални маси;
•
отпадъци от използваните в строителството материали /опаковки/;
•
смесени твърди битови отпадъци, образувани от персонала на обекта;
•
отпадни води от миенето на използваната строителна и транспортна техника;
•
изтичане на горива и гориво смазочни масла от машините и техниката;
•
отпадъчни материали от експлоатацията на обекта /отпадъчно маслосмазочни
материали, химикали, битови отпадъци/;
•
отрицателно въздействие върху ландшафта и животинския свят;
•
отпадъци от дейността в офисите на Изпълнителя офис материали, в т.ч. хартия,
офис техника /монитори, принтери, тонеркасети/, живачни и луминисцентни лампи,
електрически батерии.
При изпълнение на дейностите изпълнителят няма да допуска увреждане на прилежащите
към трасето площи, имоти и дървесни видове. Ако има обявени защитени видове
дървесна и/или друга растителност, същите няма да се изсичат (изкореняват) при
разчистване на площадката, а ще бъдат защитавани от нараняване с временни ограждения
около тях, които след края на строителството ще бъдат премахнати. Повърхностната
почва (хумусния слой) ще се отстрани и складира временно, като ще се използва отново
при озеленителни работи. По време на строителството, строителните площадки и около
тях ще се почистват редовно и ежедневно, складовите площи ще се организират така, че
материалите да са подредени и съхранени в съответствие с указанията на
производителите. Ще се осигури и необходимата организация и контрол на площадките
за съхранение на материалите, както и на техническото състояние на машинния парк.
Естествените площадки в близост до строителните ще се опазват от отъпкване,
замърсяване и разрушаване. Периодичният мониторинг и контрол ще се изпълнява от
обучен персонал на дружеството и чрез ангажиране на специализирана лаборатория за
замерване на цитираните в плана фактори, като при неспазване на определените норми
ще бъдат предприети своевременно необходимите мерки.
Освен това, ще бъде използвано охранителното видеонаблюдение за мониторинг и
контрол на дейностите по опазването на околната среда.
Мониторингът и контролът ще се основават на действащите нормативни актове в
областта на опазването на околната среда
(d.3) Негативни въздействия от социален характер във връзка със замърсяване на
въздуха
За подобряване качеството на въздуха ще бъде поддържана и почиствана пътната
инфраструктура, която се намира в близост до строителната площадка, в това число и
незабавно премахване на всяка почва или кал, която може да се разсее на обществени
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места от колелата на камионите, напускащи строителната площадка. Ежедневно цистерни
- водоносни, ще извършват оросяване по уличната мрежа, чрез която се извършва
придвижването на строителната и транспортната техника с цел намаляване на праховото
замърсяване.
Строителният отпадък от земни маси от изкопите ще бъде извозван с покрити с платнища
автосамосвали. По същия начин ще се подхожда при доставка на насипни материали за
обекта - каменни фракции, асфалтови смеси и други.
(d.4) Негативни въздействия от социален характер с контролиране на шума в
нормални граници
Ще се поддържа ниво на шум от механизацията разрешен от съответните стандарти и
наредби.
—
Хидравлично и пневматично оборудване - max. NR80
—
Редуктори и двигатели - max. NR80
—
Водни помпи - max. NR80
Нивата ще бъдат мерени на разстояние приблизително 1м от механичните и електрически
средства.
(d.5) Негативни въздействия от социален характер в достъп до комунални услуги водо, електро, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране При
извършване на строителството няма да се прекъсват или възпрепятстват снабдяването на
жилищните и административни сгради, магазини, бизнес центрове, детски заведения,
училища, болници и други с всички видове комунални и битови услуги. Ще се
сътрудничи с представителите на съответните дружества, както и с тези на Възложителя,
при необходимост от определяне на график за последователност на работа при
застъпване СМР на няколко дружества в един и същ участък. При необходимост от
временно спиране на водо или електро снабдяването, това ще става за минимален период
от време, извън най-натоварените часови зони. Сметосъбирането и сметоизвозването
няма да бъде засегнато по никакъв начин, като при възникване на необходимост
временно ще бъдат изместени контейнерите и кошчетата за отпадъци на вече съгласувани
места с фирмите, занимаващи се с това, и представители на Възложителя, като
гражданите ще бъдат известени за новите им местонахождения.
Конкретизирани, предложените мерки са:
 Предварително съгласуване с експлоатационните дружества за местоположението
на подземна инфраструктура;
 При необходимост изместване или направа на обходна връзка на
експлоатационната мрежа до приключване на ремонта и възстановяване на
първоначалното захранване;
 Осигуряване на ел.генератори при спиране на електрозахранването;
 Осигуряване на водоноски за нуждите на местното население при необходимост;
 Приобектовият склад ще бъде запасен с необходимите количества материали и
приналичие на екипи с цел своевременно отстраняване на възникнали евентуални
аварии;
 Незабавно отстраняване на причините за спиране на достъпа до комунални услуги,
след постъпване на сигнала, чрез въведената система за реакция (уведомяване) при
възникване на дефект или авария;
 Ще бъде използвано охранителното видеонаблюдение и за мониторинг и контрол
на условията, при които живеят и работят гражданите от района на строителните
дейности.
d.
5.1) Негативни въздействия от социален характер в питейно – битово
водоснабдяване в следствие на СМР и аварии
Преди започване на същинските строително - монтажни работи ще бъде инициирано
сформирането на комисия с представители на експлоатиращото дружество и
представители на Общината. Целта на тази комисия е да обходи строителната площадка,
да се уточнят и информират потребителите за бъдещата интервенция, да се уточнят и
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нанесат в картен материал и отложат всички съществуващи ВиК мрежи, които се
предполага, че могат да бъдат засегнати при реализация на строителството.
d.
5.2) Негативни въздействия от социален характер в спиране на подаването на
електрическа енергия в следствие на СМР и аварии
Преди започване на същинските строително - монтажни работи ще бъде инициирано
сформирането на комисия с представители на експлоатиращото дружество и
представители на Общината. Целта на тази комисия е да обходи строителната площадка,
да уточнят и информират потребителите за бъдещата интервенция, да се уточнят и
нанесат в картен материал и отложат всички съществуващи ел. мрежи, които се
предполага, че могат да бъдат засегнати при реализация на строителството. Така ще се
минимализира риска от възникване на аварии на съществуващите ел. мрежи при
изпълнение на изкопните работи поради неуточнени комуникации.
d.
5.3) Негативни въздействия от социален характер в комуникациите в
следствие на СМР и аварии
Преди започване на същинските строително - монтажни работи ще бъде инициирано
сформирането на комисия с представители на експлоатиращото дружество и
представители на Общината. Целта на тази комисия е да обходи строителната площадка,
да уточнят и информират потребителите за бъдещата интервенция, да се уточнят и
нанесат в картен материал и отложат всички съществуващи телефонни и оптични мрежи,
които се предполага, че могат да бъдат засегнати при реализация на строителството.
Изпълнителя предвижда приобектовия склад да бъде запасен предварително с
необходимите материали за бързо отстраняване на възникнали евентуални повреди на
съществуващите комуникации и повреди в трасето на изкопните работи. Ще се осигури
готовност на аварийни екипи, които да отстранят при подаден сигнал в най - къси срокове
възникнали аварии в проводите и комуникациите при извършване на СМР на обекта. Ще
бъдат осигурени алтернативни източници на питейна вода и електрическа енергия водоноски и дизел — генератори, които ще са на разположение на обекта и ще бъдат
използвани при възникнала неотложна необходимост за подаване на питейна вода и ток
за неотложни нужди.
d.6) Негативни въздействия от социален характер при възникване на пожар на
строителната площадка
- Територията на строителната площадка ще се категоризира за пожарна безопасност и
ще се означи със знаци и сигнали съгласно нормативните изисквания.
- На строителната площадка ще се осигурят ръчни пожарогасителни уреди и съоръжения
(пожарогасители и одеяла).
- Ще се осигури телефон за връзка със службите на Пожарна безопасност и защита на
населението (ПБЗН) в случай на необходимост, като на видни места ще бъде поставена
табела с телефонния номер 112 и на ПБЗН, адресите и телефоните на местната
медицинска служба, и местната спасителна служба.
- Тютюнопушенето в района на строителната площадка ще се извършва само на
определените за целта места, съгласувани с органите на ПБЗН, означени с табели и
съоръжени с вода или пясък.
- Пожароопасните материали и леснозапалими течности е предвидено да се съхраняват на
строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните
изисквания за пожарна безопасност.
- На строителната площадка няма да се допуска:
 Използването на нагревателни уреди и съоръжения и други горивни устройства;
 Доставка, използването и съхранението на строителната площадка на
леснозапалими и горими течности, освен когато са създадени условия за това, при
спазване на съответните нормативни изисквания и указания на производителя.
(d.7) Негативни въздействия от социален характер, предизвикани от евентуално
замърсяване на строителната площадка, в следствие на СМР
В непосредствена близост до фургоните за работническия и техническия състав ще бъдат
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осигурени и разположени контейнери за битови отпадъци, които веднъж седмично ще
бъдат извозвани на депо за ТБО. Местодомуването на механизацията, предвидена за
работа на обекта ще става в база в близост до обекта, като няма да се допуска, каквото и
да е замърсяване на почвата и прилежащите към строежа терени с отпадъчни продукти от
ГСМ. В базата ще се извършва зареждането с горива, моторни масла и периодична
техническа профилактика на строителната механизация.
(d.8) Негативни въздействия от социален характер във връзка с причиняване и
обезщетяване на нанесените вреди на лица и имоти по повод изпълнението на СМР
Изпълнителя гарантира, че всички пътища, огради и други елементи на строителната
територия, които са засегнати или разрушени по време на извършване на СМР ще бъдат
възстановени до първоначалното им състояние. По отношение на засегнатите участъци от
открити части, които не са асфалтирани се предвижда същите да бъдат и рекултивирани.
(d.9) Негативни въздействия от социален характер във връзка с нарушаване на
културно наследство, вследствие на СМР
Изпълнителя се ангажира да спре веднага строителството и уведоми съответните
компетентни органи при разкриване на археологически находки.
(d.10) Негативни въздействия от социален характер във връзка с несвоевременното
освобождаване от строителни отпадъци на зоните за преминаване
Изпълнителя гарантира, че всички пътища и зони за преминаване на гражданите, които са
засегнати или замърсени по време на извършване на СМР ще бъдат възстановявани до
първоначалното им състояние с цел осигуряването на комфортното и безопасно
преминаване на гражданите през обекта. За тази цел ще бъде организирана специална
група от работници, чиято цел ще бъде обхождането и почистването на зоните за
преминаване най- малко по два пъти на ден.
(d.ll) Негативни въздействия от социален характер във връзка с неосигуряване на
достъпна среда на населението в района
- Сигнализация и маркировка на временни пешеходни пътеки на различни места,
включително информационни табели;
- Поставяне на плакат с информация за точното времетраене на конкретен етап;
- Поставяне на преместваеми огради и насочващи стрелки за „пряко“ преминаване през
обекта.
Изпълнителят ще определи Отговорник за ВОБД (временна организация и
безопасност на движението) и ще извести писмено за това Възложителя. Отговорникът
ще има следните основни функции :
да организира изграждането и въвеждането на ВОБД поетапно, както е
указано в Проекта за ВОБД;
да организира поддръжката и възстановяването при необходимост на
елементите на временната организация;
да извършва непрекъснат мониторинг и контрол на състоянието на
временната организация.
В зоните на изпълнение на СМР ще се изграждат предпазни заграждения, ще се поставят
предупредителни знаци и табели за обозначаване на обходите, а през нощта сигнално
осветление. След завършване на работите по съответния етап/участък, монтираните
ограждения и сигнализация ще се демонтират.
Охраната за целия обект ще се осъществява от лицензиран охранител денонощно с
персонал и видеонаблюдение, който при необходимост и/или възникване на
необходимост ще сигнализира органите на МВР.
Подмяната на тротоарните настилки ще се извършва на части, като след направата на
един участък ще се преминава към следващия. Ще се оставят временни преминавания
през ремонтираните зони. Складирането на материали или техника ще се прави така, че
да не се затруднява потока на движение, т.е. машини и техника няма да се оставят върху
тротоарните площи, а само на уширения или места в близост до ремонтираните зони, но
така че да не пречат. При ремонтни работи на съществуващи паркинги ще се осигуряват
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временни места за превозните средства, за да не се създават неудобства за гражданите.
Конкретизирани, предложените мерки са:
 Въвеждане на ВОБД (временна организация и безопасност на движението);
 Определяне на отговорник за ВОБД;
 Непрекъснат мониторинг и контрол на ВОБД, вкл. чрез видеонаблюдение на
строителната площадка и съседните й площи;
 Поставяне на уведомителни и указателни табели, писмени обяви;
 Използване на винилни тунели на входовете на блоковете и търговските обекти,
там където е необходимо, за осигуряване на достъп;
 Изграждане на временни пасарелки, обезопасени с парапети, съобразени с
изискванията за придвижване на лица с намалена подвижност;
 Осветеност в тъмната част на денонощието на опасните участъци в ремонт,
обезопасяване на строителните изкопи срещу риск от падане на хора и МПС;
 Предоставяне на актуална информация за конкретните места на изпълнение на
СМР, вкл. в местните електронни медии;
 Своевременно възстановяване за сметка на Изпълнителя на повредените градски
територии извън обхвата на обекта и строителната площадка.
(d.12) Мониторинг и контрол върху изпълнението на предложените мерки Мониторинг на проявленията на отрицателното влияние на строителния процес
върху аспектите на ежедневието по време на изпълнение на договора и контрол
върху изпълнението на предложените мерки.
Техническото ръководство ще осъществява вътрешния мониторинг при него се акцентира
върху разпределението на наличните ресурси, разходването на отпуснатите средства,
изпълнението на задачите, спазването на сроковете, възникването на непредвидени
обстоятелствата, предлагането на уместни промени, внасянето на своевременни
корекции, както и върху установяването на действителния напредък на проекта в дадена
част.
Външният мониторинг, извършван от Възложителя и от Възложителя, създава
допълнителна сигурност по отношение на независимостта, откритостта, обективността и
прозрачността при оценката на междинните и крайните резултати, затова Ръководството
на обекта ще изпълнява стриктно указанията на контролните органи, освен ако те не
противоречат на клаузите в Договора и застрашават сигурността на околните.
За мониторинг на отрицателното влияние на стр. процес, както контрол на изпълнението
на предложените мерки за конкретния обект със заповед ще бъде назначен Координатор
по безопасност и здраве.
(d.13) Възможности за промяна на технологията и/или временната организация на
движение но време на строителството, които намаляват отрицателното влияние
на строителния процес
При рязане и разваляне на съществуващите настилки вместо традиционния начин на
изпълнение чрез рязане с фугорез и къртене с къртач, при който се вдига голямо
количество прах и шум и се пречи на околната среда и населението, ще се изпълни чрез
фрезоване с пътна фреза.
Полагането на тръбите безтраншейно, вместо по стандартния начин с изкопаване, с което
се намалява времето за изпълнение и не се спира движението по участъка. Избягва се
рискът от замърсяване на трасето.
Изпълнителят разполага със звено за полагане на пътни знаци и маркировки, което при
необходимост може бързо да реагира при реорганизация на движението.
При вход-изход на строителната площадка ще бъде осигурено измиване на гумите на
механизацията, като по този начин уличната мрежа се предпазва от замърсяване.
При изпълнението на траншейни изкопи ще се използват инвентарни укрепващи щитове
с цел намаляване времето за монтаж/демонтаж на същите.
С цел опазване на обекта от недоброжелателна намеса на определени места на
строителната площадка ще се монтират наблюдателни камери. Ще се работи само във
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светлата част на деня, като с това се осигурява спокойствие на живущите.
Абсолютно ще се забрани ремонт на строителна техника в зоната на и около строителния
обект. Ремонтни дейности на аварирала техника ще се извършва само в базите на
Изпълнителя след транспортирането й с подходящи транспортни ремаркета /лодки/.
9.6) Технически и технологични параметри, превъзхождащи изискванията на
Възложителя, в чийто обхват и съдържание обосновано са предложени елементи,
свързани с възможности за постигане на по- високо качество (в технически и
икономически аспект) на резултата и на предлаганите за влагане материали
а) Нови и по-ефективни методи за осъществяване на строителството, чрез които се пести
време, постига се по-висока устойчивост и по-голяма здравина, респективно повишаване
на жизнения цикъл на изграденото
(а.1) Иновативни решения в конструкциите - направа на дрениращи подложки от
нетъкан геотекстил и филтриращи елементи за отводняване на намиращи се под
земята съоръжения
Дрениращите подложки представляват многослоен геотекстил и се състоят от дрениращ
елемент и един или два филтриращи елемента, респ. дрениращ елемент с нетъкан текстил
и уплътняващо фолио. Те служат за отводняване на намиращи се в земята строителни
обекти, както и за дрениране. Благодарение на триизмерната си структура и високата си
устойчивост на натиск, те са подходящи и за защита на синтетични уплътняващи слоеве
от механично натоварване.
Предимства на дрениращите подложки
Предимства
спрямо
минералните Предимства спрямо подложките от хаотично
дренажни
слоеве
от
трошен наслоени влакна и пенопласт:
камък/чакъл:
 няма скъпо струващо полагане
 голяма устойчивост на натиск
на степенуван по фракции
 голяма пропускателна способност
материал
дори и при голямо натоварване
 не е необходимо многослойно
 минимална
промяна
на
полагане (нетъкан материал +
пропускателната
способност
с
филтриращ материал + голямо
нарастване на натоварването
натоварване нетъкан материал)
 компактна
конструкция,
поради
 икономии от материал и
което малък диаметър на рулата
транспорт
 без
"пружиниращ"
ефект
при
 бързо и лесно полагане
полагане на покриващата почва
 непроменящи се качества на
 без риск от "обръщане"
материала
поради
 само незначително приплъзване
индустриалното производство и
големи и вариращи ширини на
заводския
контрол
на
рулата (до 4m)
качеството
Полагане
Дрениращите подложки могат да бъдат безпроблемно отрязани до желания размер
с помощта на нож. В такъв случай се препоръчва използването на дървени талпи като
подложен и ограничителен материал.
Дрениращите подложки могат да се полагат вертикално и хоризонтално. От едната
надлъжна страна те са снабдени с широка 10 см встъпваща част. Това позволява
съединяване на отделните ленти като жлеб и пружина. По този начин се осигурява
оптимална хидравлична връзка и дренажът се защитава от замърсяване и запушване дори
и на местата на свързване.
Вертикално полагане
При фиксирането на дрениращите подложки към съответната площ трябва да се
следи изолацията да не бъде повредена. При по-малки площи (напр. стени на мазета)
подложките могат да се фиксират към стената върху изолацията посредством дървени
летви и пирони. При строителните обекти, които са със стъпаловидно разположение над
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изолацията, дрениращите подложки могат да бъдат временно армирани с камъни. В този
случай подложките просто се оставят да висят върху площите, които трябва да се
дренират. При запълването е много важно да се следи подложките да не се разместят.
След запълването встъпващите части се отрязват. Дрениращите подложки се фиксират
по- надеждно към повърхността с течно лепило. Върху подлежащите на залепване
повърхности лепилото се нанася с четка, на ивици с ширина около 10 см. След известно
време на вентилиране двете повърхности се притискат плътно една към друга. При
нанасянето на лепилото върху подложките трябва да се следи в местата на свързване
задната покриваща подложка да може да се избута зад следващата подложка. Въз основа
на здравината на дрениращите подложки, запълването и уплътняването може да се
извърши с машина. Трябва обаче да се внимава подложките да не се разместят и/или
повредят.
(а.2) Невидима защита на различни повърхности
Повърхностна защита за всякакви порести материали - видим бетон, облицовъчен камък,
пясъчник, теракота, гранит и др.
На пазара се предлагат уникални и изключително ефективни нови продукти за
импрегнации на сгради, фасади, бетонни повърхности и керамика. Тези продукти
притежават самопочистващ ефект, с което се избягва замърсяването на защитената
повърхност като фасади, паважни плочи, тераси и каменни повърхности.
Продуктите са на водна основа с противозалепващ ефект, базиран на нанотехнологиите за
защита на корозиращи и абсорбиращи минерални продукти и материали от вода и
замърсяване с мазнини. Това улеснява премахването на лед през зимата от третираните
повърхности и ги защитава от развитие на мъхове, плесени и други микроорганизми.
1.
Технически характеристики
Материалът, използван за повърхностна защита е безцветен импрегнант, който не се
разрежда и не променя цвета на третираната повърхност. Полага се с мече, четка или
бояджийски пистолет. Разходна норма: 1 л. за 225 m2 в зависимост от степента на
абсорбция на повърхността. Време на съхнене: = 1 час при 20 °С. Работните инструменти
се почистват:
С топла сапунена вода. Съхранение: На сухо, проветриво и незамръзващо място,
недостъпно за деца.
2.
Начин на употреба и предназначение:
Продуктите се използват за импрегнация на паважни плочи и камъни, тераси, дворове,
паркинги и алеи, стълби, фасади, покриви, изкуствени камъни, бетонни корнизи, стенни
елементи, тухли, бетонни блокове, облицовъчни фасадни плочи и др. видове бетонни
конструкции.
Нанасят се с бояджийски пистолет с максимално налягане 4 bar, мече или четка. За
получаване на добър ефект повърхността трябва да бъде чиста и суха. Полагането на една
ръка е достатъчно, но импрегнантът се нанася докато повърхността престане да попива,
като това зависи от абсорбцията на различните повърхности. Продуктът е с
продължително действие и крайният резултат се постига след 7 дни.
3.
Предимства на продуктите:
 Лесно почистване с по-малко разходи
 Забавя стареенето на материала
 Материалите са „като нови" и имат чист вид за по-дълго време
 Екологично безвредни формата на воден разтвор и не са необходими специални
предпазни мерки преди, по време и след употреба
 Ефект „ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ" Обработената повърхност е „самоизмиваща се"
за отмиването на повечето петна и замърсявания е достатъчен един по-силен дъжд
(а.3) Безтраншейно полагане на тръби
Безизкопният метод е високо ефективен, а не рядко и единствен с висока
приложимост при преминаване под главни градски, скоростни и релсови пътища, както и
под реки. Той е икономически изгоден, вследствие на високата производителност,
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точност и кратките срокове за пускане в експлоатация на построения участък. Свързан е
и с минимални разходи по възстановяване на настилките.
Начинът на преминаване ще бъде чрез метод за хоризонтално управляемо сондиране,
който позволява монтаж на тръбопроводи до 200 метра дължина. Ползва се при
изграждане на всички видове тръбопроводи - напорни и гравитачни водопроводи, канали,
газопроводи, тръби за предпазване на телевизионни и телефонни кабели, кабели за
високо, средно и ниско напрежение, както и оптични кабели.
Хоризонтално управляемо сондиране се осъществява в следната последователност:
1. Изкопаване на стартова и крайни шахти. При по-дълъг сондаж или при наличието на
сградни отклонения се правят и междинни шахти.
2.
Пилотен сондаж
3.
Изчистване и проширяване на пилотния сондаж
4.
Издърпване и монтаж на тръбата
Диаметърът на пилотния сондаж е равен на диаметъра на пробивната глава. Целта му е да
се направи точен сондажен тунел, чрез който прецизно да се следва планираният път на
сондажа. През втората фаза той се проширява до нужния диаметър, така че да може да се
издърпа през него , като се използва специална проширяваща глава. В крайната шахта
пробивната глава се маха и на нейно място се монтира проширител, който се издърпва
обратно до стартовата шахта. В зависимост от диаметъра на тръбата може да се напряват
няколко последователно сондажа за проширяване, всеки следващ с по-голям диаметър от
предишния. След достигане на желания диаметър на проширителя се монтира анкер, за
който се закача тръбата. Чрез сондажната машина тя се изтегля в направения тунел и се
присвърза към съществуващите тръбопроводи.
(а.4) Иновативни решения в отводняването
❖ Самонивелиращи се капаци на ревизионни шахти
 Разпределят динамичното натоварване от трафика
 Осигуряват равна повърхност и предотвратяват потъването
 Опция за секретно заключване против вандализъм
 Възможност за визуализация на герб или лого
 Сертифицирани за клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 124 Изработени са
от висококачествен полипропилен, устойчив на корозия, химикали и измръзване
Функционални елементи за различни трафик зони
 Иновативната технология HexRib осигурява максимална сила и устойчивост на
натоварване.
 Два варианта на системата: Х100С с композитен ръб за класове на натоварване до
С 250, X100S със стоманен ръб за класове на натоварване до D 400.
 Отводнителни улеи с осветление
 Отводнително система Multi Drain
В основата на системата АСО Multi Drain стои идеята да се осигурят предимства за
всички архитекти, проектанти, дистрибутори, предприемачи и строители. Пет класа
на натоварване, шест ширини, три материала на защитния ръб - една иновативна
концепция. Проектантите специфицират с лекота, благодарение на универсалните
елементи и аксесоари. Търговците на строителни системи се възползват и лесно
оптимизират складови количества и асортимент. Строителите предлагат
усъвършенствани решения, тъй като АСО MultiDrain съчетава техническо
разнообразие, висока функционалност и изключителна издръжливост.
Отводнителните улеи са изработени от висококачествен полимербетон, който
осигурява за всеки тип приложение максимална стабилност, висок хидравличен
капацитет и самопочистващ ефект.
Системата е сертифицирана, съгласно БДС EN 1433 за класове на натоварване до
Е600. Според спецификата на приложението се предлага широка гама от решетки. Може
да се избира между различни дизайни от чугун, неръждаема или поцинкована стомана.
 Бордюри с интегрирани отводнителни улеи
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Две функции в един елемент
Естетично решение за отводняване в зоната на борд.
Функционални елементи за различни трафик зони
Сигурност против вандализъм
Клас на натоварване до D400, съгласно БДС EN 1433
 РР (ПП) ревизионни шахти
Главното им предназначение е да се осигури достъп до каналите или
отводнителните системи, което изисквало инспекцията им и периодичната им поддръжка.
Напредването на технологиите и нуждата от задължителен достъп до шахтите, води до
тяхното почти цялостно изчезване.
Повече от 50 години водещите европейски компании предлагат шахти, недостъпни
за почистване. През последното десетилетие недостъпните шахти успяват да изместят
повече от 40% от традиционните шахти, поставяни дотогава в Европа. Последните
години европейските производители създават нови напълно достъпни шахти за
инспекция и периодични прегледи, следвайки техническия напредък както във
функционалността, така и по отношение на материалите.
Технически характеристики:
•
материал - РР полипропилен;
° тип RML събирателни, 3 входа и 1 изход ;
•
диаметър на вход/изход 0160, 0200 и 0315;
8
диаметър на базата 0315 и 0400;
° в съответствие със стандарт EN 476.
Предимства:
 конструкция тип "LEGO" - всички елементи, съединенията с муфи и тръбите
фабрично се оборудват с уплътнителни елементи;
 системните канални шахти се състоят напълно от пластмасови елементи
неподлежащи на корозия, нечупливи и запазващи формата си стабилна;
 отделните елементи са с такива размери, че различните дълбочини на шахтите,
които са необходими се постигат по много лесен начин;
 в горната си страна системните шахти могат да се окомплектоват с различни
капаци, сред които пластмасови, чугунени или телескопични, издържащи на
различни натоварвания от 5т. до 40т.
Поддръжка, почистване и експлоатация:
Модерните технологии за проверка и почистване правят достъпността излишна. Дъното
на шахтата с гладката си повърхност и специална форма е предпоставка за оптимални
хидравлични свойства за движение на течността. Така се избягват запушването и
наличието на утайки. Шахтите са пригодни за провеждане на инспекция чрез въвеждане
на инспекционни камери в тях или тръбопровода. С модерна почистваща техника, без
никакъв проблем, се осигурява отлична проходимост в каналните системни шахти.
Монтаж:
•
уплътняването на свързващите проводи, както и на вертикалната тръба се
извършва посредством фабрични здраво закрепени прилепващи уплътнители;
•
монтажа на системните шахти се извършва аналогично на монтажните тръбни KG
формовани елементи.
Приложение:
 вентилация на канализация;
 обезвъздушаване на канализация;
 за събиране, отвеждане, извиване или почистване на канализация;
 в обществения сектор;
 в промишления сектор.
Баластният материал и мястото за полагане на дъното на шахтата се подготвя според
предписанията на БДС EN 1610. Постилащият слой трябва да е равен и устойчив на
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натоварване. За целта трябва да се постави и трамбова подготвителен слой с дебелина
около 10 см. Изграждане и изравняване на дъното на шахтата с предварително монтирано
пръстеновидното уплътнение за многократна употреба според тръбните съединения и
предписанието на проекта. Поставя се пръстена на шахтата докато опре плътно към
дъното на шахтата. За да се подсигури точно изравняване на стълбата за изкачване,
трябва да се внимава за съвпадащите външни надлъжни ребра. Аналогично се поставят и
другите пръстени на шахтата. Запълва се дупката на шахтата с попълващ материал G1 и
G2 с максимална големина на късовете 32 мм (при материал с кръгла форма) и
максимално 16 мм (при материал на парчета), и набиване на пластове с дебелина от 20 до
40 см. Според предписанията на БДС EN 1610, ATVDVWK А 139. При уличен участък
трябва да се постигне степен на уплътнение най-малко DPr = 95 %.
(а.5) Иновативни решения във ВиК - Използване на ново поколение тръби РЕ100 RC
за полагане без пясъчна подложка
Материал
Полиетилен РЕ 100 RC+
черен с две сини ленти
Цвят
по дължина
Външен диаметър водопровод
бЗмм до 400мм, PN10 и
Външен
бЗмм
до 225ммPN25
DN/OD диаметър газопровод
16
SDR
7.4 за газ 11,17 за вода
DN/OD
Налягане
PN10.PN16PN25
пръти
12м
Стандзртни дължини
кангали
100м
Приложение
инфраструктури и
системи, промишлени
приложения, селско
РЕ 100 RC представлява усъвършенствана
разработка на доказания първичен материал
стопанство,
РЕ100. РЕ100 RC предоставя изключително
висока устойчивост на високо концентрирано
нестандартно
натоварване и бавно разрастване наприложение
пукнатини, отразено в наименованието РЕ100 RC
(resistance to cracking = устойчивост на пукнатини). С доказаната си висока устойчивост
на пукнатини при удар, тръбите от РЕ100 RC са специално пригодени към засилените
изисквания при полагане. Те са поустойчиви на външни удари като драскотини,
издълбаване, концентрирано натоварване и деформация, като при това не губят
изискванията за напорни тръбопроводни системи.
Предимства:
 висока устойчивост при бавно разрастване на пукнатини,
 много добра устойчивост на високи концентрирани натоварвания,
 без използване на инертни материали за полагане
 дълъг експлоатационен живот, дори при тежки условия,
 отговарят на всички приложими стандарти,
 подходящи са за различни приложения и начини на полагане, благодарение на
отличните качества на материала
Приложение
 Инфраструктурни системи водоснабдяване, газоснабдяване, отвеждане на
атмосферни и канализационни води, напорни канализации, защита на
телекомуникационни и оптични кабели.
 Промишлени приложения за тласкатели при помпени системи, за пренос на
различни флуиди, горива и т.н.
 Селското стопанство системи за напояване и системи за разпръскване,
 Нестандартно приложение тръбопроводи в трудни и скалисти терени.
Начин на свързване
При инсталиране на тръбопроводите се използват доказаните фитинги от полиетилен с
висока плътност (PEHD). Те са стандартни и са подходящи за челна заварка или чрез
електро муфи. Механичните Фитинги от стомана или чугун също са съвместими за
използване.
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За свързване на тръбите се използват традиционните техники за свързване.
Свързването на тръби от PE100RC директно с тръби от РЕ100 посредством челно или
електрофузионно заваряване е напълно възможно и допустимо и по нищо не се отличава
като технология и време за заварка от свързването на две тръби от РЕ 100.
Начин на полагане
 Изкопно полагане без пясъчна подложка
 Браздови метод
 Хоризонтален сондаж с промивна течност (суспензия от вода и бентонит)
 Валцуване
 Рехабилитация на тръбопроводи
(а.6) Иновативни решения в уличната сигнализация и в уличното осветление
 Слънчеви батерии за осветителни тела и малки пътни знаци
Соларни лампи за улично осветление притежават следните предимства:
 Лесна инсталация без свързване с електрическа мрежа.
 Изпитана технология. Антикорозионно покритие на всички компоненти,
 Ниска инсталационна цена.
 Бързо и лесно настройване,
 БЕЗ свързване към електрическа компания.
 БЕЗ копаене на канали за окабеляване,
 БЕЗ допълнително обслужване.
 БЕЗ сметки за електричество.
 БЕЗ допълнително обслужване на батериите.
 25 годишна експлоатация.
❖ Пътни знаци
Светодиодните пътни знаци са широко разпространени в Европа и останалата част
на света. Те работят чрез соларно захранване и гарантират пълна осветяемост на
площите. Снабдени са с датчици ден и нощ и за движение. Спокойно можем да кажем, че
този тип знаци са едно идеално средство за безопасност, което би следвало да бъде
монтирано в местата с повишен трафик.
Пътните знаци със светодиоди са чудесно решение за улици в близост до детски
градини и училища, а също така и за магистрали. Разположението им на найнатоварените участъци може да спомогне за намаляване на пътно транспортните
произшествия и спазване на правилата за движение. Видимостта им през нощта е найголямото им предимство и основно предназначение.
 Светодиодни пътни маркери със соларно захранване
Светодиодните пътни маркери със соларно захранване се отличават с брилянтни цветове
на излъчвания спектър, икономични, енергонезависими, устойчиви на атмосферните
влияния и трафика на пътните артерии. Различните модели са предназначени за различни
приложения в зависимост от позиционирането им върху платното, степента на
натовареност, ъгълът на излъчване, начина на фиксиране и сезонните промени. Всички
модели имат вграден backup за функциониране в лошо време с недостатъчна слънчева
активност, сензор за автоматично включване и изключване при промяна на околната
осветеност, контролертаймер за настройка на мигане или постоянно светене, голямо
разнообразие на излъчваните цветове.
 Стълбове за осветление - горещо поцинковани
Стълбовете за осветление за постигане на подобри характеристики е препоръчително да
са поцинковани съгласно EN ISO 1461, ASTM А 153 ASTM А 123. Те са подходящи за
осветление на открити площи, пристанища и летища.
Дълготрайността, която може да се достигне с този метод е до 30 години гаранция
срещу корозия в зависимост от дебелината на цинковото покритие. Стълбовете запазват
първоначалния си вид години наред, благодарение на горещото им поцинковане.
Издържат на всякакви външни условия и не е необходимо да се подменят с нови.
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а. 7) Машина за автоматизирано повдигане и полагане на бордюри
Инсталационна, полагаща и товарачна машина. Машината, полагащата бордюри,
улеснява транспортирането и полагането на бордюри и други елементи. Снабдена е с
иновативна вакуумно- полагаща система и може да бъде използвана като компактна
транспортна машина с много приложения. Тази уникална комбинация улеснява работата,
оптимизира разходите и подобрява логистиката.
Това, че машината е и полагаща и товарачна, позволява материалът да бъде
вдигнат от палетата, придвижен и поставен, където е необходимо, само с едно движение.
Ефективното полагане на бордюри по пътя е напълно гарантирано. Чрез рамото на крана,
шофьорът управлява „всмукателната тръба“, на която е закрепен бордюра, за да се
постави на правилното място. Поставянето на бордюри става много лесно. Гранитни или
бетонни бордюри, тежащи до 300 кг. се вдигат чрез всмукателната плоча (която е
свързана с вакуумната тръба). Прецизната работа на двойноподвижните напречни греди
на крана допринасят за намаляване на големите усилия и облекчават труд на
работниците.
Електронните сензори постоянно показват позицията на мачтата. Ако случайно се
отклони само с частица от градуса на вертикалата, за секунди се връща в правилната
позиция чрез два хидравлични цилиндъра.
(а.8) Иновативни решения за подобряване качествата на бетонните смеси и
разтвори
Пластифициращите химични добавки силно променят свойствата на бетоновите и
циментопясъчните разтвори и подобряват качеството на готовите бетонни конструкции.
В зависимост от конкретните условия могат да се използват самостоятелно или няколко
наведнъж, като предварително бъде уточнена точната рецепта на бетоновата
смес/разтвора.
Съществуват много различни пластификатори и добавки за подобряване качествата на
бетонните смеси. Ето някои от тях:
❖ Пластификатор за бетонни и циментопясъчни разтвори, подобряващ техните
качества
Добавка, която добавена към бетона или строителния разтвор, подобрява техните
свойства.
Предимства
 Пластифицира бетони и техните смеси.
 Увеличава плътността и якостта на натиск на бетон и разтвори,
 Увеличава устойчивостта срещу изтриване,
 Прави бетона и разтвора водоотблъскващи.
 Увеличава устойчивостта към химически и петролни смеси.
 Намалява опасността от напукване.
Области на приложение
 Добавка за бетон и разтвори.
 Свързващо покритие между стар и нов бетон.
 Циментова замазка с висока устойчивост срещу абразия.
 Водонепропускливи замазки с висока устойчивост срещу хидростатично налягане.
 За бетон върху топлоизолация.
 При замазки и бетонови повърхности с висока устойчивост на химически и
петролни смеси.
 За топлоизолационни панели, плочки и различни видове покрития.
 Подобрява вароциментовите мазилки и повишава устойчивостта им на
атмосферни условия.
 Пластификатор - забавител за бетони и разтвори
Повишава обработваемостта, като ефективно увеличава сроковете на свързване и
втвърдяване, което снижава напрежението при работа в сложни технологични условия.
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Използва се при повишена температура на въздуха и необходимост от забавяне сроковете
на свързване. В нормални температурни условия осигурява удължено време на работа
при запазване на консистенцията на бетонната смес. Това позволява разгръщане на поширок работен фронт, увеличаване на разстоянието между работните фуги и др.
Позволява постигане на по-висока производителност при изпълнение на бетонни работи в
по-големи обеми.
 Пластификатор с въздуховъвличащо действие
Това е въздуховъвличаща добавка за бетон и разтвори. Внася в пресния бетон
контролирано количество въздух под формата на микроскопични мехурчета, които се
разпределят равномерно в обема му. Осигурява увеличаване на обема /разбухване/ и
намаление на теглото на сместа. Получава се лек и порест бетон. Използва се при
производство на устойчив към замръзване бетон и като пълнежен бетон.
Предимства
 Улеснява уплътняването на бетона, действа против разслояването на съставките
му и подобрява значително обработваемостта и изпомпването му.
 Намалява направната вода, като това не води до влошаване на консистенцията.
 Повишава мразоустойчивостта.
 Не променя времето за свързване /начало и край/ на бетона,
 Ускорява втвърдяването.
 Полипропиленови влакна за армиране на бетони и мазилки
Влакната са произведени от 100% чист полипропилен. Притежават оптимална
конфигурация, осигуряват защита срещу поява на пукнатини в бетон и мазилки,
повишават устойчивостта на износване, удар и раздробяване, повишават
водонепропускливостта, придават остатъчна якост. Те са алтернативна форма на
рабицовата мрежа, осигуряват вторично армиране на бетон и мазилки, както и активна
антимикробна защита. Прилагат се при изпълненеи на формувани бетонови изделия,
различни видове настилки, мостове, преградни стени, бетонни резервоари и басейни,
канали, замазки и мазилки, шприц и торкрет бетони.
Не влияят върху хидратацията на цимента, действието им е чисто механично.
Съвместими са с всички видове бетони и химически добавки към тях. Не корозират и са
алкалоустойчиви.
Предимства:
 Намаляват от 90 до 100% пукнатините от съсъхване.
 Повишават опънната якост на пресния бетон (способността му да издържа на
вътрешни напрежения, без в него да се развиват видими пукнатини).
 Осигуряват равномерно водоотделяне от пресния бетон,
 Увеличават абразивната устойчивост на бетона със 105%.
 Подобряват връзката между бетона и армировката.
 Армираният с FIBERPLUS бетон не се разпада дори след 10% по-голямо
натисково натоварване в сравнение с обикновения бетон. Това е от особено
значение в случаите, където ударните или сеизмични натоварвания засягат
безопасността на хора и имущество.
 Увеличават водонепропускливостта на бетона с 63% при дозировка на
FIBERPLUS 0.9 кг/куб.м бетон.
 Намаляват корозията на армировката,
 Увеличават мразоустойчивостта.
 Стоманени фибри за бетон с огънати краища RFC 45/50 (1x50)
Описание
Стоманени фибри за дисперсно армиране на бетон-за структурна и неструктурна
употреба. Произведени са така, че да осигуряват равномерно разпределение на отделните
нишки в бетонната смес, без да са необходими никакви допълнителни уреди и
приспособления за размесване. Но се препоръчва работниците, добавящи фибрите в
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бетонната смес, да са снабдени с ръкавици и очила и адекватна защита за очите. Бетонът,
армиран дисперсно със стоманени фибри, притежава завишена коравина на срязване и
огъване, което го превръща в добро решение за тежконатоварени индустриални подове.
Якостта му на умора при циклично натоварване също е много по-голяма, в сравнение с
обикновения.
Подобно на полипропиленовите фибри, стоманените осигуряват добра дуктилност
(възможност за поглъщане на енергия и работа при наличие на немалки пластични
деформации) и устойчивост на динамични въздействия.
Предимства на стоманените фибри:
 Цена/стойност
 Дисперсно структурно армиране-което означава армиране на всеки кубичен
сантиметър от бетона
 Транспорт-количеството на стоманата или стоманената мрежа са намалени
 Време-армирането е готово, чрез просто добавяне и разбъркване на фибрите в
Бетона
 Подобрени физически характеристики: - Намалени пластични свивания; Намалени
температурни свивания и разширения на готовия бетон; Увеличена якост на
натиск и удароустойчивост; Предотвратяват разслояването на бетона, увеличават
неговата еластичност и като краен резултат увеличават издържливостта на
бетоновите елементи; Намаляват възможността от образуване на пукнатини
Увеличават износоустойчивостта на подовете; Увеличават устойчивостта на
подовете при температурни промени и термални шокове.
Типична употреба: - Индустриални подове; Настилки за магистрали, пътища и
площадки; Писти на летища; Противоземетръсни структури; Пристанищни структури;
Тунели и други наземни конструкции
❖
Пластифицираща добавка за бетон
 Добавка, която действа като пластификатор (на база лигносулфонати).
 Увеличава плътността на бетона.
 Намалява направната вода до 10% и като резултат намалява водоциментовото
съотношение.
 Намалява порьозността на бетона и абсорбцията на вода, което води също до
водоплътност на масата на бетона.
 За производството на водоплътен бетон, съдържанието на ситнозърнест пясък и
цимент е най-малко 400 кг/куб.м (din 1045).
❖
Противозамръзваща добавка за бетони и разтвори
Противозамръзваща комплексна добавка, която понижава температурата на замръзване
на водата в бетонната смес и разтворите. Редуцира направната вода и не действа
корозионно спрямо армировката в бетона. При употреба й в бетони и разтвори не се
появяват соли по повърхността им. Устойчива е в температурен интервал от -20° до
+70°С. При разреждане с вода не се получава утайка. Използва при производство на
бетони за всички видове бетонни и стоманобетонни елементи и конструкции, бетонирани
при ниски (отрицателни) температури.
Предимства
 Повишава пластичността и обработваемостта на бетоновите смеси,
 Намалява направната вода, като това не води до влошаване на консистенцията.
 Повишава мразоустойчивостта.
 Повишава началните /ранните/ якости на бетоновата смес.
 Позволява по-ранно декофриране.
 Не предизвиква корозия на армировката, тъй като не съдържа хлориди.
❖ Суперпластифицираща добавка за бетон за ускорено втвърдяване
Суперпластифицираща добавка, която се използва за ускорено втвърдяване на бетони
и замазки. Може да се използва за полагане на бетон под вода, за анкериране и др.
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 Предимства
 Увеличава якостта на бетона в ранна възраст.
 Намалява количеството на цимента и водата за 1 куб.м бетон и позволява поранни срокове за декофриране.
 При изпълнение на бетонови работи при температури по-ниски от -5°С е
благоприятно да се използват състави с по-висок клас по якост на натиск, с
повишено съдържание на цимент и съобразено водоциментно отношение.
(а. 9) Иновативни решения при изпълнение на връзка между стара (съществуваща)
и
новоноложена асфалтова настилка
❖ Асфалто-армираща мрежа
Предназначение
Пътната асфалто-армираща мрежа предотвратява преминаването и предаването на вече
съществуващите в старата асфалтова настилка пукнатини към новия слой асфалт.
Използването на мрежата подсигурява допълнително здравината и качеството на новата
настилка и спомага за по-доброто разпределяне на силите на напречните натоварвания на
настилката като повишава значително еластичността и здравина.
Приложение
 Изключително подходяща за приложение при ремонт на стари пътни настилки,
при които върху съществуващия напукан и разрушен слой асфалтобетон е
необходимо да се положи нов слой.
 Използва се и при изграждането на новите пътища като се полага между
асфалтовите слоеве.
 Анализ на повредите по асфалтовото покритие
Пукнатините и повърхностните набраздявания са най-видимите признаци за
влошаване на качеството на положените асфалтови настилки. Когато се появят пукнатини
по повърхностния асфалт, водата може да прониква през тях до по-долните слоеве на
пътната структура. В крайна сметка при повтарянето на цикъла сухо - мокро - замръзване
-размразяване, се стига до преждевременна повреда на цялата пътна настилка. Има
няколко основни причини за причиняването на асфалтовите дефекти, но те могат да
бъдат сведени до четири основни групи:
верижна реакция,
трафик,
термично въздействие,
повърхностни поражения.
 Верижна реакция
В случай, че нов слой асфалт се поставя върху стар, вече повреден слой, възниква
отразяващото разрушаване - т.е. пукнатините се предават от долу нагоре, от стария към
новия. За да се избегне или ограничи това влияние, е необходимо поставянето на
армираща пътна мрежа от Геосинтетичен материал, който помага напукването да става
само хоризонтално в стария слой без да засяга новия слой асфалт. - (фиг. 1)
 Термично въздействие
Асфалтът и почвата имат различни коефициенти на еластичност и топлинно разширение,
следователно, при всеки цикъл замръзване-размразяване слоят асфалт се поставя под
напрежение. Това се получава, защото слоят асфалт се разширява и свива различно от
почвата под него. Същото явление се наблюдава и ако основата е от бетон. Именно тези
действия, в комбинация с натоварванията от трафика, способстват за влошаване на
асфалтовите характеристики. За да се избегнат термичните напуквания е необходимо
използването на Геосинтетичен слой, който да предаде на асфалта необходимата якост на
опън при малки удължения, както и затварящ ефект като цяло, за ограничаване на
страничната деформация. Най-подходящи за тази цел са Геосинтетичните материали с
висока издръжливост - армиращите мрежи.
 Трафик
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Трафикът и особенно тежкият трафик, водят до цикли на износване, които въздействат на
асфалта алтернативно - с разпъване и свиване. Асфалтът притежава слаба устойчивост на
опън и тези цикли водят след себе си вътрешни, натрупващи се деформации, и когато се
стигне до пределната им граница, асфалтът започва да се пука. Ето защо, за избягване или
ограничаване на влиянието на трафика, е необходимо поставянето на армиращ слой
Геосинтететика, който да осигури необходимата якост на асфалтовите слоеве. Много е
важно да се запази връзката между горния и долния слой и те да действат единно, за да
може да се противопоставят на натоварващите цикли и амортизацията. Разделянето на
двата слоя от друга страна би довело до ускореното възникване на пукнатини. Найподходящи за целта са Геосинтетиките с висока якост, които поради отворената си
структура, не разделят горния и долния асфалтови слоеве.
 Повърхностни поражения
Разширяването и свиването по време на срока на употреба, предизвикват повърхностни
напрежения, които преминавайки лимита на устойчивост на асфалта, способстват за
появата на пукнатини. Повърхностните натоварвания достигат максимални стойности по
време на периоди с висока температура. След като веднъж се появи пукнатина на
повърхността, тя започва да се разпространява надолу, предизвиквайки ефекта на
отварящ се цип. Водата прониква там и достига долните слоеве и при редуването на
циклите на замръзване и размразяване, се стига до преждевременно разрушаване на
цялото покритие. Най— добрият начин да се предпазим от този ефект е да забавим
процеса на поява на повърхностни пукнатини по време на периода на употреба. Тъй като
в общи линии пукнатините са в резултат от по-горе описаните цикли решението ще е
сходно - да се положи армиращ слой.
❖
Свойства на геосинтетичните материали за армиране на асфалтовите слоеве
Геосинтетиката за армиране на асфалта трябва да притежава следните качества и
характеристики:
Висока якост на опън, за да може да осигури необходимата устойчивост с
минимално удължение.
Много ниско вискозно удължение (пластична деформация), за да се
предотврати вътрешната пластична деформация на асфалта през дълги периоди от
време.
Капацитет на странично свиване като цяло.
Отлична гъвкавост и полагаемост, за да ляга хоризонтално върху
асфалтовия слой, без да създава вълни или празнини. Листите трябва да лягат без
проблем и без нуждата от предварителна обработка или някакво допълнително
механично закрепване.
Устойчивост на високи температури, за да се избегне формирането на
вълни или свиване, водещи в последствие до пукнатини в асфалта.
Лесно фиксиране към поддържащия слой посредством слепващо покритие
от чист битум или битумна емулсия, и постигане на добра адхезия на
поддръжката, за да се избегне последващо надигане на листите от колелата на
камионите или при финалната обработка.
апацитет да поддържа връзката между горния и долния асфалтови слоеве,
без да позволява тяхното разделяне.
Капацитетът на затваряне и отворената структура, които от една страна позволяват
затварянето като цяло и от друга не пречат на спойката между двата слоя асфалт, са
специфични характеристики на геомрежата. Устойчивостта на високи температури е
присъща на полимера: докато полиуретана и полипропилена показват точка на омекване
при по-ниски температури от тази на полагане на асфалта, полиестера има по-висока
точка - при 265°С.
❖
Подходящи геосинтетични материали за армиране на асфалт
Най-ефективната система за асфалтова армировка включва използването на мрежи от
полиестер с висока здравина, покрити с предпазен слой. Този тип материали са в
74

състояние да се прикрепят стабилно към асфалтовият слой, да предоставят висока якост
на опън и устойчивост на удължение с минимално проплъзване и да издържат на резки
температурни амплитуди.
 Пътна армираща мрежа (ПАМ)
В практиката най-важните проблеми, които се срещат са свързани най-вече с
трудностите при получаване на добра адхезия на материалите (които обикновено имат
повече от 80% празна повърхност) към асфалта.
От друга страна нетъканите геотекстили, използвани също така и при асфалтови
настилки, са лесни за монтаж, показвайки добра адхезия към основата, благодарение на
твърдата си повърхност без макро отвори. Нетъканите геотекстили имат също така и
функцията на разделител и хидроизолатор (когато са импрегнирани с битум); те могат да
забавят възникването и развитието на пукнатини към долният слой, но нямат укрепващо
действие, поради техните недостатъчни механични характеристики.
В последно време, специално за приложение при изграждане на асфалтови
пътища, бе разработен нов тип материал, наречен ПЪТНА АРМИРАЩА МРЕЖА - ПАМ
RoadGrid.
Този продукт е в състояние да осигури високите механични характеристики на
полиестерните мрежи и в същото време да гарантира адхезия към основата, подобна на
тази на нетъканите геотекстили. Този резултат е получен чрез изграждането на мрежа от
тънки нишки, въведени в основните мрежи на Geogrid, по време на текстилната фаза,
както е показано на (фиг. 2).
Още повече, ПЪТНА АРМИРАЩА МРЕЖА е произведена по метода К-DOS, която
представлява плетене на основата с вкарване на нишките и закрепване на връзките. По
този начин структурата на материала, имайки фиксирани връзки, позволява оптимална
стабилност на размерите и висок капацитет на общо затваряне. Ето защо ПАМ перфектно
се свързва към поддържащия слой без да създава разделение между основния и
износващият се слой.
Текстилната структура на ПАМ е изцяло покрита със защитен полимерен слой,
направен от ЕВА (Етилен Винил Ацетат). Този полимер има ниска точка на омекване от
около 135°С. По време на полагането на асфалта, слоят ЕВА се разтапя частично, като
така способства за адхезията на продукта към долния слой.
Когато износващия и основния слой не са съединени достатъчно добре,
напречната сила, произведена от ускорението и най—вече от спирането на тежките
превозни средства, не се предава изцяло към долните слоеве и по тази причина на места
може да се получат отлепвания. Тези места впоследствие са подложени на повишено
напрежение и се разрушават бързо като оформят и пукнатини и деформации.
ПАМ позволява да бъде избегнат този проблем, тъй като осигурява ефективен
подсилващ елемент, способен да осигури адекватна устойчивост на циклите на износване
причинени от пътното движение, без да нарушава устойчивостта на напречни
напрежения.
Като резултат от монтирането на ПАМ, животът на износващият слой се
увеличава с фактор 3 до 10, в зависимост от качеството на асфалта, допълнителните
материали и на полагането.
Употребата на ПЪТНА АРМИРАЩА МРЕЖА RoadGrid е подходяща за:
поправяне на деформирани асфалтови слоеве (Фиг. 4) разширяване на пътища, писти на
летища, линии за таксита (Фиг. 5) свързване на части от мостове и пътни настилки; зони с
предразположение към диференциални заселвания; реконструкция на пътища над зони с
разкопки.
Монтаж и полагане на ПАМ
ПАМ е навита като е поставен много тънък слой полиетиленово фолио, което
предпазва продукта и гарантира лесен и бърз монтаж (фиг. 3): всъщност, при издърпване
на тази лента, материалът се разролва равномерно върху основния асфалтов слой, без да
се създават нагъвания или вълни (фиг. 6). Следователно двама работници могат да
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положат ролка от материала с дължина 100 м., само за няколко минути (фиг. 7). Монтажа
и полагането на ПАМ се извършва като се следва описаната по-долу процедура:
Ролките се съхраняват на сухо и чисто място; като не се нареждат една върху
друга, за да се избегне деформации; Ако е необходимо, се фрезова старият износващ
слой; Изравнява се и се почиства повърхността: премахват се праха и маслените петна;
запълват се вдлъбнатините по-големи от 20 мм; основните нередности трябва да се
елиминират или чрез фреза или чрез запълване с 20 мм асфалт; каналите от фрезоването
не трябва да са по-дълбоки от 10 мм; Напръсква се със слепващия материал, за
предпочитане изработен от чист битум, при количества от 0,30 - 0,50 л/кв.м., или от
катионна емулсия, 50 % битум и 50 % вода, при количества от 0,80 - 1,20 л/кв.м от
цистерна оборудвана с разпръскващо устройство (фиг. 8); температурата на
разпръсквания битум трябва да бъде по-ниска от 145°С; площта на разпръскване трябва
да бъде 200 мм по-широка от материала;
В случай, че се използва битумна емулсия, се изчаква около час докато емулсията
пробие и водата се изпари изцяло;
ПАМ се полага върху поддържащия слой, като се внимава да се запази гладък, без
сгьвки или вълни; първо се поставя ролката; закрепя се в началото като се използват
големи пирони или се положи малко асфалт на първия половин метър; разстила се
материала като се издърпва полиетиленовото фолио, а ако останат нагъвания или вълни,
се изравняват; изрязва се материала около захващанията; по цялата дължина на ролката,
разстоянието между страните трябва да бъде 100мм, а в края става 150-200 мм, като всяка
нова ролка се поставя под края на предишната; Ролките трябва да се разролват по
продължение на пътя или по посока движението на обработващите машини;
В случай на неравна повърхност, за да се избегне вдигане или нагъване при
следващото преминаване на камион или обработваща машина, материалът може да бъде
изпънат чрез издърпване (с помощта на лебедка или камион): подобно напрягане ще
предизвика 0.2 % удължение на материала, което е стойност в мм при 100 м дължина на
ролката; докато е напрегнат материала, трябва да се закрепи с пирони или покрит с
асфалт в двата края; за да се избегне надигане на положения материал при преминаването
на обработващите машини, е възможно да се положи пясък както и ситно напукани
камъни или цимент;
Монтажа на материала ПЪТНА АРМИРАЩА МРЕЖА обикновено не води до
удължаване на работното време, тъй като процедурите свързани с него се извършват
обикновено паралелно с другите работи в работните зони, непосредствено преди или след
тях.
(а.10) Иновативни решения срещу поява на микропукнатини по пътното платно
Армиращата и пукиатиноразсейваща геомрежа
Специални мрежи за асфалтови настилки:
Геомрежите и геокомпозитите са двукомпонентни структури, състоящи се от
стъклени и полиестерни влакна с полимерна покривка и с възможност за допълнително
самозалепващо се покритие. Използват се за армиране на асфалтови пътни конструкции и
индустриални настилки.
Приложение на геомрежите в пътното строителство:
Стабилизиране на земната основа под пътни и жп насипи
Армиране и рехабилитация на пътни настилки:
b) Екоиновации
Екоиновациите като перспективно направление в строителството.
Широка популярност през последните години, включително и от гледна точка на
фирмената конкурентоспособност, придобиват т.нар. екологични иновации или
екоиновации. Те представляват реализирани новости, допринасящи за опазването на
околната среда и същевременно насочени към по-ефективното и/или по-ефикасното
използване на ресурсите. От водещо значение тук както за производството, така и при
потреблението са разкриването на иновативни решения за използване на възобновяема
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енергия, неутрализиране на вредното въздействие върху околната среда и подобряване на
показателите на околната среда.
(b.1) Соларна настилка за пътища
Енергогенерираща настилка от фотоволтаични панели, направени на модулни
соларни плоскости, покрити със закалено стъкло, които генерират енергия. Така освен за
покритие на пътища този вид настилка спомага за възобновяване на слънчевата енергия и
опазване на околната среда. Панелите могат да бъдат използвани като настилки за
пътища, магистрали, велоалеи, тротоари, паркинги. Също така, заради водоустойчивостта
си, те биха могли да се използват и като плочки около басейни и водни пространства, а
заради вграденото LED-осветление - могат да служат като основа на дансинги, детски
площадки и стадиони.
Устойчивостта им на тежест пък ги прави подходящи и за състезателни трасета. И
изобщо - приложението им може да бъде навсякъде. Модулите са оборудвани с вътрешни
микропроцесори, които комуникират с другите панели, контролен център и дори с
автомобилите, движещи се по пътя. Светодиоди, вградени в панелите, осигуряват пътната
маркировка. Има дори и нагревателни елементи, така че върху фотоволтаичната настилка
да не се натрупват сняг и лед, с което биха се намалили разходите по почистване и
поддръжка на пътищата през зимния период. Настилката е подходяща както за градски,
така и за извънградски пътища. Освен за пътища, соларната настилка може да се прилага
и за игрища, площадки, дори самолетни писти. Подходяща е дори за велоалеи и паркови
алеи. Освен всичко, тъй като фотоволтаиците са модулни, е доста лесно при повреда на
настилката да се направи подмяна, без да се причинява голямо неудобство за пътуващите
по пътя.
Панелите, които могат да бъдат използвани и като "зарядно" за офиси, домове и
електромобили, ще променят изцяло и електрическата мрежа на страната или областта.
(b.2) Светеща боя за бетонови повърхности
Светеща боя за бетон, специално предназначена за бетонни повърхности от
всякакъв вид. Светещата боя за бетон има ефект на светене в тъмното 6-8 часа. Устойчива
е към механични натоварвания и атмосферни влияния, към химични вещества, мазнини,
масла и миещи средства. Поставянето на такъв вид боя би спомогнало за безопасно
движение на автомобилите през нощта.
(b.З) Продуктови екоиновации
Ниски енергийни и отпадъчни характеристики, еколого съобразна
материалоемкост и рециклируемост, и интериорни и/или екстериорни композиции от
органични елементи на флората и/или фауната (например затревяване и залесяване).
Използват се редица стандарти за сертифициране на зелените (устойчивите)
сгради/съоръжения.
Под "пасивна сграда/съоръжение" следва да се разбира тази, която отговаря на
съответните нормативни изисквания по стандарт, отнасящи се до годишното потребление
на енергия за отопление и вентилация, общото годишно потребление на
сградата/съоръжението за всички нужди и въздухопроницаемостта на сградата.
Специфичното за пасивните сгради/ съоръжения е, че използвайки максимално
архитектурния дизайн и изолацията, те се отопляват или охлаждат сами, без помощта на
активни електрически охладителни или отоплителни системи, следствие на което
постигат изключително ниска обща енергийна потребност. Концепциите за т.нар.
"пасивна сграда" са възникнали в края на 80те години на XX век. Първата пасивна къща в
България е изградена в близост до центъра на гр. Варна през 2009 г.
За опазване на околната среда част получените при изпълнението на
разрушителни/демонтажни работи материали могат да се рециклират. Такива материали
са
 фрезованият асфалт - чрез претрошаване и обогатяване може да се използва
при
неносещи пластове, обратни насипи
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 демонтираните бетонни изделия, разрушеният бетон - чрез претрошаване
може
да се използва за изпълнение на трошенокаменна настилка, за временни пътища и
др.
(b.4) Технологични екоиновации
Зелено строителство или още устойчиво строителство в по-широк план, под
"устойчиво/зелено строителство" следва да се разбира добиването, производството и/или
използването на строителни ресурси, чрез система от практики щадящи природата, които
да обуславят висока степен на ефективност и екологичност в процесите на проучване и
изграждане, при установяването на връзката на строителния обект с околната среда (вкл.
с наличната техническа инфраструктура), в процеса на експлоатация, поддръжка и
ремонт на самите строителни сгради и съоръжения, а също и предполагащи висока степен
на поддаване за рециклиране на получаваните в последствие при тяхната физическа
ликвидация строителни отпадъци;
 системи за енергийноефективно строителство;
 пътни екоенергийни системи;
 нови технологии за производство на строителни материали от рециклирани
строителни и други отпадъци;
 безхартиено осъществяване на оперативния документооборот и на
последващото отчитане на стопанската дейност.
(b.5) Пазарни (маркетингови) екоиновации
 предлагането на инвестиционния строителен пазар на топло и хидроизолационни
строителни материали, и изделия в нови, природощадящи опаковки произведени
от рециклирани материали, при занижено отделяне на вредни емисии и с
възможност за последващо рециклиране;
 безхартиена презентация на строителни продукти чрез т.нар. "блутут реклама" и
др.
(b.6) Организационно-управленски екоиновации
 създаване на нов тип организационно-териториални структури на основата на
обвързване на държавни и/или общински и бизнес ресурси за развитие по веригата
"наука производство потребление" в полза, вкл. и на местното население или
отделни домакинства. Например на т.нар. "екоиндустриален парк" и др.
(b. 7) Екоиновации в сферата на услугите
 самопочистващ се бетон, който почиства и въздуха в населеното място;
 самопочистващи се стъкла за прозорци;
 иновационни "зелени" ваучери и др.
Констатации на комисията:
Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е
валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от
възложителя.
Представената програма обхваща всички дейности, необходими за изпълнението на
определения от възложителя обект (опитен участък), отчетена е спецификата и
местоположението на обекта, описана е технологичната последователност за изпълнение,
както и подготвителните дейности, които ще се изпълнят. В предложението на участника
за изпълнение на обекта се съдържа подробно описание на организационните и
строителните дейности, обуславящи изпълнението му, в това число описание на видовете
строителни и монтажни работи съгласно количествената сметка и техническите
спецификации и тяхната последователност на изпълнение и на организацията и подхода
на изпълнение, като конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на
изпълнение и отделни видове строителни работи. Налице е представяне на
последователността на изпълнението на всеки вид строителни работи, с представяне на: подход, взаимна обвързаност на дейностите, времетраене и срок, разпределение на
ресурсите - ключови експерти и изпълнителски персонал и предвижданите за влагане
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материали. Представена е предвижданата организация и мобилизация на използваните от
участника ресурси, разписани са конкретните права и задължения на ключовите експерти
и изпълнителския състав. Предвижданията са приложими за конкретния строеж –
предмет на поръчката, предвид неговите характеристики и особености. Представени са и
методи за осъществяване на комуникация с възложителя, координация и съгласуване на
дейностите, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и
срочно изпълнение на строителните дейности. Например дейности по избор на
доставчици на строителни материали, товарене, транспортиране и съхранението им.
Представеният от участника график за изпълнение на определения от възложителя обект
(опитен участък) съдържа всички видове работи, необходими за изпълнението му и
съдържащи се в количествената сметка, като за всяка от работите са изложени
предвидените мярка, количество, продължителност, начало и край, същият е придружен с
Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.
Предложената организация за изпълнение на определения от възложителя обект (опитен
участък) и линейният календарен план обосновават предложения от участника срок за
изпълнение.
На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация
за изпълнение, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно
техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е
предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което
дава разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане
на устойчиви резултати от реализирането им.
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за
оценка.
„ИСА 2000“ ЕООД
2.2.

Съответствие на техническото предложение с предварително обявените от
възложителя условия:
Представеното от участника техническо предложение е изготвено в съответствие с
разпоредбата на чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и условията на възложителя, и съдържа
изискуемите документи, като същите са представени в изискуемата форма.
Представени документи:
Участникът е представил надлежно изготвено техническо предложение, съдържащо:
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и
изискванията на възложителя, изготвено съгласно Образец № 2, ведно с приложения,
както следва: Подход и програма за изпълнение на обект (опитен участък), Линеен
график за изпълнение на определения от възложителя обект (опитен участък), Диаграма
на работната ръка и Диаграма на механизацията; Декларация за съгласие с клаузите на
приложения проект на договор, изготвена съгласно Образец № 3; Декларация за срока на
валидност на офертата, изготвена съгласно Образец № 4; Декларация за спазване на
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на
заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 5, като поради
неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване.
Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката:
I. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИТЕ
РАБОТИ НА ОБЕКТА
1.
ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
2.
СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ
3.
ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ, ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА
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Основните видове работи за изпълнението на настоящата обществена поръчка са ремонт
на съществуваща асфалтова настилка включващи: изпълнение на строителни работи,
свързани с възстановяване на компрометирана пътна настилка - изкопни работи,
асфалтови, кофражни, армировъчни, бетонови работи, подмяна на бордюри и тротоарни
настилки, изкърпване на единични дупки и други. Поръчката обхваща и възстановяване
на прилежащите пътни съоръжения, в това число и подпорни стени. Изпълнението ще се
осъществява на база на възлагателни писма от Възложителя до изпълнителя, които са
неразделна част от договора за изпълнение.
Срокът за изпълнение на всеки отделен строителен обект (възложен строеж) е до 60 /
шестдесет/ календарни дни, считани от датата на получаване от Изпълнителя на
Възлагателното писмо на Възложителя.
„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА БРАТАН ШУКЕРОВ В ГРАД СМОЛЯН В
УЧАСТЪКА ОТ МОСТА НА РЕКА ЧЕРНА ДО ПОСЛЕДНА СПИРКА НА
АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 3“.
Площадките за строителство ще се поддържат чисти и безопасни, като всички
строителни отпадъци ще се натоварват на камион и ще се извозват на определеното за
целта депо. При окончателното завършване на строително-ремонтните работи се прави и
основно почистване на обектите.
За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на
труд по време на строителството, всички работници ще бъдат запознати със
специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително ще се провежда
периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците ще бъдат снабдени с
изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.
Строителните машини, които ще се използват и инвентарни приспособления ще
отговарят на характера на работата и ще се пускат в действие само след като
предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта ще
става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.
II. ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
I
ЕТАП - Въвеждане и поддържане на Интегрирана система за управление
(ИСУ), включваща мерки за здравословни и безопасни условия на труд, опазване на
околната среда и контрол на качеството
Въвеждане на Интегрирана система за управление (ИСУ), включваща мерки за
здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и контрол на
качеството, и включва:
- План за безопасност и здраве
- План за опазване на околната среда
- Програма за контрол на качеството, които ще се разработят специално за обекта на
основание на правилата на системите, внедрени във фирмата. Мерките, които ще
се предвидят са посочени в подхода на работа по-долу.
II
ЕТАП - ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП
След получаване на възлагателното писмо преди започване на постоянните работи ще
бъде направена предварителна подготовка, която ще обхване:
 Временна база за нуждите на строителството
Преди започване на строителството се подготвя временната базата, като площадките са
почистени и оградени с временна ограда. В оградата се изпълняват два броя портали за
достъп. Временното захранване с вода и електроенергия е грижа на Изпълнителя захранването с вода ще се осигури посредством водоноски, а захранването с
електроенергия ще се осъществи чрез мобилни електрогенератори.
Като основна база за нуждите на строителството ще се използва Производствена база
Производствена база „Тикале“, с. Тикале, Област Смолян, собственост на дружеството,
където са разположени:
Асфалтова база MARINI TOWER 2000 Е 180L с максимална производителност 150
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т/ч с осигурени депа за инертни материали за производство на асфалтовите смеси и
битумни цистерни за съхранение на битум;
Депа за инертни материали
ГСМ;
ремонтни халета;
паркинг за строителната механизация;
депа за материали;
открити складове и закрити складови помещения;
офис сграда;
В базата ще бъдат разположени офисите на Изпълнителя, помещения необходими за
работата на Изпълнителя, както следва:
Обектови офиси с модерна офис техника - компютри, принтери, копирна
техника,
Обектов офис на Строителния надзор и заседателна зала
Столова, помещения за битово обслужване, баня, санитарен пункт;
Закрити складови помещения и открит склад за материали.
Питейно водоснабдяване, вътрешно ел.захранване и др.;
Контейнери за отпадъци;
На обекта ще се използва временна база, на терен съгласуван с Възложителя, като
площадките ще бъде почистени и оградени с временна ограда. За достъп, в оградата ще
бъдат изпълнени два броя портали. Временното захранване с вода и електроенергия е
грижа на Изпълнителя.
В базите ще бъдат разположени фургони за обектови офиси на Изпълнителя и
Строителния надзор; санитарно-битови помещенията за работниците; оборудвана аптечка
за оказване на първа медицинска помощ; контейнери за отпадъци; химически тоалетни;
временните складове за материали.
 Мобилизация
- Организация за мобилизиране на бригадите и механизацията, които ще
работят на обекта, ще се извърши съгласно вътрешни правилници за работа на
Изпълнителя, включващи:
- подготовка на работни зони
- обезопасяване на работната площадка
- поставяне на видно място /места/ на план за предотвратяване и ликвидиране на
пожари, аварии и евакуация от стр.площадка.
Завършване на мобилизация - всички определени за работа бригади имат достъп
до обекта; оборудването и машините за изпълнение са изнесени на обекта - на отредените
терени за временна строителна площадка.
Монтиране на информационна табела съгласно изискванията на ЗУТ,
респективно горецитираната Наредба №2. Местата ще бъдат предварително съгласувани
със Строителния надзор.
Временна организация на движението - Изпълняват се всички мероприятия по
временната организация на движението - отстраняват се или се покриват знаците от
постоянната сигнализация, които не отговарят на променените условия. Ако КБЗ и
Изпълнителят преценят, че за безопасното придвижване на строителната техника е
необходимо, разпореждат изпълнението на съответните земни работи (изкопи и насипи) и
временни съоръжения за направа на временни пътища;
Уведомяване и получаване на съгласие Общината и от органите по безопасност на
движението за режима на ползване на уличната и пътната мрежа по време на срока на
строителство по съответните улици, които ще се разкопават;
За достъп и обслужване на обекта ще се използва съществуващата улична мрежа в
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града.
Промяната в организацията на движение в района на строителството ще бъде
сигнализирана с временни пътни знаци, които ще отговарят на изискванията на БДС
1517-74г. Същата промяна на организация на движение ще се съгласува с местните
общински органи на КАТ. Безопасността на движението се осигурява чрез еластична
предпазна ограда с осветление и временни пътни знаци.
След приключване на строителството пътните знаци от временната организация на
движението се демонтират и се възстановят пътните знаци от постоянната организация на
движение.
Съгласуване на започващите строителни работи с всички заинтересувани
организации, притежаващи подземни комуникации в засегнатия регион - БТК, ВиК, ЕВН
и др.
Подземните съоръжения се трасират и маркират.
Уточняване местата за извозване на земни маси и строителни отпадъци,
съгласувано с общинската администрация;
II
ЕТАП - СЪЩИНСКИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Включва изпълнение на всички видове строителни дейности и под-дейности в
пълния си обем, в технологична последователност съгласно изготвения Линеен
календарен график.
 ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Възлагането на отделните видове СМР ще се извършва писмено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предвидените за изпълнение СМР ще се извършват съгласно
изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Документирането на извършените СМР ще се осъществява съгласно Наредба №
3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез
протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, в които се отразяват видовете
работи, количества и единични цени. В строежа ще се влагат само строителни продукти,
в съответствие на съществените изисквания към строежите и ще имат оценка на
съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба
№ РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в
строежите в Република България.
При изпълнение на отделните видове СМР ще се имат предвид и спазват следните
основни изисквания:
Всички видове СМР ще се изпълняват в съответствие с Нормативните
актове и документи в строителството;
Изпълнението ще се осъществява при стриктно спазване на „Правила за
извършване и приемане на строителни и монтажни работи“ (ПИПСМР) в
съответните раздели (земни работи, асфалтови работи, бетонови, армировъчни,
кофражни работи и др.); Изпълнението ще се осъществява при стриктно спазване
на стандарти и изисквания на фирмите-доставчици относно: транспорт,
съхраняване, инсталиране, хидравлично изпитване, фундиране, засипване и т.н..
Да се изискват съответните сертификати за съответствие на влаганите материали;
Преди да започне строителството на възложения обект ще се извърши
уточняване и отлагане на местоположението на съществуващите подземни
съоръжения в обхвата му. Това ще се реализира с участието на съответните
специализирани ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването на
СМР ще се запазят експлоатационните характеристики на подземните
комуникации;
Преди започване на строителството строителят ще измести всички
засегнати проводи и съоръжения;
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Земните работи ще се извършват в съответствие с ПИПСМР - Раздел I
„Земни работи и земни съоръжения”;
Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на възложен
обект, ще отговарят по вид, тип и качество съответните стандартизационни
документи. Няма да се допуска използването на материали и изделия без
сертификат за качество и с неизвестна технология за приложението им;
Изпълнението на строително-монтажните работи ще се съгласуват със
съответните органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на
движението по време на строителството при съблюдаване изискванията на
Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасност на
движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и
улиците.
Специфични изисквания:
- В участъците с интензивно движение е предвидено да се изпълни частично
асфалтиране. С оглед качествено изпълнение на строителството, то ще се изпълни с
асфалтополагаща машина;
- Преди полагане на асфалтобетоновата смес, старата асфалтова настилка ще се фрезова и
да се изпълни битумен разлив;
- В участъците, в които има наличие на дупки по асфалтовата настилка, ще бъдат
изрязани, почистени от асфалтовите изрезки и прах, след което ще се облеят с битумна
емулсия и да се положи плътен асфалтобетон;
- При наличие на дълбоки дупки те ще бъдат запълнени с трошен камък преди да се
положи асфалтовата смес;
- В някои участъци единичните пукнатини до 3мм ще бъдат запълнени с битумна
емулсия;
- В участъците, в които има липсващи или нарушени бордюри и тротоарни плочки ще
бъдат подменени с нови;
- По време на текущия ремонт на пътната и улична мрежа ще се възстановят всички
прилежащи съоръжения, като се укрепи пътното платно чрез възстановяване или
изграждане на подпорни стени, съоръжения и други.
Качество на материалите за строителния процес.
Всяка доставка на материали на строителната площадка ще бъде придружена със
сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти,
спецификации или одобрени мостри и каталози. Материалите ще бъдат внимателно
съхранявани до влагането им в обектите.
Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в
работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли,
придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат
такива.
Всички продукти, които ще се вложат следва да са годни и да притежават
съответните декларации на производителя и указания за приложение.
Всички материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването им. Като
минимум българските стандарти и разпоредби трябва винаги да бъдат спазвани. Други
международно приети стандарти и разпоредби могат да бъдат използвани само ако:
са в по-голяма степен или еднакво стриктни, сравнени със съответните български
стандарти и разпоредби;
за съответния случай не съществуват приложими български стандарти и
разпоредби.
Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро
качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна
документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя и
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писменото му одобрение. В този случай изпълнителят ще представи цялата необходима
информация в съответствие с инструкциите на Възложителя. В случай, че Възложителят
сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от изпълнителя, не гарантират
същото или по добро качество, изпълнителят е задължен да приложи стандартите и
разпоредбите, посочени в настоящата тръжна документация.
Ако се наложи да се предоставят материали или извършат действия в съответствие
с друг национален стандарт или международна спецификация, ще се предадат пълни
подробности от предложението в писмен вид на Възложителя заедно с издържан превод
на български език.
Качество на изпълнението на отделните видове работи
Контрол на качеството на изпълнението на отделните видове работи се упражнява
от лицето упражняващо строителен надзор и от представител на Възложителя.
Предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се изпълняват съгласно
изискванията на чл. 169 от Закона за устройство на територията.
Документирането на извършените строително-монтажни работи се осъществява
съгласно изискванията на чл.170, ал. 1 от ЗУТ.
Документите по приемане и оценяване на качеството на извършените строителномонтажни работи се съставят и подписват от изпълнителя, инвеститорския контрол и
лицето упражняващо строителен надзор.
Описание на мерките за опазване на околната среда
Площадките за строителството ще се поддържат чисти и безопасни, като всички
строителни отпадъци, освен асфалта, ще се натоварват на камион и се извозват на
определеното за целта депо. При окончателно завършване на строително-ремонтните
работи ще се прави основно почистване на обектите.
Основната причина за нарушаване на околната среда при изпълнение на обектите
са изкопните работи, което неминуемо засяга терените, в които се извършва. Забранено е
безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини асфалтови изрезки, трошен камък, тръби, арматури, развалени строителни машини и др.
При изпълнение на строителните дейности изпълнителят ще вземе съответните
мерки за намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:
- Изпълнителят осигурява за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди отпадъци;
- За зареждане с гориво-смазочните материали се използват най-близко разположените
автобази;
- При генериране на опасни отпадъци /асфалтови/ се сключва договор с фирма, която има
лиценз за тяхното третиране.;
- За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението ще се
предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото състояние на
механизацията и транспорта;
- Вода за питейни нужди на строителната площадка ще се осигурява с водоноски или
бутилирана;
- Против утечки на масла ще се извършва ежесменен контрол на техническото състояние
на машините;
- За битово-фекалните води ще се използват съществуващи или химически тоалетни;
- За предотвратяване замърсяване на почвите ще се извършва контрол на строителната
механизация и транспортните коли. Транспортните средства ще се измиват на
определените за тази цел места;
- Транспортните коли ще се покриват;
- Организацията на строителство ще изключва активиране на срутища;
- В случай на необходимост - извършването на взривните работи ще става по специален
проект, без разлет, за запазване на прилежащата растителност;
- Унищожаването на дървесна растителност и храсти ще бъде във възможните
минимални размери, след съгласуване с компетентния орган;
- Съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за
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откриване на археологически находки ще се информира АИМ, строителството временно
се спира и се взема съответното решение за тяхното съхранение;
- Използваните машини и агрегати ще се поддържат в добро техническо състояние;
- Ауспусите на транспортните и строителни машини ще се снабдяват с
шумозаглушители;
- Няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини.
ІV ЕТАП - ПРЕДВАНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
При завършване на възложен строителен обект съгласно приложената техническа
документация ИСА 2000 ЕООД ще отправи до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена покана да
направи оглед и да приеме извършената работа.
Отчитането на изпълнените работи ще се извършва периодично съгласно ЗУТ и
условията на договора.
Работите ще се измерват в единици както е посочено в позициите на договорните
Количествени сметки /линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и др./
Позиции, уточнени като комплект ще бъдат измерени в единична мярка включваща
всички специфични компоненти и аксесоари. Работите или части от работа предмет на
измерване и плащане са съгласно текста на позициите в Количествената сметка и ще
бъдат напълно завършени с всички слоеве, компоненти, аксесоари и др. Гарантира се, че
изпълнителят е включил в единичните си цени всички помощни работи, материали и
операции необходими за изпълнение и завършване на работите.
Измерване на извършените работи.
Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове
строително- монтажни работи ще става след предварителна писмена обосновка от страна
на изпълнителя и изрично писмено разрешение на Възложителя. Ще се изготвят и
подписват всички необходими Документи по измерването на извършените видове работи
и Документи за допълнителните количества и видове работи.
Количествата на видовете работи се доказват на място с подробна ведомост.
Обемът на текущо извършените СМР се удостоверява чрез подписване на протокол обр.
19 за действително извършени работи.
За завършени и подлежащи на разплащане ще се считат само тези видове работи,
които са приети от инвеститорския контрол, СН и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са отразени в
съответния протокол. С актовете по чл.16, ал.2 от Договора, част от Документацията на
Възложителя се извършва и предаването на всеки възложен строителен обект от
Изпълнителя на Възложителя. Протоколите и актовете по чл.16, ал.2 от договора се
съставят независимо от протоколите и актовете, които се съставят съгласно ЗУТ и
Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на
строителството.
Демобилизация на работната ръка и механизацията
След приключване на работите по предмета на договора „ИСА 2000“ ЕООД
своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (складове,
офиси и битови помещения), ще изтегли цялата си механизация и невложени материали и
ще я почисти за своя сметка. Ще се вземат всички необходими мерки за опазване на
околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база),
както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество,
вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по
предмета на договора. Ще се възстановят всички площи и имоти повредени или
нарушени от неговите действия. В случай на предявен иск за щета или твърдение за
нанесена вреда върху собственост, в резултат на работата по този проект, ние ще носим
отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези
искове.
V.ЕТАП - ЕТАП НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Изпълнителят ще осигури Гаранционно обслужване, съгласно договорените
гаранционни условия и срокове. Гаранционните срокове са съобразно действащата
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Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното
развитие и благоустройството / обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г/.
„ИСА 2000“ ЕООД се задължава да отстранява за своя сметка скритите
недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове.
Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация.
За проявилите се в гаранционните срокове дефекти и недостатъци Възложителят
уведомява писмено Изпълнителя в 7-дневен срок от установяването им. „ИСА 2000“
ЕООД се задължава съгласувано с Възложителя да отстрани за своя сметка появилите се
недостатъци и дефекти в гаранционните срокове в 14-дневен срок от получаване на
известието от Възложителя.
Цитираните задължения на Изпълнителя се запазват и ако Възложителя
предостави отделни части или целия обект на трети лица. Срокът за изпълнение на този
етап не е предмет на линейния график
III. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
 ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ РАБОТИ
В табличен вид са представени видовете и количествата работи за изпълнение на
участъка: -„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦА БРАТАН ШУКЕРОВ В ГРАД СМОЛЯН В
УЧАСТЪКА ОТ МОСТА НА РЕКА ЧЕРНА ДО ПОСЛЕДНА СПИРКА НА
АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 3“
В табличен вид са представени дейностите, които ще се изпълняват, с посочване
на мярка, количество продължителност в календарни дни, начало, край, технологична
последователност и взаимна обвързаност.
ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИТЕ
РАБОТИ
 Фрезоване стара асфалтова настилка с деб.до 4 см /без извозване на
отпадъчния материал/
•
Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка
Фрезоването на съществуващата настилка се извършва с помощта на
специализирани машини, с помощта на които във водна среда се разкъртва и смила
повреденото асфалтово покритие. Отстранява се повредената част на настилката, като се
оформя правилна правоъгълна фигура с две страни успоредни на оста на пътя. За тази
операция се използва пътна фреза с работна широчина 0,50 m или 1,00 m.
•
Технологично (нивелетно) фрезоване
Технологичното (нивелетно) фрезоване се извършва, за да се подготви
съществуващата асфалтова настилка за полагане на износващ пласт, с цел осигуряване на
минимални технологични дебелини на изравнителните пластове на съществуващата
асфалтобетонова настилка. Нивелетното фрезоване се изпълнява с пътна фреза. Около
отворите на шахтите или за изрязване на малки неправилни площи се използват
пневматични инструменти или други инструменти за ръчно отстраняване на настилката.
Отстраненият при фрезоването материал се натоварва и се транспортира на
определеното за това депо. Не се допуска складиране или продължително престояване на
фрезования материал на обекта.
•
Фрезоване за извършване на предварителни ремонти
Фрезоват се ограничени участъци от пътната настилка, в които има повреди.
Изрязаните участъци се оформят с вертикални стени в правилни фигури със страни
успоредни и перпендикулярни на оста на пътя. Излишните материали се отстраняват и
ремонтираният участък се почиства е механични средства до получаване на чиста суха
повърхност с еднородна структура. След това се изпълняват необходимите ремонтни
работи.
След фрезоването на съществуващата асфалтова настилка, отстраняване и
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извозване на фрезования материал може да се започне работа по полагането на втори
битумен разлив, на основните изравнителни, усилващи и износващи пластове.
Изпълнение на банкетите и довършителните работи.
> Механизирано разкъртване асфалтова настилка с d=3см
Започване на този вид СМР е с очертаването на границите на участъците,
подлежащи на механизирано разкъртване, както и получаване на разрешение за
започване от Възложителя /Консултанта. Механизирано разкъртване и изкопаване на
съществуващата асфалтобетонова настилка е до размерите посочени в чертежите, или до
тези размери, които Консултанта може да нареди, в зависимост от конкретните условия, с
d=3 см. Разкъртването ще бъде направено с багер и/или грейдер. След развалянето на
настилката, работите следва да бъде приет от Консултанта, за да бъде разрешено
изпълнението на следващия вид работа.
 Повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и капак/.
При изпълнението на новата настилка, промяната в нивелетата ще доведе до
необходимост от повдигане или понижаване на съществуващите шахти.
Обхват на работите
 Последователност на изпълнение
1.
Почистване на терена и изрязване с фугорез на асфалтовата настилка около
гривната на РШ ,
2.
Премахване на асфалтовата настилка околи гривната на РШ
3.
Демонтаж на капака и гривната
4.
Фиксиране на ново ниво на капака на РШ (повдигане)
5.
Направа на кофраж;
6.
Полагане на бетон,
7.
Полагане на гривната и капака на новото ниво
8.
декофриране.
9.
Полагане на пясъчен асфалтобетон в случай че повдигането се изпълнява
след положена асфалтова настилка последен (износващ) пласт, или полагане на
асфалтови пластове с случай че повдигането е направено преди полагането на
асфалтовите пластове.
 Повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без стойност на
решетката/
Обхват на работите
Включва всички работи по:
1.
Изрязване с фугорез на асфалтовата настилка около основата на ДШ ,
2.
Премахване на асфалтовата настилка около основата на ДШ
3.
Демонтаж на решетката и основата
4.
Фиксиране на ново ниво на капака на ДШ
5.
Направа на кофраж;
6.
Полагане на бетон,
7.
Полагане на основата (гривната) и решетката на новото ниво
8.
декофриране.
9.
Полагане на пясъчен асфалтобетон в случай че повдигането се изпълнява
след положена асфалтова настилка последен (износващ) пласт, или полагане на
асфалтови пластове с случай че повдигането е направено преди полагането на
асфалтовите пластове.
 Настилка от едротрошен камък 75 до 120 мм, включително всички
свързани с това разходи, вкл. превоз.
Изграждане на настилката
Материалът за настилката се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху
предварително уплътненото и подравнено земно легло, след което се разстила и
профилира равномерно по цялата широчина е помощта на автогрейдер. Уплътняването на
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подосновния пласт се извършва е гуменобандажни валяци при оптимално водно
съдържание, до достигане на проектната плътност.
Контрол при изпълнение на насипите
a.
Общи положения
Преди започване на работи ще се провери:
1)
точното положение на осевата линия на повърхността на земното платно в план и
профил;
2)
еднородността на материала за влагане;
3)
равността и наклона на повърхността на земната основа;
4)
правилното изпълнение на водоотвеждащите и дренажни съоръжения.
b.
Контрол при изпълнение настилката
При изпълнение на настилката няма да се допуска влагането на скални късове с
размер над 2/3 от технологично обоснованата дебелина на пласта.
Допустими отклонения
Няма да се допуска приемането на насипни работи, когато не са изпълнени
предписанията за обекта и са получени отклонения по-големи от дадените в
спецификацията.
 Доставка и машинно полагане на плътна асфалтова смес, включително
всички свързани с това разходи / без полагане на битумния разлив/
 Доставка и машинно полагане на неплътна асфалтова смес,
включително всички свързани с това разходи / без полагане на
битумния разлив/
КОНТРОЛ НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА АСФАЛТОВИ СМЕСИ
a.
Източник на материали
Използваните материали ще отговарят на всички изисквания за качество в Договора.
Всички материали ще бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство
на асфалтови смеси. “ИСА 2000” ЕООД ще достави материалите на обекта от
предварително одобрен източник. Доставката на материали ще бъде придружена с
декларация за съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана
строителна лаборатория, показващ че материалите отговарят на изискванията на
Спецификацията.
b.
Съхраняване и транспортиране на материалите
Материалите ще бъдат съхранявани и транспортирани така, че да се гарантира запазване
на качествата им. Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и
транспортирането, могат да се проверят и изпитат преди използването им. Достъпът до
депата ще бъде лесен за проверка и контрол на складираните материали. Преди
окончателно приемане работата на “ИСА 2000” ЕООД, всички складови площадки ще
бъдат възстановени в техния първоначален вид за негова сметка.
При транспортиране и складиране на скалните материали ще се избегне разслояването и
замърсяването им. Нима да се допуска при съхраняване на материалите в депата смесване
на материали, различаващи се по генетичен произход и физико-механични показатели,
освен когато Спецификацията предвижда това. Няма да се допуска складиране на
материалите във вид на конус. При използване на конвейерни ленти за транспортиране на
материалите до депата, може да се наложи дооборудване с отвеждащи улеи или др.
подобни устройства. Когато доставката се извършва с камиони, материалите ще се
разтоварват така, че да се оформи един пласт. Трактори и товарачни машини ще се
използват само за изравняване на депонирания материал, без да се допуска разместването
на отделните доставки. Депата от скални материали, разположени на постоянни
площадки в асфалтовата база, ще бъдат отделени едно от друго чрез преградни стени и
ще бъдат изградени върху асфалтова или бетонова основа. Минералното брашно и
гасената вар ще се складират в силози с подходящи размери така, че да се осигурени
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работата на асфалтосмесителя за един ден.
c.
Проверка, изпитване и контрол на материалите
За проверка точността на измервателните уреди, вида и характеристиките на материалите
и определянето на работните температури при изготвяне на асфалтовите смеси, ще има
достъп по всяко време до асфалтосмесителите, инсталацията за фракциите, складовете за
съхранение, трошачните инсталации и всички останали съоръжения, използвани за
производство и обработка на материалите. Ще се вземат проби и извършват изпитвания
на всеки материал, доставен на строителната площадка, за да се установи дали той
отговаря на изискванията на Спецификацията, въз основа на което ще се приеме или
отхвърли материала. При завършване на работата ще се вземат проби за определяне
съответствието й със Спецификацията.
d.
Обектова лаборатория
“ИСА 2000” ЕООД ще осигури напълно оборудвана обектова лаборатория в съответствие
със Спецификация. В допълнение ще достави подходяща апаратура, за да може да
извършва всички необходими изпитвания на материалите и смесите. “ИСА 2000” ЕООД
ще поеме всички разходи произтичащи от взимането на проби от материалите,
асфалтовите смеси и изрязването на проби от асфалтовите пластове след уплътняване,
включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези
проби.Ще се осигури преносима сонда за вадене на ядки и режещи инструменти за
взимане на ядки със диаметър не по-малък от 100 mm от пълната дълбочина на всички
асфалтови пластове.
e.
Неподходящи материали
Материалите, които не отговарят на изискванията на Спецификацията ще се отхвърлят и
ще бъдат извозени от строителната площадка.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА АСФАЛТОВИ РАБОТИ
а.
Едрозърнест скален материал
Едрозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която се задържа на сито
2,0 mm. В състава на едрозърнестия скален материал влиза трошен естествен камък или
претрошен чакъл. Натрошените зърна ще имат кубична и ръбеста форма. Зърнометрията
ще бъде такава, че когато са комбинирани с други фракции в точни съотношения,
получената смес да отговаря на изискванията на Спецификацията.
Едрозърнестият скален материал ще се произвежда в трошачно-сортировъчна
инсталация. Вземането на проби от едрозърнестия скален материал ще се извършва в
съответствие със спецификацията. Зърнометричният състав на едрозърнестия скален
материал се определя в съответствие със спецификацията.
Представени са изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции
за асфалтови смеси.
Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на
покритието (биндери) ще бъде не по-малко от 100 %, а за асфалтови смеси за основни
пластове - не по-малко 75 %.
Едрозърнестият скален материал за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за
износващ пласт сплит мастик асфалт и за износващ пласт тип А за категория на движение
тежко и много тежко ще бъде от магмени скали.
b.
Дребнозърнест скален материал
Дребнозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която преминава
през сито 2,0 mm. Дребнозърнестият скален материал ще се състои от естествен пясък
и/или трошен пясък и ще има такъв зърнометричен състав, че когато е комбиниран с
други фракции в точни съотношения, получената минерална смес ще отговаря на
изискванията на Спецификацията.
За източник на естествен пясък ще се счита пресевната инсталация, от която е доставен.
Трошеният пясък ще бъде произведен в трошачно-сортировъчна инсталация от
натрошаването на чист, едър трошен камък, и няма да съдържа плоски и продълговати
зърна. Вземане на проби от дребнозърнестия скален материал ще се извършва в
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съответствие с изискванията на спецификацията. Дребнозърнестият скален материал,
влизащ в състава на асфалтовите смеси, ще отговаря на следните изисквания:
-пясъчен еквивалент, в %: за естествен пясък - не по-малък от 50, за трошен пясък - не помалък от 60.
-мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат), загуби в % по маса: за
износващ пласт - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) и за основен
пласт - не повече от 20
Отделни депа от материали, които съдържат повече от 10% по маса дребнозърнест
материал (<2,0 mm), ще бъдат изпитани за "пясъчен еквивалент".
Асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалтът ще се
изпълняват само с трошен пясък, за всички останали асфалтови смеси ще се допуска
използване съотношение на трошен към естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В
асфалтовите смеси за износващ пласт и долен пласт на покритието (биндер)
съдържанието на естествен пясък в общата минерална смес няма да надхвърля 20
тегловни %.
c.
Минерално брашно
Минералното брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси ще се състои от фини
частици получени от ситно смлян варовик. То ще бъде добре изсушено и няма да
съдържа буци и ще има зърнометричен състав, отговарящ на изискванията дадени в
спецификацията.
b.
Хидратна вар
Хидратна вар може да се използва като минерален пълнител и ще отговаря на
изискванията дадени в спецификацията. Хидратната вар ще се съхранява под подходящ
покрив защитена от атмосферното влияние, тя ще бъде достатъчно суха, за да се изсипва
свободно при обработка. Партидите от този материал ще бъдат използвани в същата
последователност, както са доставени за асфалтовите работи. Запасите складирани на
обекта повече от 3 месеца или изложени на влага няма да бъдат използвани за
асфалтовите работи.
c.
Свързващи вещества
Битумът за производство на асфалтовите смеси съгласно Спецификацията ще бъде
вискозен пътен битум категория 50/70 или полимер-модифициран,категория ПмБ 25/5555 за долен пласт на покритието (биндер) и категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт.
За подобряване устойчивостта на асфалтовите смеси на пластични деформации и
коловози е необходимо използването на специални битуми / битуми с добавки
повишаващи температурата на омекване на битума/ и полимермодифицирани битуми.
Те ще се използват както следва:
за автомагистрали и пътища с интензивност на движението над 3000 ОА/ден с 11,5 т/ос ще се използва полимермодифициран битум в двата пласта / биндер и износващ/, с
изключение в обхвата на аварийните ленти;
при пътища с надлъжни наклони до 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението от
100 до 550 ОА/ден с 11,5 т/ос ще се използва специален битум с добавка само в
износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 550 до 3000 ОА/ден в двата пласта
(износващ и биндер).
- при пътища с участъци с надлъжни наклони над 4,5 % и еднопосочна интензивност на
движението от 65 до 420 ОА/ден с 11,5 т/ос ще да се използва специален битум с добавка
само в износващия пласт, а при еднопосочна интензивност от 420 до 3000 ОА/ден в двата
пласта (износващ и биндер).
Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи ще бъде катионна или
анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия.
Катионната битумна емулсия трябва да бъде от клас: C60B5-RV, C60B6-RV, С60В7- RV ,
C40BF5-RV, C40BF6-RV, C40BF7-RV или С60ВР5- RV, С60ВР6- RV или С60ВР7- RV
Анионната битумна емулсия ще отговаря на изискванията, посочени в
спецификацията
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Битуми, модифицирани с добавки, повишаващи температурата на омекване След
модифициране на изходен битум с добавка, повишаваща температурата на омекване,
готовият продукт ще отговаря на изискванията, дадени в спецификацията.
f. Асфалт за рециклиране
За асфалтови смеси, предназначени за долен пласт на покритието и за основен
пласт ще се допуска включване в състава им на асфалт за рециклиране, но не повече от 20
%.
Характеристиките на асфалта за рециклиране, ще съответстват на тези, които са
„подходящи за конкретното приложение“. Изразът „подходящи за конкретното
приложение“ означава, че изборът на изисквания, зависи от редица условия. Тези условия
включват интензивност на движението, климатични условия, вида на пласта, за който ще
се използва сместа, икономически съображения.
Горният размер D на минералния материал в асфалта за рециклиране няма да
надвишава горния размер D на сместа, в която ще се влага. Характеристиките на
минералния материал в асфалта за рециклиране ще бъдат в съответствие с изискванията
за скален материал за асфалтова смес.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АСФАЛТОВИ ПЛАСТОВЕ
 Вземане на проби и изпитване
Проби от неуплътнена асфалтова смес ще се вземат от бункера за готовата смес на
асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от
уплътнена асфалтова смес ще се вземат със сонда за вадене на ядки. Количеството битум
и зърнометричен състав ще се определят, чрез екстракции, както за неуплътнена
асфалтова смес, така и за уплътнена проба. Обемната плътност на уплътнената асфалтова
смес и на асфалтовите ядки ще се определят в съответствие с изискванията на
спецификацията.
 Изпълнение на асфалтови пластове
а.
Ограничения от атмосферни условия
Производство и полагане на асфалтова смес няма да се допуска при температура
на околната среда по-ниска от 5 оС, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или друти
неподходящи условия.
Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития няма да се полагат при
температура на въздуха по-ниска от 10оС.
Износващи пластове няма да се полагат при температура на въздуха по-висока от
35оС.
b.
Необходимо оборудване
Необходимото оборудване за производство на асфалтови смеси включва
оборудването, изброено в т. 7.3. "Основно оборудване за асфалтови работи", и всяко
друго оборудване и инструменти необходими за добрата подготовка и изпълнение на
асфалтовите работи. Цялото оборудване ще бъде проверено и/или калибрирано преди да
бъде използвано. Оборудването ще бъде добре поддържано и използвано по подходящ
начин за производството и изграждането на асфалтовите пластове.
Необходимото оборудване и работна ръка ще бъдат осигурени и подбрани така, че
да има непрекъснато производство.
с.
Подготовка на повърхността за асфалтиране
Първи и втори битумен разлив за връзка ще се използват Спецификацията.
Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и
напречни фуги и всички части на съоръжения - бордюри, шахти и др., които ще имат
контакт с асфалтовия пласт, ще бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се
осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.
d.
Производство на асфалтовите смеси
I.
Подготовка на битума
Няма да се разрешава влагането на битума в производство преди провеждането на
входящ лабораторен контрол на същия. Няма да се допуска използване на битум, ако се
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появи разпенване или е бил нагрят до температура над 177 оС.
II.
Подготовка и транспортиране на минералните материали
Едрозърнестият и дребнозърнестият скален материал ще се съхраняват на депа в
асфалтовата база по такъв начин, че да не се получава смесване на материали от
отделните депа. Количеството фракции, с което ще разполага всяко депо, ще бъде
достатъчно за едноседмично непрекъснато производство на асфалтова смес. Фракциите
извозени до асфалтовата база за изграждане на депата, ще бъдат изпитвани и одобрявани
преди разпределянето им по съществуващите, оформени депа.
Броят и размерите на бункерите ще бъдат съобразени с вида и количеството на
използваните материали и настроени за производството на минерална смес със
зърнометрия в - съответствие с работната рецепта.
Материалите излизащи от сушилния барабан ще бъдат напълно изсушени.
Съдържанието на влага в изсушения и загрят материал ще е не повече от 1,0 %.
Количеството минерален материал, подавано в сушилния барабан, ще бъде във всички
случаи такова, което да позволява напълно изсушаване и загряване до определените
температури.
Загретите материали ще бъдат разделени на фракции чрез пресяване така, че да
могат да бъдат комбинирани по зърнометрия за изпълнение на изискванията на работната
рецепта. Бункерите за съхранение на горещите фракции ще бъдат от такъв тип, който да
намалява десортирането и температурните загуби. Бункерите за горещите фракции ще
бъдат изпразвани от материалите и почиствани в края на всеки работен ден.
III.
Дозиране и смесване
Загрятите каменни фракции, заедно е минералното брашно и битума, ще бъдат
комбинирани по такъв начин, че да се получи смес, която отговаря на изискванията на
работната рецепта.
Настройването на смесителя за работа, веднъж установено, няма да бъде
променяно.
Температурите на минералния материал и битума преди смесването ще бъдат
приблизително еднакви с определената температура на готовата смес, дадена от
работната рецепта. Температурата на минералния материал непосредствено преди
смесването може да се различава с не повече от ± 80оС от температурата на битума.
Температурата на сместа ще бъде в границите, поставени в работната рецепта, но
при излизане от бъркачката в никакъв случай няма да може надвишава 170оС. При
използването на полимермодифициран битум тази температура няма да надвишава
180оС.
Минералното брашно, в студено сухо състояние, ще се дозира в бъркачката или
едновременно с каменните фракции или след добавянето на битума за избягване загубата
на фини частици, която може да се появи при сухото смесване в резултат от завихряне в
бъркачката. Ако се използва добавка за подобряване на сцеплението или други добавки
подобряващи, качествата на битума, устройството за влагането им ще бъде нагласено
така, че определеното количество добавка да се разпределя равномерно в битума преди
въвеждането му в бъркачката.
IV Контролиране на времето за смесване
Времетраенето на смесването ще е оказано в паспорта на смесителя.
Времетраенето на сухото смесване при производство на едно бъркало ще е поне четири
секунди. След добавянето на битума смесването продължава толкова дълго, колкото е
необходимо за получаване на добре хомогенизирана смес, но няма да надвишава 75
секунди или да трае по-малко от 30 секунди.
При производство на асфалтова смес тип сплит мастик асфалт времето за сухо
смесване ще се удължава с 10 секунди за хомогенизиране на тиксотропната добавка.
При производство на асфалтова смес за дрениращо пътно покритие времето за
сухо смесване ще бъде в границите от 5 до 15 секунди, след завършване подаването на
свързващото вещество за постигане на добро хомогенизиране на сместа ще е необходимо
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бъркането да продължи поне още 10 секунди, като общото време на бъркане ще бъде не
по-малко от 50 секунди.
“ИСА 2000” ЕООД ще определи продължителността на сухото бъркане и
продължителността на смесването с битум, като веднъж определена, продължителността
на времето за смесване няма да бъде променяна.
е.
Транспортиране на асфалтовите смеси
ИСА 2000 ЕООД ще осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя,
достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че
необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато
полагане на асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства ще бъде напълно
почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от
замърсяване и десортиране.
Транспортните средства ще бъдат експедирани за строителната площадка по такъв
график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна
светлина.
Доставянето на сместа ще се извършва с еднаква скорост и в количества,
съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.
Ще бъдат взети всички необходими предварителни мерки за предпазване на
сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди
разтоварване (покриване).
При доставянето на сместа в асфалтополагащата машина, тя ще бъде в
температурните граници 14° С от температурата на работната рецепта. Ако значителна
част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци,
ще се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на
изискванията в Спецификацията.
Транспортирането на сместа за дрениращо пътно покритие до обекта ще се
извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на
сместа няма да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на
асфалтовата смес за дрениращо покритие няма да превишава 60 минути.
f Полагане
Оборудването за полагане на асфалтовите смеси ще бъде в съответствие е
„Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. Сместа ще бъде полагана върху
предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи
и в съответствие със Спецификацията. Ако положената смес не отговаря на изискванията,
ще бъде изхвърлена. Сместа ще бъде положена по такъв начин, че да се намали до
минимум броя на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена,
но се допуска включването и на втора асфалтополагаща машина.
Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре
поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече
от 30 min. (независимо от причината), ИСА 2000 ЕООД ще изпълни напречна фуга в
съответствие със Спецификацията. Полагането ще започне отново, когато е сигурно, че
полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни
транспортни средства на работната площадка.
Всеки асфалтов пласт ще бъде еднороден, изграден по зададените нива и
осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и
изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия
асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен в
съответствие с изискванията на Спецификацията. Когато конструктивната дебелина на
един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по
втория ще започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт.
Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.
Напречните фуги между отделните пластове ще бъдат разместени поне на 2 m.
Надлъжните фуги ще бъдат разместени поне на 200 mm.
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Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се
позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с
асфалтополагащата машина.
Асфалтовата смес ще отговаря на всички условия свързани с нивото, дебелината
на пласта и нейната хомогенност.
Асфалтополагащите машини ще могат да работят с греда с дължина 9 m или с
предварително опъната и нивелирана стоманена корда.
При полагане на асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие полагането ще се
извършва по цялата ширина на пътното платно без надлъжна фуга. При големи ширини
полагането може да се извърши с няколко едновременно работещи асфалторазстилача
(полагане w горещо на горещо). Когато това не е възможно, поради наличие на движение,
постигането на добра връзка между двете ленти на полагане се постига чрез нагряване на
граничната зона на положената вече лента. Площите на надлъжните и напречните фуги
няма да се мажат с битум, тъй като това би възпрепятствало отвеждането на водата,
проникнала в дрениращия асфалтов пласт.
Уплътняване
Оборудването, използвано за уплътняване на асфалтовите смеси, ще отговаря на
изискванията на „Техническа спецификация 2014г.” на АПИ. Поне три валяка ще бъдат
необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен
пневматичен и два бандажни валяка. Допълнителни валяци могат да се използват
толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия
пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валяците ще бъде
непрекъсната и ефективна.
Веднага след полагането на асфалтовата смес повърхността ще бъде проверена и
ако има неизправности те ще бъдат отстранени изцяло.
За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те ще
бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода. След
уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането ще започне надлъжно,
от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При
сечения с едностранен напречен наклон, валирането ще започне от по-ниската страна към
по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от
широчината на бандажа на валяка.
Валяците ще се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело
напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им няма да
надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци. Линията
на движение на валяците и посоката на валиране няма се променя внезапно. Ако
валирането причини преместване на сместа, повредените участъци ще бъдат незабавно
разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материала да
бъде отново уплътнен.
Няма да се допуска спирането на тежко оборудване и валяци върху не напълно
уплътнен и изстинал асфалтов пласт.
Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в
следния ред:
а)
Напречни фуги
б)
Надлъжни фуги
в)
Външни ръбове
г)
Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна
д)
Второ основно валиране
е)
Окончателно валиране
Когато се полага в еталон, една ивица с широчина от 50 до 100 mm от ръба, до
който полага втората асфалтополагаща машина, ще бъде оставен неуплътнен. Крайните
ръбове ще се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание ще се
обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.
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а)
Напречни фуги
Напречните фуги ще бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се
осигури равна повърхност на пласта. Фугите ще бъдат проверявани с лата, за да се
гарантира равност и точност на трасето. Фугите ще бъдат оформени в права линия и с
вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, ще се
възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди
полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги,
положената асфалтова смес срещу фугата, ще бъде здраво притисната към вертикалния
ръб с бандажния валяк. Валякът ще стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка,
напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 mm от новоположената смес
при напречната фуга. Валякът ще продължи работа по тази линия, премествайки се
постепенно с 150 mm до 200 mm, докато фугата се уплътни с пълната широчина на
бандажа на валяка.
б)
Надлъжни фуги
Надлъжните фуги ще бъдат уплътнени непосредствено след уплътняванe на напречните
фуги. Изпълняваната лента ще бъде по проектната линия и наклон и да има вертикален
ръб. Материалът, положен на граничната линия, ще бъде плътно притиснат към ръба на
изпълнената лента.
Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес ще бъдат внимателно обработени
с гребло и отстранени.
Уплътняването ще се извършва с бандажен валяк.
Бандажът на валяка ще минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не
повече от 150 mm от прясно положената смес. След това валяците ще работят за
уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга.
Уплътняването ще продължи до пълното уплътняване и получаването на добре оформена
фуга.
Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и
други средства през деня, ръба на лентата ще бъде изрязан вертикално, почистен и
намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.
Надлъжните фуги на горния пласт ще съвпадат с маркировъчните линии на настилката.
в)
Външни ръбове
Ръбовете на асфалтовия пласт ще бъдат уплътнени едновременно или веднага след
валирането на надлъжните фуги.
Особено внимание ще се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на
ръбовете.
Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, ще бъде
леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на
бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.
г)
Първоначално уплътняване
Първоначалното уплътняване ще следва веднага след валирането на надлъжните фуги и
ръбовете. Валяците ще работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата
машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано
разместване на сместа. Не ще се допуска температурата на сместа да падне под 110°С
преди приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране се
извършва с бандажен валяк, той ще работи с двигателното колело към полагащата
машина. Пневматични валяци също могат да бъдат използвани.
д)
Второ (основно) уплътняване
Пневматични валяци или бандажни валяци, ще бъдат използвани за основното
уплътняване. Основното уплътняване ще следва първоначалното, колкото е възможно поскоро и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата
плътност. Валяците ще работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде
напълно уплътнена. Промяната посоката на движение на валяците върху още горещата
смес е забранено.
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е)
Окончателно уплътняване
Окончателното уплътняване ще бъде извършено с бандажен или пневматичен валяк в
зависимост от приетата схема на пробния участък.
Окончателното уплътняване ще бъде изпълнено докато материала е все още достатъчно
топъл за премахване на следите от валяка.
След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения,
плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи
допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав ще
бъдат коригирани.
Уплътняването на дрениращ асфалтов пласт се извършва с тежки стоманено-бандажни
валяци, работещи без вибрации.
ж)
Контрол на движението при дрениращо пътно покритие
Ще се вземат мерки за отстраняване на всякакъв вид транспорт до пълното охлаждане на
новоположения пласт, като движението се пуска най-рано 24 часа след полагане.
 Изпълнение на опитни участъци
Преди “ИСА 2000” ЕООД да започне изпълнението на който и да е асфалтов пласт, тя ще
подготви подробен план за изпълнение на опитен участък. Всеки опитен участък ще бъде
изпълнен със същите материали, оборудване и строителни операции, които ще бъдат
използвани на работния участък. С изпълнението на пробния участък се доказва, че
оборудването и строителните методи, които “ИСА 2000” ЕООД предлага, ще й позволят
да изпълни асфалтовите пластове в съответствие с определените изисквания.
На “ИСА 2000” ЕООД ще бъде позволено да започне изпълнението на обекта, когато
опитния участък е изпълнен добре и всички контролни данни отговарят на определените
изисквания.
Програмата за изпълнение на опитния участък за всеки вид асфалтов пласт ще включва
задължително следното:
1.
Подробно описание на строителните работи и оборудването, програма за
изпитване;
2.
Опитите за установяване на подходяща схема за уплътняване за всяка дебелина на
асфалтовия пласт. Тази процедура ще бъде използвана като минимално изискване за
уплътняване при постоянните работи;
3.
Опитите за определяне на оптималното количество разлив за връзка (първи или
втори разлив) и времето, след което ще се положи асфалтовия пласт, включват анализ на
постигнатото сцепление, осигуряващо достатъчно и равномерно свързване между
пластовете.
“ИСА 2000” ЕООД ще приготви план за изпълнение за всеки опитен участък, който
включва:
дата и време, местоположение, схема, вид на асфалтовия пласт;
•подготовка на повърхността, количество на разлива за връзка, карта на оператора и
време, след което ще се положи асфалтовия пласт;
•температура на смесване и полагане на асфалтовата смес, степен на охлаждане и места за
контрол на температурата;
•скорост на полагане, устройство за предварително уплътняване/заглаждане/ и вид/ъгъл
на изравнителните странични плочи;
•описание на очакваното оборудване за валиране и описание на начините за записване и
контрол на броя на минаванията и на действително използваното оборудване за валиране.
•начини за изпълнение на фугите, надвишение на втората полагана лента, контрол на
надвишението;
•вземане на асфалтови ядки и програма за изпитване на сместа и завършения пласт;
•програма за инструктиране на всички, ангажирани в опитния участък.
План за дейностите по опитните участъци ще бъде изготвен не по-малко от 7
работни дни преди планираните опити. “ИСА 2000” ЕООД ще оцени обработката на
фугите и отделно да документира, че изпълнените фуги отговарят на изискванията за
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уплътнение чрез вземане на асфалтови ядки на разстояние 50 мм от фугите и външните
ръбове.
Опитните участъци ще включват непрекъснато измерване на температурите на
асфалтовите смеси за определяне степента на изстиване и наличното време за
уплътнение.
“ИСА 2000” ЕООД ще подготви повърхността на опитния участък и също, ако се изисква,
да премахне опитния участък след завършване и да възстанови неговата повърхност.
 Изпитване и приемане на завършените асфалтови пластове
а)
Общо
Всеки завършен асфалтов пласт ще бъде изпитан и одобрен в съответствие с
изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт.
Завършеният пласт ще отговаря на конструктивните допуски дадени по-долу.
Участък, който не отговаря на изискванията ще бъде ремонтиран, съобразно
изискванията. Контролиран участък е участък изпълнен без прекъсване, с една и съща
технология и за който са използвани едни и същи материали. Когато производството е
непрекъснато, контролиран участък означава еднодневно производство. Е1ри
необходимост, могат да се анализират и по-малки контролирани участъци, ако:
факторите, влияещи на характеристиките предмет на изследване, показват
нестандартно отклонение, в рамките на размера на нормален контролиран участък;
част от контролиран участък е очевидно дефектна или с по-лошо качество
от останалите;
количеството на производство е много голямо.
б)
Вземане на проби
“ИСА 2000” ЕООД, за своя сметка, ще взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по
време на работата и преди крайното приемане на обекта.
Проби от уплътнените асфалтови пластове ще се вземат със сонда на разстояние
не по- малко от 300 mm от външния ръб на настилката. Проби от асфалтовата смес ще
бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на 2 000 м положена настилка.
Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки, може да се
наложи вземането на допълнителни сондажни ядки, за да се определи площта от
настилката с допуснати отклонения.
в)
Изисквания за уплътнение на асфалтовите пластове
Коефициента на уплътнение е отношението на обемната плътност на пробата от
положената настилка към обемната плътност на лабораторните образци. Степента на
уплътняване на различните видове асфалтови смеси, изразена в % - представена в
табличен вид.
г)
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.
д)
Изисквания за конструктивни дебелини и нива на настилката
Всеки пласт от асфалтовата настилка се изпълнява съгласно линиите, наклоните и
дебелините, показани в чертежите.
А. Нива
Допустимите отклонения от нивото са както следва:
Н 90 (90% от всички измервания) не повече от ±10 mm
Н max (най-голямата измерена стойност) не повече от ±15 mm
Б. Широчина
Средната широчина едновременно за основния и износващите пластове, ще бъде поне
равна на тази широчина, която е показана в чертежите и никъде външния ръб на пласта
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няма да бъде по-навътре спрямо линиите дадени в чертежите.
за основни и свързващи пластове, не повече от 30 mm;
за износващи пластове, не повече от 15 mm
В. Дебелини
Допустимите отклонения са както следва:
D90 свързващ и оси.пласт = 10% износващ пласт = 10 % от уплътнената дебелина
Dmax свързващ и осн.пласт = 15 mm износващ пласт = 6 mm
Всредно свързващ и осн.пласт = 5 mm износващ пласт = 2 mm
Дебелините ще се определят от внимателно проверени нива, взети преди и след
изпълнението в една и съща точка по местоположение, а за пластове с постоянна
дебелина от сондажни ядки от завършения пласт.
Г. Напречно сечение
Допустимото отклонение на напречния наклон ще бъде не по-голямо от ±0,3 %. При
оформяне на пътното платно от двустранен в едностранен напречен наклон,
отклонението няма да превишава 0,2 %.
При измерване с лата с дължина 3 т, поставена под прав ъгъл към осевата линия на
повърхността на пътя няма да има отклонение от основата до латата (няма да има
междина под нея).
Д. Надлъжна равност
Оценка и приемане на надлъжната равност на изпълнени асфалтови пластове ще се
извършва чрез автоматизирани системи за измерване на показателя IRI или CAPL.
Измерването на показателя IRI се извършва с инерционен, ултразвуков или
лазерен профилометър.
Измерването на показателя CAPL се извършва с APL-25, съгласно “Методика за
измерване и оценка на равността на пътното покритие” ГУП 1986г.
Въвеждат се две различни нива на равност, в зависимост от условията на терена
(равнинен, хълмист или планински ), като Ниво 1 ще е за равнинен терен, а Ниво 2 ще е
за хълмист или планински.
При оценката на равността пътните съоръжения, попадащи в контролирания
участък няма да се изключват от нея.
е)
Честота на вземане на пробите и изпитванията ще бъде съгласно изискванията на
спецификацията.
ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АСФАЛТОВИТЕ РАБОТИ
Общи положения
Цялото техническо оборудване, използвано за производство, полагане и контрол на
асфалтовите смеси (позиции, включени в раздел "Асфалтови работи"), ще бъде в добро
работно състояние. “ИСА 2000” ЕООД е задължена да поддържа и запази оборудването
за цялото времетраене на строителството на обекта. “ИСА 2000” ЕООД ще достави
необходимите по вид и брой машини за изпълнение на всички дейности с подобаваща
бързина и точност.
> Асфалтосмесителна инсталация
а.
Общи изисквания към инсталациите за производство на асфалтови смеси
а)
Автоматичен режим на работа
Асфалтосмесителната инсталация ще осигурява непрекъснат режим на производство на
асфалтовата смес в точно определените толеранси (допустими отклонения) на рецептата.
б)
Система за студено дозиране
Тя ще включва достатъчен брой бункери за предварително студено дозиране, като е
осигурен поне по един бункер за всяко депо минерални фракции и пясък. Смесване на
материалите от различните депа в един бункер или на площадката преди изсипването им
в бункера няма да се допуска.
Бункерите за предварително дозиране и товарачната машина ще бъдат така подбрани, че
да се предотврати прехвърлянето на материал между тях. Поради това между бункерите
ще има преграда. Всеки бункер за предварително (студено) дозиране ще има точни
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устройства за осигуряване на непрекъснато и равномерно подаване на необходимото
количество фракции, така че получената обща минерална смес да отговаря на
изискванията.
Бункерите и устройствата към тях (регулируем отвор и ленти) ще се проверяват и
калибрират толкова често, колкото е необходимо за осигуряване на изискваната точност.
в)
Сушилен барабан
Асфалтосмесителната инсталацията ще бъде снабдена със сушилен барабан, който е в
състояние равномерно и непрекъснато да изсушава и загрява минералния материал до
необходимата температура, без да оставя видими следи от неизгорели масла или остатък
от сажди по отделните каменни зърна.
г)
Прахоуловител
Асфалтосмесителната инсталацията ще бъде снабдена с прахоуловител, който да отвежда
или връща обратно към топлия елеватор събрания минерален прах или част от него.
Преди да се предвиди използването на такъв прах, ще се проверят качествата му и ще се
определи количеството, което трябва да се използва в минералната смес. Ситата на
инсталацията ще бъдат така покрити, че да се осигури правилното събиране и съхранение
на прахта.
д)
Пресевна инсталация
Асфалтосмесителната инсталация ще бъде снабдена с пресевна инсталация, чрез която
загрятата минерална смес ще се разделя отново на необходимите фракции. Тя ще има
капацитет равен или малко по-голям от максималния проектен капацитет на
асфалтосмесителната инсталация. Комплекта сита е монтиран върху бункерите за горещо
дозиране и горещите минерални материали от сушилния барабан посредством елеватор
се подават директно върху тях. Ефективността на пресевната инсталация ще бъде такава,
че във фракциите на всеки бункер няма да има повече от 10% материал надвишаващ
горния ограничаващ размер на фракцията или 10 % материал под долния ограничаващ
размер. Този толеранс не важи за специфицираните толеранси (допустими отклонения) на
работната рецепта.
е)
Топли бункери
Асфалтосмесителната инсталацията ще включва най-малко три бункера за горещите
фракции. Броят им ще е достатъчен, за да се осигурява непрекъсната работа на мешалката
при пълен капацитет на инсталацията. Бункерите ще бъдат подредени така, че да се
осигури правилно съхраняване на различните размери фракции. Всеки бункер ще бъде
снабден с преливна тръба с такъв размер и ще се намира на такова място, че да се избегне
преминаването на материал в другите бункери. Бункерите ще са конструирани така, че
лесно да се вземат проби от тях. Ще се предвиди наличието на допълнителен бункер за
минералния пълнител, който ще е снабден с устройство за дозирането му.
ж)
Възли за съхранение, транспортиране, нагряване и дозиране на битума
Цистерните за съхраняване на битума ще бъдат оборудвани с устройство за нагряване
при
постоянна принудителна циркулация и непрекъснат автоматичен контрол на
необходимата температура, определена в Спецификацията. Връщащият циркулационен
тръбопровод и захранващия тръбопровод, ще бъдат потопени на едно и също ниво в
цистерната за съхраняване на битум.
Възможно е да се направят две или три вертикални резки върху обратния тръбопровод
над най-високото означение за прекъсване на вакуума, при обръщане действието на
помпата.
“ИСА 2000” ЕООД ще осигури кран за по-лесно вземане на проби, разположен на
захранващия блок, свързващ цистерните на смесителя с дозатора. Кранът ще се монтира
по такъв начин, че да бъде лесно достъпен и вземането на проби да бъде възможно по
всяко време, когато работи асфалтосмесителя. Преди вземане на проби ще се извършва
продухване.
з)
Термометри
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На подходящо място върху захранващия тръбопровод, близо до изпускателния клапан,
ще се постави армиран термометър, отчитащ температура от 30°С до 205°С. Подобни
термометри ще се поставят в работната и складовата цистерна за битум. Инсталацията ще
бъде снабдена и с одобрен за целта термометър с кръгла скала, живачен, електрически,
или друг вид одобрен уред за измерване на температура, поставен на изхода на
фракциите от сушилния барабан и в бункера за горещите фракции така, че да регистрира
автоматично или да показва температурата на нагретите фракции.
и)
Контрол на времето на смесване
Асфалтосмесителната инсталацията ще бъде оборудвана с подходящи средства за
контролиране и регулиране времето на смесване и за поддържането му постоянно.
й) Смесителен барабан
Смесителният барабан ще е снабден с устройство за подаване-впръскване на битума в
тънък еднороден филм или в многобройни пръски, във вид на пулверизатор по цялата
дължина на бъркачката.
к)
Съоръжение за временно съхраняване на сместа
Смесителите ще бъдат оборудвани с обръщащи се вагонетки или елеватори за доставка
на горещата смес до бункерите или силозите преди разтоварването й в транспортните
средства. Вагонетките или елеваторите няма да бъдат пръскани с дизелово гориво, или
други разтворители; когато се налага, те ще бъдат напръскани с минимално количество
варова вода, сапунен или перилен разтвор. Бункерите или силозите ще бъдат с такава
конструкция, че да не се получава разслояване или охлаждане на сместа.
л)
Изисквания за охрана на труда
Достъпът до всички места на асфалтосмесителя, от които се контролира работния процес
ще се осигурява с подходящи обезопасени стълби или пътеки. Достъп до най-горната
част на цистерните ще бъде осигурен чрез платформа или друго подходящо устройство,
така че да има възможност за получаване на данни за температурата на битума.
За да се улесни пренасянето на апаратурата калибрираща измервателните устройства,
оборудването за вземане на проби и др., ще се осигури повдигателен механизъм или
система макари за повдигане и сваляне на оборудването от земята до платформата и
обратно. Всички механизми, макари, вериги, удължители и други опасни движещи се
части ще бъдат изцяло обезопасени и предпазени. До пълната работна цистерна ще се
поддържа свободен достъп по всяко време по достатъчно широк и чист коридор. Това
пространство ще бъде предпазено от накапване.
b.
Специални изисквания към дозиращите устройства
а)
Тегловна камера
Смесителят ще има устройство за точно претегляне на фракции от всички размери,
изсипвани от бункерите в тегловната камера, окачена на него и с достатъчни размери, да
побира пълна доза от съответния материал, без да се наложи ръчно добавяне или да се
допуска преливане на материала.
Тегловната камера ще се подпира на опорни стави и ножови остриета така конструирани,
че да не излизат лесно от центровката си. Ръбовете и страните на тегловна камера няма да
бъдат в контакт с опорни пръти, колони или друго оборудване, които по някакъв начин
биха нарушили точното функциониране на устройството. Ще бъде оставено достатъчно
пространство между бункерите и поддържащите приспособления, за да се възпрепятства
натрупването на чужди частици и материали. Отворът, за разтоварване на материала в
смесителя ще бъде така разположен, че да не се получава разслояване на фракцията. Той
ще се затваря плътно, когато бункерът е празен, така че да няма изтичане на фракция в
мешалката по време на дозирането на порцията за следващото забъркване.
б)
Везни и дозиращи устройства
Везните и дозиращи устройства, използвани за дозиране на фракциите, минералното
брашно и битума, ще имат точност до 1,0 % от измерваното количество. Те ще бъдат със
здрава конструкция. Тези, които бързо излизат от настройката ще бъдат заменени.
Везните ще са от такъв вид и така разположени, че да бъдат избегнати вибрациите на
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стрелката.
Везните за фракциите и минералното брашно ще са или от гредови тип или с циферблат,
без пружини, от стандартно производство. Деленията на скалите ще са на интервали не
по- големи от 0,1 % от номиналния капацитет на везната. Везните с циферблат ще са
оборудвани с регулируеми стрелки за автоматично контролиране на теглото на
фракциите и минералното брашно. Стрелките ще са разположени близо до циферблата, за
да не се получава паралактичен ъгъл. Циферблатите ще бъдат така поставени, че да има
възможност за вземане на отчети по всяко време. Последователността на измерването на
горещите фракции ще бъде от най- едрозърнестата към най- дребнозърнестата фракция.
Битумът ще се дозира автоматично чрез измерване по маса или по изключение по обем.
Минималното деление няма да ще бъде по-голямо от 1 1 или 1 kg. Везните за битума и
тегловните съдове ще се подбират така, че необходимото количество битум да се
осигурява с едно претегляне и ще бъде доставено в мешалката без загуби, дължащи се на
преливане, разливане или изплискване. Тегловни съдове за битума ще имат подходяща
топлоизолация, за да се избегне изстиване или натрупване на битум в тях. Ако
дозирането на битума ще се извършва по обем, то ще става с помощта на въртяща се
дебитна помпа с възможност за доставяне на цялото необходимо количество битум за
едно бъркало наведнъж.
Всички везни и дозиращи устройства ще бъдат контролирани и калибровани толкова
често колкото е необходимо, за да осигуряват постоянно необходимата точност. “ИСА
2000” ЕООД ще достави и разполага с нужните стандартни мерки и оборудване за
извършване на изпитване и калибровка на всички везни и дозиращи устройства по
практически начин.
Ще бъде осигурен точен кантар (платформа) с минимален обхват 250 kg и точност 0,5 %
от товара.
в)
Мешалка
Мешалката ще бъде от утвърден тип с две оси и с възможност за производство на
еднородна смес в рамките на толерансите на работната рецепта.
Периода за мокро бъркане ще е интервала между времето на впръскване на битума върху
фракциите и отварянето на отвора на мешалката. Ще има възможност периодите за сухо
и мокро бъркане да се променят с интервал не по-голям от 5 s по време на циклите.
Общото време ще бъде най-много 3 min. Мешалката ще бъде снабдена с механичен брояч
за отчитане на всяко едно завършено бъркало.
Мешалката ще бъде оборудвана с достатъчен брой лопатки, подходящо подредени за
получаването на еднородна асфалтова смес. Свободното пространство на лопатките от
всички фиксирани и подвижни части няма да бъде не по-голямо от 19 mm. В случай на
използване на фракции с размер по-голям от 25 mm свободното пространство ще бъде
така нагласено, че да предпазва от натрошаване едрите зърна по време на смесването.

Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес
Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес ще
имат чисто, гладко метално дъно и ще бъдат почистени от прах, застинала асфалтова
смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят
транспортирания материал.
За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното
средство ще напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След
напръскването, кошът ще изправя до оттичането на разтвора. Няма да се допуска
задържане на разтвор. Няма да се допуска употребата на дизелово гориво или други
разтворители за напръскване на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни
влияния, камионите ще се покриват с брезент или друг подходящ материал.
За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало ще бъде
плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради
спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът ще бъде
отстранен до привеждането му в изправност.
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За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес “ИСА 2000” ЕООД
ще осигури подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване и
възможности.
 Оборудване за полагане на асфалтовата смес
Асфалтовата смес ще се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от
камионите.
Оборудването за полагане на асфалтовите смеси ще бъде от одобрен тип, самоходно, с
електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в
съответствие с наклона и напречния профил.
Асфалтополагащите машини ще бъдат оборудвани с бункери и разпределителни
шнекове за разпределяне на еднородната смес пред елекроннорегулирани греди.
Асфалтополагащите машини ще се подберат така, че да позволяват минимална
широчина на полагането 2 т. Асфалтополагащите машини ще бъдат оборудвани с
такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни
ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните
сечения. Машините ще бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи
устройства. Работната скорост на асфалтополагащите машини ще се регулира от 3 до
6 m/min.
Ако по време на строителството се установи, че асфалтополагащото оборудване оставя
следи по положения пласт, грапави участъци или неравности, които не се коригират от
последващите операции, използването на оборудването ще бъде прекратено и заменено
от “ИСА 2000” ЕООД.
> Валяци
a.
Общи положения
За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт ще се използват
статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации
и пневматични валяци. Ако няма друго уточнение, валяците ще бъдат оборудвани с
реверсивно или двойно управление, което позволява движение както напред, така и
назад, с лице на оператора винаги по посока на движението.
b.
Валяци със стоманени бандажи
Валяците със стоманени бандажи ще бъдат двуосни тандем валяци и триосни тандем
валяци. Тези валяци ще се движат на самоход, да бъдат съоръжени с 4- цилиндрови
двигатели и в работно състояние ще създават контактно налягане в задните колела от 45
до 65 kg/cm2 на широчината на валяка. Всеки двуосов валяк ще има минимално тегло 10
000 kg; всеки триосов валяк трябва ще има минимално тегло 13 000 kg. Вибрационните
стоманено-бандажни валяци ще имат два бандажа с минимално тегло 7 000 kg. Честотата
на вибрациите ще бъде между 2 000 и 3 000 цикъла за минута с индивидуално регулиране
за всеки барабан от тандема. Валяците ще бъдат снабдени с реверсивен съединител, с
регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с
ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата така, че да се
избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите няма да има
неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите
пластове. Триосовите валяци ще имат централна ос, която ще работи като неподвижна
или като подвижна. Триосовите тандем валяци ще са с такава конструкция, че при
блокиране всички работни повърхности ще остават в една равнина, и колелата на валяка
са закрепени с достатъчно корави връзки, така че ако предното или средното остане без
опора, другите две колела няма да имат разлика спрямо хоризонтална равнина по-голяма
от 6 mm.
Всички стоманено-бандажни валяци ще бъдат в добро състояние.
с.
Валяци с пневматични гуми
Валяците с пневматични гуми ще се движат на самоход. Гумите им ще бъдат с еднакъв
размер и диаметър и да упражняват налягане в контактната площ със средна стойност от
2,8 до 8,4 Kg/cm2 чрез регулиране с баласт и/или чрез подходящо напомпване на гумите.
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Те ще бъдат така разпределени, че при едно преминаване да се осъществява равномерно
покриване на широчината на валиране от стъпката на гумите.
Валякът ще бъде така конструиран, че налягането в контактната площ да бъде
еднакво за всички колела.
d.
Автогудронатор
Автогудронаторът ще се движи на самоход, ще бъде с пневматични гуми и с
топлоизолиран резервоар. Няма да се използват автогудронатори работещи по гравитачен
способ. Автогудронаторът ще бъде с пневматични гуми с такава широчина и брой, че
натоварването от тях върху пътната повърхност да не бъде повече от 100 kg/cm2 за
широчината на гумата.
Пръскащата греда с дюзи ще има минимална дължина 2,4 ши да бъде от
циркулационен тип. Удълженията на пръскащата греда също ще бъдат от циркулационен
тип. Гредата ще позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква височина над
обработваната повърхност по време на работа. Дюзите на пръскащата греда ще са така
проектирани, че да разпръскват материала за разлив равномерно и без прекъсвания върху
обработваната повърхност. Разпределителните клапи ще се регулират чрез ръкохватка
така, че всяка от тях или всички едновременно да бъдат бързо отваряни или затваряни
при един цикъл на работа. Автогудронаторът ще бъде оборудван с маркуч и дюза за
ръчно пръскане, също под налягане, които се използват за недостъпни за гудронатора
площи. Гудронаторът и резервоарите ще се поддържат добре така, че да няма течове от
която и да е част на оборудването.
Гудронаторът ще бъде снабден с устройство и таблици за осигуряване на точно и
бързо определяне и контрол на количеството на материала за разлив, както и с тахометър,
отчитащ скоростта в метри за минута (m/min). Гудронаторът ще бъде оборудван с
отделен двигател за помпата или с циркулационна помпа, която се задвижва от
хидростатична предавка, така че да се получи равномерен разлив в необходимото
количество, което ще е в границите от 0,15 до 5,0 kg/m2 Към него ще има подходящо
загряващо устройство и термометри, които да осигуряват необходимите работни
температури за битумния материал.
Преди започване на работа, гудронаторът ще бъде проверен и калибриран по такъв
начин, че количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока да
не се различават с повече от 10 % от определеното необходимо количество съгласно
Спецификацията.
e.
Неподходящо оборудване
Използването на оборудване или инсталация, което е с по-ниско качество от
изискваното ще се отстрани и замени с подходящо оборудване.
“ИСА 2000” ЕООД поема задължението да спазва сигурни технически методи за
работа и да използва квалифицирани и опитни оператори, машинисти или работници за
изпълнение на всички дейности.
АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ДОЛЕН ПЛАСТ НА ПОКРИТИЕТО (БИНДЕР)
 Материали
Материалите, използвани в асфалтовата смес за долен пласт на покритието
(биндер), ще отговарят на изискванията на Спецификацията
 Зърнометрични състави
Най-малко 50 % от дребнозърнестия скален материал, използван в асфалтовата
смес, ще бъде трошен пясък, но естествения пясък може да бъде най-много 20 тегловни %
от общата минерална смес. Минералните материали за асфалтовата смес за долен пласт
на покритието (биндер) ще бъдат добре комбинирани, така че зърнометричния състав на
сместа да бъде в границите, представени в таблица.
 Проектиране на работна рецепта на асфалтовата смес
При проектиране състава на асфалтовата смес ще се използва метода на Маршал
При определяне на чувствителността към вода ще се използва оптималното
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количество битум определено по метода на Маршал.
 Работна рецепта и допустими отклонения
“ИСА 2000” ЕООД ще представи за одобрение предлаганата Работна рецепта за
сместа, едновременно с всички данни, свързани с проектирането на рецептата, поне две
седмици преди започване на работата. Работната рецепта ще съдържа зърнометричната
крива, показваща единичния определен процент преминал на всяко сито, както и
процента на всеки материал използван в сместа. С работната рецепта на сместа също така
ще се установи температурата на смесване и на уплътняване. Температура на сместа при
изсипване от бъркачката ± 10°С от работната температура.
АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ
 Материали
Материалите, използвани в асфалтовите смеси за износващ пласт, ще отговарят на
изискванията Спецификацията. Свързващото вещество, влизащо в състава на асфалтовата
смес за дрениращо пътно покритие задължително ще бъде полимермодифициран битум.
 Зърнометрични състави
Асфалтовите смеси за дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалт ще се
изпълняват само с трошен пясък. За останалите асфалтови смеси най-малко 50 % от
дребнозърнестия скален материал използван в асфалтовите смеси, ще бъде трошен пясък,
но естествения пясък може да бъде най-много 20 тегловни % от общата минерална смес.
Минералните материали за асфалтови смеси за износващ пласт ще бъдат добре
комбинирани, така че зърнометричния състав на сместа да бъде в границите, представени
в таблицата
Проектиране на работната рецепта на асфалтовата смес
При проектиране състава на асфалтовите смеси за износващи пластове ще се
използва метода на Маршал При определяне на чувствителността към вода ще се
използва оптималното количество битум определено по метода на Маршал.
- Работна рецепта и допустими отклонения
“ИСА 2000” ЕООД ще представи за одобрение предлаганата Работна рецепта за
сместа, едновременно е всички приложени данни свързани с проектирането и, поне две
седмици преди започване на работата. Работната рецепта ще съдържа зърнометричната
крива, показваща единичния определен процент преминал на всяко сито, както и
процента на всеки материал използван в сместа. С работната рецепта на сместа също така
ще се установи температурата на смесване и на уплътняване.
“ИСА 2000” ЕООД няма да започне асфалтовите работи преди да получи писмено
одобрение на работната рецепта.
Работната рецепта може да бъде коригирана в резултат на опита в изпълнението на
асфалтовите работи. Подобна корекция може да бъде представена от “ИСА 2000” ЕООД
за одобрение, в случай че “ИСА 2000” ЕООД ще представи пълни детайли на
предлаганата корекция, едновременно с всички данни, които са необходими, за подкрепа
на неговото предложение.
След доказване и одобряване на работната рецепта, за всички асфалтови смеси
важат следните толеранси (допустими отклонения) – представени в табличен вид.

Полагане битумен разлив, включително всички разходи по почистване на
основата за асфалови работи
ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА

Материали
a.
Разреден битум
Разреденият битум ще бъде средносгьстяващ се тип. Количеството битумен
материал, което ще се нанася, ще бъде от 0,15 до 1,5 kg/m2.
b.
Покриващ материал
Пясъкът за покриване на разлива, ако се изисква ще се състои от чист естествен
пясък и ще отговаря на Спецификацията.
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a.

Изисквания при изпълнението
Ограничения, определени от атмосферните условия
Първият разлив няма да се нанася когато температурата на атмосферната среда е
по-ниска от 5 С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи
метеорологични условия.
b.
Температура на полагане
Работната температура, при която ще се полага разредения битум ще бъде от 600С
до
850С.
c.
Необходимо оборудване
Оборудването, използвано от “ИСА 2000” ЕООД ще включва гудронатор, работещ
под налягане и отговарящ на изискванията на Спецификацията, а също така, механична
четка и компресор. Механичната четка ще бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с
цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760
mm и дължина не по- малка от 1800 mm.
Четката ще има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на
дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. Когато е
необходимо, за по-добра подготовка на повърхността, също така ще бъдат предвиждани
автогрейдери, валяци и автоцистерни и др.
d.
Подготовка на повърхността
Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичкия свободен
материал, прах и други свободни материали ще се премахнат от повърхността с
механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места,
показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, ще се
поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно
оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква
измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността, ще се полага
битумния разлив.
e.
Нанасяне на разредения битум
Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и приемането й,
битумния материал ще се нанесе от гудронатор, работещ под налягане при съответната
температура и количество. Ръчно пръскане няма да се допуска, освен за трудно достъпно
места.
Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите,
които ще бъдат обработени, ще бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати
по време на нанасянето на битумния разлив.
Първият разлив обикновено ще се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на
пътя на две или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина
на прилежащия край на лентите. Застъпване няма да се разрешава при напречните връзки,
където с помощта на дебела хартия се предпазва от повторно пръскане края на
изпълнената вече лента. Връзката на новата със старата лента ще започне върху хартията.
След нанасяне на битумния разлив, хартията ще се отстрани и изхвърли от “ИСА 2000”
ЕООД. Битумният материал ще се нанесе равномерно във всички точки на обработваната
повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на
излишно количество битумен материал, то същия ще бъде премахнат от повърхността.
f.
Поддържане
След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и
изсъхне, няма да се разрешава движение. Ако се налага да се допусне движение преди
необходимото за изсъхване време, но не по-рано от 24 h след нанасянето на битумния
материал, то ще се положи покриващ материал (пясък) и след това движението на
превозните средства да бъде разрешено по така обработените ленти.
Покриващият материал ще се разпръсква от камион, движейки се назад, така че
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гумите му да не се движат върху непокрита (неопесъчена) повърхност. Когато се полага
покриващ материал (пясък) върху обработена с битум лента и съседната на нея не е
обработена с битум, то ще се остави ивица с широчина поне 20 cm по дължина на
прилежащия край на обработената е битум лента, непокрита с пясък, което ще позволи
застъпването на битумния материал на двете ленти.
“ИСА 2000” ЕООД ще поддържа обработената с битум повърхност в добро и
чисто състояние и преди полагането на следващият пласт от настилката ще бъдат
коригирани всякакви неравности по повърхността и отстранен излишният покриващ
материал, прах или други замърсявания.
ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ
 Материали
а. Битумна емулсия
Битумната емулсия ще бъде бавно-разпадаща се, катионна тип С60В1, C40BF1 или
C60BPlh или анионна. Одобрената емулсия ще бъде разредена с приблизително равно
количество вода и напълно хомогенизирана. Разредената емулсия ще бъде положена в
количество от 0,25 до 0,70 kg/m2 .
 Изисквания при изпълнението
a.
Ограничения, определени от атмосферните условия
Вторият битумен разлив няма да се нанася, когато температурата на атмосферната
среда е по-ниска от 5 С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи
метеорологични условия.
b.
Температура на полагане
Работната температура, при която ще се полага разредената битумна емулсия ще
бъде от 100С до 600С.
c.
Необходимо оборудване
Оборудването, използвано от “ИСА 2000” ЕООД включва гудронатор, работещ
под налягане и отговарящ на изискванията, а също така, механична четка и компресор.
Механичната четка ще бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща
се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 mm и дължина не помалка от 1800 mm.
Четката ще има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на
дясно и на ляво с регулируемо налягане към повърхността на чистене. В допълнение
“ИСА 2000” ЕООД ще достави и използва ефективно и одобрено оборудване за
разреждане на битумната емулсия с вода.
d.
Подготовка на повърхността
Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива ще бъде
почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха,
калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи
петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всичкия излишен битумен
материал ще бъдат коригирани. Повърхността ще бъде суха, когато се обработва с втория
битумен разлив.
е.
Нанасяне на битумната емулсия
Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената
битумна емулсия ще се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане при
съответната температура и количество. Ръчно пръскане няма да се допуска, освен за
трудно достъпно места.
Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите,
които ще бъдат обработени, ще бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати
по време на нанасянето на битумния разлив.
f.
Поддържане
След полагането, повърхността ще бъде оставена да изсъхне до момента, в който
ще бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт. “ИСА 2000” ЕООД ще
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предпазва втория битумен разлив от повреди, докато следващият пласт се полага.
Ако е неизбежна повредата на втория битумен разлив от дъжд или прах, то след
като изсъхне повърхността ще се почиства с механична четка или компресор и ако се
налага се полага следващ лек втори разлив.
 Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтова
смес
Ремонтът им предвижда очертаване на местата за ремонт и изрязване на
дълбочината на повредата на прави линии, успоредни и перпедикулярни на оста на пътя,
така че да навлизат минимум 5 cm в здравата част на настилката. Изрязването се
извършва с отвесни стени, като изрязаният материал се отстранява, мястото се почиства
със сгъстен въздух или телени четки и площта се обработва с битумна емулсия или с
разреден битум.
Подготвената кръпка, при завършен разпад на битумната емулсия, се запълва по
цялата дълбочина с гореща асфалтова смес посредством лопати и/или комбинирани
багери с отваряема кофа (при по-големи по площ кръпки, но не толкова, че да се използва
асфалтополагаща машина). Разпределянето на сместа се извършва от краищата към
средата, за да се гарантира добра връзка между старата и новата настилка. При
запълването на кръпката трябва да се държи сметка и за намаляване дебелината на
асфалтовия пласт след уплътняване. Сместа се подравнява с помощта на дървено гребло.
Уплътняването се извършва с валяк със стоманени бандажи и пневматичен валяк.
При уплътняване на покритието, при първото преминаване на валяка напред и назад,
бандажа му трябва да застъпва не повече от 15-20 cm от кръпката при ръба. Същото се
повтаря и в другата посока, за да се осигури добра връзка в ръбовете.
Фугите се заливат с битум.
 Оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтова настилка,
обдухване и обливане е битумна емулсия
Включва всички работи по:
- Преди започване на работа се извършва монтиране на временна организация на
движение съгласно изискванията на „Наредба N: 3 от 16.08.2010 г. за временната
организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни
работи по пътищата и улиците". След приемането й се пристъпва към очертаване на
повредените места. Очертаните площи се скицират на предварително подготвени бланки.
- Очертава се правилна правоъгълна фигура с две от страните, успоредни на оста на пътя,
включваща повредената зона и поне по 10 cm от здравото покритие в страни от
напуканата повърхност;
- Изрязва се очертаната фигура с щил и с пневматичен къртач се отстранява материала,
докато се стигне до здрав пласт. Отстраняването на материала, в зависимост от
големината на повредената повърхност става с лопата или механизирано с товарачна
машина;
- Добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с помощта на
метли, телени четки и сгъстен въздух, а при необходимост и се измиват с водоноски.
Особено внимание при почистването се обръща на ръбовете=
- Напръсква се основата и вертикалните стени на кръпката с катионна или анионна
битумна емулсия в количество 0,25-0,75 кг/м2.
 Разбиване на неармирана бетонова настилка с ел. къртач
Разбиването на неармирана бетонова настилка ще се извърши с багер с електрически
къртач, след което бетоновите отпадъци ще бъдат натоварени и транспортирани до
одобрено от Възложителя подходящо депо.
При ръчното разбиване на бетон се използват ръчни електрически или пневматични
инструменти. Къртенето се започва от края на дадената повърхност с пробиването на
отвори на малки разстояния един от друг на дълбочина до 80% от общата дълбочина.
След това се разбиват участъците между направените вече отвори. За по-лесно
107

преместване и извозване на откъртените парчета, те трябва да са с размери около 30x30
см
 Разваляне на бетонови бордюри 18/35/50 Обхват на работите:
Включва разкъртване на бордюри и отстраняването им. Изпълнява се с подходяща
механизация (комбиниран багер/минибагер) и от работници с ръчни инструменти
(бензинов/електрически къртач; кирка лост). Натоварване с багер или товарачна машина
на самосвал превоз до определеното депо и депониране.
 Доставка и полагане бордюри 18/35/50
Полагането на нови или подмяната на съществуващи бордюри ще се изпълнява с
бордюри - бетонови изделия и бетонов разтвор в съответствие с БДС EN .
Бордюрите ще се полагат върху пресен бетон, нареждайки се в прави или криви участъци.
Фугите между тях ще се запълват с разтвор, след като се провери правилното им
положение и тяхното ниво чрез нивелация.
Обхват на работите
Включва всички работи по доставката на бордюрите, подравняване на основата за
полагането им, полагането на бетон (подложен и за укрепване на бордюрите), полагане на
бордюрите ситуационно и по нива и замонолитване на фугите.
Технологията за полагането им се състои в следната последователност на работните
операции:
 даване на геодезическа линия и ниво;
 поставяне на кофраж;
 полагане на земновлажен подложен бетон;
 полагане на бетоновия бордюр;
 декофриране.
Технологията ще се използва за направата на нови бордюри, както и за
реконструиране на бордюрите в обхвата на наредба №4 за проектиране, изпълнение и
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хората с увреждания" и в зоните предвидени да се изпълнят
нови бордюри.
Бетоновите бордюри служат за ограничаване на зоните за движение с разлика в
нивото и за укрепване на краищата на настилката. С помощта на подходящ фундамент те
трябва да образуват поддържащо легло, което да предотвратява пропадането на пътното
платно вследствие на транспортното натоварване. Положените бордюри очертават
контурите и нивата на транспортните зони. Устойчивост срещу замръзване и луга на
строителните смеси или бетона обикновено не може да се постигне.
Почвата в зоната на полагането трябва да има съответната стабилност, която обикновено
се постига чрез уплътняване.
Бетоново легло
В зависимост от транспортното натоварване бетоновото легло трябва да отговаря на
минимални стандарти за качество С16/20. При замръзване и/или при влияние на луга
срещу замръзване трябва да се вземе под внимание съответния клас на устойчивост на
външни въздействия. Устойчивост срещу замръзване и луга на строителните смеси или
бетона обикновено не може да се постигне. В зависимост от нуждите, леглото може да се
оформи е или без странична опора, като трябва да се вземе под внимание начинът на
укрепване на прилежащите площи.
Полагане на бетонови бордюри:
1.
Оформянето на леглото трябва да се извърши съобразно определеното ниво на
бордюра.
2.
Полагането на бетонните бордюри трябва да стане така, че повърхността на
леглото да се натоварва равномерно.
3.
Контактните повърхности на бордюрите се навлажняват преди полагането.
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4.
Когато се поставя настилка в леко влажно бетоново легло трябва да се обърне
внимание, че бетонът следва да се обработи преди полагането му, за да се осигури връзка
между леглото и бордюра.
5.
Бетоновите бордюри трябва да бъдат фугирани. Незапълнените фуги трябва да
бъдат поне 5 мм., а при запълване ширината им може да достигне до 10 мм.
6.
Бордюрите трябва да бъдат нивелирани и отвесирани.
7.
При употребата на специални инструменти, с помощта на които бордюрите се
оформят е задължително използването на мастар за ограничител .
8.
Страничната бетонна опора трябва веднага след полагането на бордюра да бъде
възстановена, за да се постигне достатъчна връзка с основата на леглото. След полагането
му бетонът на страничната опора трябва да бъде уплътнен.
Изграждане на бордюр
Ролята на бордюра е да предотврати изместването на плочите, поставени върху
пясъчна възглавница. За съответното изграждане на бордюра изкопът трябва да бъде
около 30 см. по- широк от предвидената за настилане повърхност. Бордюрите се полагат
върху бетонен фундамент от земно влажен дренажен бетон. Появата на фуги в следствие
от разширение между съседни блокове следва също да се има предвид. За да се избегне
ненужната работа по рязането, трябва да се положат отделни редове от плочи по ширина
на настилания участък, за да се изчисли точното разстояние до бордюра. Бордюрни и
рамкиращи плочи се полагат върху със задна опора от неармиран бетон.
Изпълнението на бордюрите започва след завършването и приемането от
Възложителя /Консултанта на основните пластовете и /или демонтажа на старите
бордюри.
Текущият контрол по изпълнението на работите, влаганите материали и качеството на
изпълнение на работите на обекта се извършва от:
техническият ръководител - следи за вида и количеството на доставените бордюри
и бетон, контролира подравняването на основата, полагането на подложния и укрепващия
бетон и замонолитването на фугите, наличието на сертификати и Декларации за
съответствие за доставения бетон и бордюри.
геодезическото звено - указва и контролира нивата и ситуационното разположение
на положените бордюри, определя обема на изпълнените работи.
лабораторните специалисти - извършват изпитвания на доставените бордюри и
пробните тела от бетона и уплътнението на пластовете на насипа под бордюрите,
ръководителя на обекта - цялата информация по изпълнението на бордюрите се
докладва на него и той я представя на Възложителя/Консултанта за одобрение и
приемане.
Материали
Новите бетонови бордюри ще бъдат произведени във вибропресоващи инсталации
за бетонови изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС EN
1340:2005/АС:2006, БДС EN 1340:2005/NA:2013 или следните минимални изисквания:
Сиви вибропресовани бордюри с размери 18/35/50;
Клас по абсорбция на вода 2, маркировка В;
Клас по устойчивост на размразяване с противообледяващи соли 3, маркировка D;
Клас по устойчивост на изтриване 4, маркировка I;
Клас по якост на огъване 2, маркировка Т;
Устойчивост на плъзгане/приплъзване - задоволителна;
 Повдигане на бетонови бордюри със съществуващи
Обхват на работите
Включва всички работи по:
- демонтажа на старите бордюри,
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- в случай, че възложителя нареди да се положат старите бордюри те се почистват и
ползват повторно
- в случай че старите бордюри за некачествени се доставят нови
- поставяне на кофраж;
- полага се бетон (подложен и за укрепване на бордюрите),
- полагат на бордюрите ситуационно и по нива и замонолитване на фугите.
- декофриране.
Изпълнението на бордюрите започва след завършването и приемането от Възложителя
/Консултанта на основните пластовете и /или демонтажа на старите бордюри.
Техническият ръководител, планира, контролира и отчита изпълнението на работите.
Предвидения персонал изпълнява работите, съгласно изискванията на ТС и Договора.
Текущия контрол по изпълнението на работите, влаганите материали и качеството на
изпълнение на работите на обекта се извършва от:
техническият ръководител - следи за вида и количеството на доставените бордюри
и бетон, контролира подравняването на основата, полагането на подложния и укрепващия
бетон и замонолитването на фугите, наличието на сертификати и Декларации за
съответствие за доставения бетон и бордюри.
геодезическото звено - указва и контролира нивата и ситуационното разположение
на положените бордюри, определя обема на изпълнените работи.
лабораторните специалисти - извършват изпитвания на доставените бордюри и
пробните тела от бетона и уплътнението на пластовете на насипа под бордюрите,
ръководителя на обекта - цялата информация по изпълнението на бордюрите се
докладва на него и той я представя на Възложителя/Консултанта за одобрение и
приемане.
Материали
Новите бетонови бордюри ще бъдат произведени във вибропресоващи инсталации
за бетонови изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005, БДС EN
1340:2005/АС:2006, БДС EN 1340:2005/NA:2013 или следните минимални изисквания:
Сиви вибропресовани бордюри е размери 18/35/50;
Клас по абсорбция на вода 2, маркировка В;
Клас по устойчивост на размразяване с противообледяващи соли 3, маркировка D;
Клас по устойчивост на изтриване 4, маркировка I;
Клас по якост на огъване 2, маркировка Т;
Устойчивост на плъзгане/приплъзване - задоволителна;
 Доставка и монтаж на градински бордюри.
Включва всички работи по доставката на бордюрите, подравняване на основата за
полагането им, полагането на бетон (подложен и за укрепване на бордюрите), полагане на
бордюрите ситуационно и по нива и замонолитване на фугите.
Технологията за полагането им се състои в следната последователност на работните
операции:
 даване на геодезическа линия и ниво;
 поставяне на кофраж;
 полагане на земновлажен подложен бетон;
 полагане на градинския бордюр;
 декофриране.
Технологията ще се използва за направата на нови бордюри, както и за
реконструиране на бордюрите в обхвата на наредба №4 за проектиране, изпълнение и
поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на
населението, включително за хората с увреждания" и в зоните предвидени да се изпълнят
нови бордюри.
Почвата в зоната на полагането трябва да има съответната стабилност, която
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обикновено се постига чрез уплътняване.
Бетоново легло
В зависимост от транспортното натоварване бетоновото легло трябва да отговаря на
минимални стандарти за качество С16/20. При замръзване и/или при влияние на луга
срещу замръзване трябва да се вземе под внимание съответния клас на устойчивост на
външни въздействия. Устойчивост срещу замръзване и луга на строителните смеси или
бетона обикновено не може да се постигне. В зависимост от нуждите, леглото може да се
оформи с или без странична опора, като трябва да се вземе под внимание начинът на
укрепване на прилежащите площи.
Полагане на градински бордюри:
1.
Оформянето на леглото трябва да се извърши съобразно определеното ниво на
бордюра.
2.
Полагането на градинските бордюри трябва да стане така, че повърхността на
леглото да се натоварва равномерно.
3.
Контактните повърхности на бордюрите се навлажняват преди полагането.
4.
Когато се поставя настилка в леко влажно бетоново легло трябва да се обърне
внимание, че бетонът следва да се обработи преди полагането му, за да се осигури връзка
между леглото и бордюра.
5.
Градинските бордюри трябва да бъдат фугирани. Незапълнените фуги трябва да
бъдат поне 5 мм., а при запълване ширината им може да достигне до 10 мм.
6.
Бордюрите трябва да бъдат нивелирани и отвесирани.
7.
При употребата на специални инструменти, с помощта на които бордюрите се
оформят е задължително използването на мастар за ограничител .
8.
Страничната бетонна опора трябва веднага след полагането на бордюра да бъде
възстановена, за да се постигне достатъчна връзка с основата на леглото. След полагането
му бетонът на страничната опора трябва да бъде уплътнен.
Изпълнението на бордюрите започва след завършването и приемането от Възложителя
/Консултанта на основните пластовете и /или демонтажа на старите бордюри.
Текущият контрол по изпълнението на работите, влаганите материали и качеството на
изпълнение на работите на обекта се извършва от:
техническият ръководител - следи за вида и количеството на доставените бордюри
и бетон, контролира подравняването на основата, полагането на подложния и укрепващия
бетон и замонолитването на фугите, наличието на сертификати и Декларации за
съответствие за доставения бетон и бордюри.
геодезическото звено - указва и контролира нивата и ситуационното разположение
на положените бордюри, определя обема на изпълнените работи.
лабораторните специалисти - извършват изпитвания на доставените бордюри и
пробните тела от бетона и уплътнението на пластовете на насипа под бордюрите,
ръководителя на обекта - цялата информация по изпълнението на бордюрите се
докладва на него и той я представя на Възложителя/Консултанта за одобрение и
приемане.
Кофражни работи:
Кофражните работи ще осигуряват проектните размери и очертанията на
бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втвърдяване на
бетонната смес. За целта те ще бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и
коравина.
Кофражът ще се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия
бетон да бъде с необходимите размери. Кофражните повърхности няма да имат огъвания
и изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и
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ъгли да бъдат прави, вертикални и точни.
Максималните отклонения от проекта са: от отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/- 10
мм.
Кофражът ще се изпълнява така, че включително и при съединенията на плоскостите му и
в цялата готова конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като ако е необходимо
се поставят уплътнители. Плътността на кофража спрямо съседни бетонови повърхности
ще бъде такава, че да се избегне образуването на прагове.
Проверяват се позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в размерите и
местоположението.
Кофражът се обмазва, като видът обмазка ще бъде подбран за съответния вид кофраж. За
цялата площ ще се използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по
повърхността на кофража, отгоре надолу, последно по хоризонталните повърхности.
Използва се минималното необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се
избегне излишно събиране на отделни места. Обмазката няма да влиза в контакт с
армировката.
Кофражът се сваля без да се повреди, накърни или претовари конструкцията, и без да се
повредят подпорите. Отговорността за безаварийното сваляне на всички части от
кофража и подпорите, без да се накърни конструкцията, е изцяло на ИСА 2000 ЕООД.
Кофражът не се сваля преди бетонът да е достигнал необходимата минимална якост
съгласно нормативната уредба.
Грубите неравности няма да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени като
максимално допустимо отклонение от права линия 1м няма да са над 5 мм. Стърчащи
мустаци се почистват и заглаждат.
Ръбовете се изглаждат с кант с ширина 30 мм. Отворите от връзките на кофража ще са
еднакви, от подходящ вид, запълнени с подходящ разтвор по одобрен образец. Ръбовете
се изглаждат с радиус 25 мм.
При декофриране се изпълняват следните операции: снемане на стегите (дървени или
метални), срязване теловете, снемане подпорите и кофражните платна, частично
почистване от гвоздеите, очукване на полепналия бетон и изкърпване; смазване и
почистване на платната; сортиране по вид и размери на материалите във вид готов за
нова употреба.
Контролът по изпълнението и приемането на направените кофражни работи се извършва
от техническия ръководител и включва: входящ контрол на дървения материал,
кофражни платна и подпори (дървени и метални).
Техническия ръководител контролира спазването на геометричните размери съобразно
кофражните планове.
Приемането на завършена конструкция на кофражните форми ще се документира с акт
обр. 7 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството и за удостоверяване на годността и за
започване на армировъчните работи.
Бетонови работи:
Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси ще отговаря на
изискванията на БДС EN 206-1. Производството на бетоновата смес ще се осъществи в
сертифицирани бетонови възли на ИСА 2000 ЕООД, няма да се допуска бъркане на
бетоновата смес на място на обекта. Съставът на пресния бетон не може да бъде
променян на строителната площадка. Нима да се допуска разреждането на доставената
бетонова смес в смесителя с вода. Ако на строителната площадка се налага влагането на
химически добавки, бетонът се размесва отново до равномерното им разпределение.
Ще се допуска изпълнение на бетонови работи при температура на въздуха от 0 °С
до - 4 °С само при наличие на добавки в бетоновите смеси и полагане грижи за бетона
при бетониране в зимни условия - покриване е рогозки, полиетилен и др.
При полагане с автобетонпомпа изсипването на бетоновата смес ще става
непосредствено от транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста армировка се
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разстила и избутва ръчно, включително и прехвърляне е лопата
Уплътняването на положения бетон ще се извършва механично с иглени вибратори.
Механичното уплътняване (вибрирането) на положения бетон ще продължава
дотогава, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Няма да се допуска
разслояване на бетона в следствие вибрирането му.
След завършване на бетонирането ще се вземат мерки за предпазване на конструкцията
от вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и
др.) при високи температури чрез напръскване и поливане с вода.
Декофрирането на бетона ще се извършва при достигане на предписаните в
проекта условия. Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, при нормални
условия на втвърдяване на бетона (температура от 18 до 20 °С и относителна влажност на
въздуха 60 %), ще се спазват минималните срокове за декофриране.
За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона ще се
спазват следните изисквания:
Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди;
Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и
армировка няма да се допускат;
Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и
други механични въздействия;
Веднага след полагането на бетона, да се защити от дъжд, от
непосредствено слънчево въздействие и мраз;
Бетонът да отлежава във влажна среда;
Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения
бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.
Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна
температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура под 0° С, ще се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и
стоманобетонни работи при зимни условия.
Преди началото на бетоновите работи направения кофраж и монтираната армировка се
приемат с акт обр. 7, в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 Възстановяване на каменна зидария с едно лице на вароцим.р-р за подп.стена
Обхват на работите:
 Разваляне на стена от каменна зидария
 Укрепване на ската (при необходимост)
 Направа на работно скеле (при необходимост)
 Зидане с камък на вароциментов разтвор.
 Направа на кофраж и армировка
 Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване
Направа на механизиран изкоп:
Преди започване на изкопните работи Изпълнителят ще освободи зоната за работа от
всички свободно течащи води. При извършване на изкопните работи ще бъде
гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време. Изпълнителят се
задължава да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират
бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.
Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или депониране ще
продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща,
разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния вид работа.
Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ материал ще бъдат складирани
на депа, осигурени от Изпълнителя. При извършване на изкопните работи не се допуска
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смесване на подходящ с неподходящ материал.
Изкопите за основи, канали и окопи ще бъдат укрепени през цялото време на изкопните
работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа ще бъдат свалени при напредването
на обратна засипка. Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат открити само за
необходимия минимален период.
Обхват на работите:
Изпълнение на изкопите до размерите и нивата посочени в чертежите, или до тези нива и
размери, които Консултанта може да нареди, в зависимост от конкретните условия.
Изкопите ще бъдат направени с комбиниран багер и ръчно. След направата на изкопа,
същият следва да бъде приет от Консултанта, за да бъде разрешено изпълнението на
следващия вид работа.
Ще се очертаят границите на изкопа от геодезиста на обекта. Ще се разчистят площите от
несвойствени материали. Получаване на разрешение за започване от Консултанта.
 Демонтаж на тротоарни плочки
Демонтажа на тротоарни плочки включва разкъртване на тротоарна настилка и
отстраняването й. Изпълнява се с подходяща механизация (комбинирани багери,
минибагер) и от работници с ръчни инструменти (кирка, лост). Плочките се третират като
строители отпадък.
 Подложка с пясък/направа пясъчна възглавница за тротоари/
Обхват на работите включва доставка и полагане и уплътняване на пясък за подложка в
тротоари. Работата ще започне след положени бордюри и подготвена основа на тротоара.
 Настилка от вибробетонни плочи на 4 см. циментопясъчен разтвор.
Полагането на нови или подмяната на съществуващи тротоарни настилки се
изпълнява с тротоарни плочи с дебелина 4 см, отговарящи на стандарт БДС EN, на
полусух цименто-пясъчен разтвор 1:3. Циментопясъчни строителни разтвори (смеси от
цимент, пясък, вода и когато е необходимо химически добавки) и замазките, извършвани
с тях.
Техническите определения, класификации, технически изисквания и общи правила за
оценяване на съответствието, изпитване и документация ще съответстват на БДС EN 9982, БДС EN 998- 2/NA.
Според основните им физически и механични свойства на 28 ден, разтворите се
класифицират по класове:
- по якост на натиск в MPa: Ml, М 2.5; М 5; М 10; М 15, М 20 и Md съгласно БДС EN 9982 Материали
Техническите изисквания за пясъка и методът за неговото изпитване са дадени в БДС EN
13139.
Техническите изисквания, взимането на проби и изпитването на цимента, водата и
химическите добавки ще бъдат съгласно спецификацията.
Разтворите ще се произвеждат според работни рецепти за смесване, които са изпитани
предварително в одобрена лаборатория.
Разтворите ще се произвеждат от механични смесители и само малки количества може да
се произвеждат ръчно. Количеството произведен или доставен на площадката разтвор ще
бъде употребено, преди да настъпи влошаване на качеството.
Подготовката на мястото за нанасяне на разтвора и изпълнението на замазки,
подравняване, фуги и зидария ще бъдат извършени по подобен начин като за бетон.
Ще се полагат грижи за положения разтвор по същия начин, както за бетона.
Готови бетонни елементи
Общи изисквания
Техническите изисквания, правилата за приемане, взимане на проби, методи на
изпитване, правила за складиране, транспортиране, маркиране и документиране на
готовите бетонни елементи (греди, предплочи, кофражни панели и др.), включени в
пътните съоръжения, ще отговарят на изискванията за бетон, описани в Спецификацията
и на следните стандарти:
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БДС EN 1340 “ Бетонни бордюри за настилки. Изисквания и методи за изпитване” ; БДС
EN 1340/NA; БДС 11482 “Плочи бетонни за облицовка на пътни окопи”.
Превоз на строителни отпадъци
Превоза на строителни отпадъци ще се извършва със самосвали на ИСА 2000 ЕООД на
депо посочено от Възложителя, след генерирани и натоварени строителни отпадъци.
Премахването на строителните отпадъци е необходимо за поддържане на строителната
площадка подредена и чиста. Техническият ръководител, планира, контролира и отчита
изпълнението на работите. Предвидения персонал изпълнява работите, съгласно
изискванията на ТС и Договора.
IV ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ И КОМУНИКАЦИЯ
МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
1.
Органиграма на комуникациите
Предлага се взаимодействието между експертите на изпълнителя и експертите на
Възложителя да се осъществява чрез представената организация за изпълнение на
договора, съобразявайки се със структурата за разпределение на работата, задачите,
ресурсите и посочените зависимости. Организационната структура на изпълнителя е
разработена така, че да осигурява плавно и динамично взаимодействие и поддържане на
високо ниво на взаимно информиране. Примерното разпределение на работа е
представено на фигура.
Главен ръководител на обект - разпределя ресурсите, определя приоритетите,
осъществява комуникацията с Възложителя. Следи за спазване на сроковете и
изпълнението на дейностите по договора, така че да се гарантира постигане на
заложените цели и ефективност и ефикасност на получените резултати, участва в
подготовка на дисперниосиният модел и проверява качеството на постигнатите
резултати. Той отговаря за:
 Регулярно информиране на Възложителя за развитие на дейностите;
 Осъществяването на цялостната координация и организация на изпълнението на
договора; организацията на дейността на екипа за изпълнение; точното и
качествено изпълнение на предвидените дейности в рамките на срока на договора;
 Навременното и коректно отчитане на свършената работа пред Възложителя;
 Осъществяването на контакти с органи и институции, които имат отношение към
изпълнението на договора;
 Определянето на мерки за контрол и документиране на всички данни и дейности,
извършени по време на изпълнение на договора;
 Изпълнението на предписанията и препоръките от страна на Възложителя;
 Спазване на правилата за вътрешен контрол от страна на техническият екип;
 Подготовката на окончателния доклад за изпълнение на договора, както и всички
други управленски и експертни дейности, необходими за успешното изпълнение
на договора.
Технически екип участва пряко в ръководенето и изпълнението на специфичните видове
СМР по отделните части.
2.
Методи за отчетност и контрол, управление на процесите и осъществяване на
вътрешен контрол
Изпълнителят приема, че вътрешен контрол представлява процесът, осъществяван от
ръководството на изпълнителя, предназначен да предоставя разумно ниво на увереност
по отношение постигането на целите, свързани с ефективност и ефикасност на
операциите, надеждност и финансовото отчитане, съответствие с приложимите закони,
разпоредби и изисквания на Възложителя, където:
 Ефективността се изразява в степента на постигане на заложените специфични
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цели;
 Ефикасността се изразява в постигането на максимално възможните резултати
чрез използваните за това ресурси;
 Надеждността и финансовото отчитане, представляват използваните от
изпълнителя ресурси, които следва да бъдат на разположение в нужното време, в
подходящото количество и качество за постигане целите на договора;
 Съответствие с приложимите закони, разпоредби и изисквания, представлява
осигуряване спазването на приложимото секторно законодателство, вътрешните
правила и наложени практики на Възложителя, както и съблюдаване на поетите от
изпълнителя договорни задължения.
Най-общо процесът на вътрешен контрол е визуализиран на фигура.
Вътрешният контрол не представлява реализирането или изразяване на намерение за
провеждане на еднократно събитие или мярка, а по-скоро поредица от вътрешни
действия, подход, правила и норми, които обхващат всяка една от дейностите,
реализирани от изпълнителя. Изхождайки от това убеждение, изпълнителят е внедрил
методика за осъществяване на вътрешен контрол в управленският си подход и я прилага
при изпълнението на всяка една от дейностите си, чрез последователност от контролни
мерки и проверки. Внедрената методика, прилагана от изпълнителя при изпълнение на
ежедневните му задачи е представена на фигура.
Целта на процесите по управление на качеството е да бъдат задоволени в пълна степен
нуждите от реализирането на договора. Тези процеси включват всички дейности от
цялостното управление, които определят политиката, целите и отговорностите по
качеството и ги осъществяват чрез планиране, гарантиране, качествен контрол и
подобряване на услугите в рамките на наложената системата за качество на изпълнителя.
Постоянно за времето за изпълнение на договора и успоредно с останалите процеси ще се
извършва и процес по планиране, където всички предприети действия целят предоставяне
на увереност за ефективното и ефикасно реализиране на очакваните резултати.
В рамките на изпълнението на договора, изпълнителят ще прилага и качествен контрол,
който сам по себе си представлява проследяване изпълнение на заложените конкретни
етапи и резултати и проверка за постигнатата ефективност и ефикасност. При
отклоняване или съмнения за отклоняване от заложените норми ще се набелязват
подходи и действия за отстраняване на причините за наличните резултати.
Всички тези действия и представен подход за прилагане на вътрешен контрол,
формират така наречената контролна среда на изпълнителя. Контролната среда се явява
основа на цялата система за вътрешен контрол, чрез която се осигурява атмосферата,
дисциплината и структурата на контрола, както и влиянието върху цялостното качество
на контрола.
Експертите са отговорни за прилагането на мерките за вътрешен контрол и са
длъжни да докладват своевременно на ръководителя за всички проблеми възникнали в
резултат на изпълнение на дейностите или нарушението на политиките. Ангажиментите
на изпълнителя са свързани с прилагането и подобряването на вътрешният контрол.
Последователността от действия с която изпълнителят поддържа високо ниво на
вътрешен контрол е представена на графика.
Освен така описаният подход в рамките на изпълнението на договора ще се
реализират и допълнителни мерки, гарантиращи успешната реализация на поръчката.
Управление на човешките ресурси
Управлението на човешките ресурси включва процесите, които осигуряват найефективното използване на експертния потенциал и се състои основно от:
 Организационно планиране - идентифициране, документиране и определяне
на роли, отговорности и период за отчитане;
 Мобилизация - осигуряване на необходимите експертни ресурси и
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включването им в работата по договора;
 Контрол - контрол на екипа е цел осигуряване на качеството на
изпълнението.
Управление на комуникационните процеси
Процесите по управление на комуникациите осигуряват навременното и адекватно
генериране, събиране, разпространение, съхранение и унищожаване (при необходимост)
на информация и данни. Те осъществяват критичната за успеха връзка между експерти,
идеи и данни. Всеки участник в изпълнението на договора е отговорен да изпраща и
получава съобщения с екипа на Възложителя по определени комуникационни канали,
където основните елементи за успешното управление на комуникационните канали са:
 Планиране на комуникациите - определяне на нуждите на заинтересованите
страни от информация и данни: кой от каква информация се нуждае, как ще
я получи и от кого. Нуждата от предоставяне на информация за изпълнение
на договора е общовалидна, но информационните нужди и методите на
разпространение са индивидуални;
 Разпространение на получената информация - своевременното достигане на
информацията до заинтересованите страни, чрез прилагането на планирани
дейности за комуникация;
 Отчитане на изпълнението - събиране и разпространение на данни за
изпълнението, показателни за използването на ресурсите за постигане на
целите на договора.
 Неразделна част от този процес представлява и:
отчитане на състоянието - описва напредъка в даден момент;
отчитане на напредъка - описва какво е постигнал екипът на изпълнителя;
прогнозиране - предполага бъдещото състояние за очаквания напредък;
отчета на изпълнението - данни за обхвата, разходите, постигнатото
качество и резултати, ефективното прилагане на процесите по комуникация е
необходимо внедряването на конкретни комуникационни процедури. При
реатизиране на дейностите по договора, изпълнителят предлага да се прилагат
следните процедури на комуникация. Цялата кореспонденция между страните,
свързана с изпълнението на договора да се извършва в писмена форма между
упълномощените представители на Изпълнителя и Възложителя, като за дата на
предоставянето/получаването на съобщението да се счита:
датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението срещу подпис
от страна на надлежно упълномощено лице;
датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по
пощата;
датата на приемането - при изпращане по факс.
Обменът на информация с Възложителя ще се извършва по един от
следните начини:
лично - срещу подпис;
по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска
служба
по факс;
по електронен път при размяна на официални документи при условията и
по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис;
чрез комбинация от тези средства.
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Изпълнителят ще изпълни всички дейности определени в договора в тясно
взаимодействие и сътрудничество с екипа на Възложителя, като
административното взаимодействие на страните ще включва:
Предоставяне на необходимата информация и данни за изпълнение на
договора;
Своевременно актуализиране (при установена необходимост) на сроковете,
необходими за изпълнение на дейностите, предмет на договора;
Осигуряване (при необходимост) от изпълнителя на допълнителен ресурс за
ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите;
Предоставяне на информация от Изпълнителя за работата и/или напредъка
по дейности във всеки един етап на изпълнение и др.
3.
Обща организация
Общата организация за изпълнението в договора може да се обособи на следните
елементи: Подход за управление и контрол
Контролът върху оперативното взаимодействие и работата по изпълнението на
задачите ще се осъществява от Възложителя и от Ръководителя на обекта (вътрешен
контрол), при спазване условията на техническата спецификация и разпоредбите на
договора, съгласно утвърдените срокове за реализация на дейностите.
Упълномощени представители
Възложителят и Изпълнителят определят упълномощен представител с правомощия да
представлява съответната страна с цел по-голяма оперативност.
Документиране на взаимодействието
Взаимодействието между Възложителя и изпълнителя ще се извършва на базата на
официални документи, съгласно вътрешните правила на Възложителя. Всяка страна
инициира писмено искане за предоставяне и/или получаване на информация, необходима
за вземане на решение и/или за предоставяне на ресурс и/или за изпълнение на
дейностите по договора. При възникнала необходимост се уточняват и детайлизират
елементи от искането, като тези уточнения и разяснения се документират надлежно.
Провеждане на срещи
Комуникацията между заинтересованите страни ще се осъществява по няколко основни
направления, които са се доказали като успешна практика при изпълнението на подобни
обекти, а именно:
А) Начална среща
ИСА 2000 ЕООД ще организира среща за начало на Договора. На тази среща ще се
съгласуват:
Координация и съгласуване на дейностите които “ИСА 2000“ ЕООД възнамерява да
изпълнява на Обекта и са необходими за качествено и срочно изпълнение, включително
очакваното разпределение във времето, доставката на материали, производство, огледи,
изграждане, монтаж, изпробване, пуск и пробна експлоатация на всички видове СМР;
2.
Сроковете за преглед и за всички други представяния на документи, одобрения и
съгласия;
3.
Последователността и разпределението във времето на огледи и проби;
4.
Описание на методите, които “ИСА 2000“ ЕООД възнамерява да възприеме и
описание на основните дейности от изпълнението на Обекта.
5.
Данни, показващи разумната предварителна преценка на “ИСА 2000“ ЕООД за
броя на всяка група от на Персонала на “ИСА 2000“ ЕООД и за всеки вид от
Строителната Механизация на “ИСА 2000“ ЕООД, необходими на Площадката за
изпълнението на видовете СМР.
6.
План за временната организация на движението за пътищата, засегнати от
Временните или Постоянни Работи.
Б) Срещи за напредъка, който ИСА 2000 ЕООД ще постига на обекта
Срещите обикновено ще се извършват на обекта. Дневният ред ще включва:
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съгласуване на предишния протокол; въпроси, възникнали от предишната среща;
напредък на строителство;
отклонения / закъснения спрямо програмата за строителство; мерки за намаляване на
закъснението;
въпроси за безопасност; отчет за инциденти; въпроси за осигуряване на качеството;
планирани дейности по строителство за следващия период;
идентификация на потенциални проблеми в следващия месечен период или етап от
изпълнението на Работите; оценка на риска.
В) Срещи по безопасност
“ИСА 2000” ЕООД ще свиква редовни срещи по безопасността в съответствие с Плана за
безопасност и ще изисква присъствието на Координатора по безопасност и здраве.
Протоколите на всички срещи по проблемите на безопасността ще бъдат обсъждани с
Възложителя, съответно ще бъдат взети бързи и адекватни мерки при необходимост от
реакция.
Г) Непланирани срещи
Непланирани срещи могат да се организират по всяко време, по искане на някоя от
заинтересованите страни.
Организация на документацията
Изпълнителят ще организира подготовката на документацията си, свързана е
изпълнението на договора в стандартна и широко призната нотация.
Допълнителен контрол на изпълнението
За допълнително гарантиране качеството на предлаганата услуга, Изпълнителят
предвижда провеждането на следните нива на контрол:
Първо ниво на контрол - осъществява се от самият технически екип на
изпълнителя, съгласно персоналните отговорности и задачи. Следи се за качественото и в
срок изпълнение на дейностите, съгласно подписания договор, техническата
спецификация на Възложителя и техническата оферта на изпълнителя.
Второ ниво на контрол - извършва се от ръководителя на обекта, който е отговорен
за качественото изпълнение на всеки един от етапите, като отговаря и за проверка на
обхвата и съдържанието на работата на техническият екип.
Трето ниво на контрол - осъществява се от Възложителя по време на изпълнението
на договора и при предаване работата от изпълнителя, така и при окончателното
приключване на договора.
Натрупаният опит на членовете на екипа на изпълнителя и осигурените добри вътрешни
комуникационни връзки и информираност са съществени фактори за гарантиране
ефективността на работата. Редовните срещи в работен порядък, без натоварване на
работата по изпълнение на договора, представляват задължителен елемент от
комуникационните връзки и работата на изпълнителя. Всички експерти, участващи в
изпълнението на договора ше бъдат в постоянна комуникация помежду си чрез различни
средства за комуникация, съобразявайки се с комуникационния план и стратегия,
посочени в настоящата техническа оферта и наложените практики и вътрешни правила на
Възложителя.
ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ НА ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЯ ЕКИП
Участникът „ИСА 2000“ ЕООД разполага с квалифициран персонал за изпълнение на
поръчката, както следва:
•
Гдавен ръководител на обект
•
Технически ръководител на обекта
•
Геодезист
•
Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията
на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба
№2/22.03,2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ
•
Експерт Контрол по качеството
„ИСА 2000“ ЕООД разполага с достатъчно допълнителен квалифициран персонал за
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изпълнение на поръчката, както следва:
Експерт по количествата
Инженер конструктор
Пътен инженер
Технически персонал за отчитане на проекта и изготвяне на документите по
ЗУТ
❖ ГЛАВЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА ОБЕКТ
I.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Организира, планира, ръководи, координира и контролира производствената
дейност на поверения му строителен обект, извършва техническо и технологично
ръководство на същия.
Трудови задачи, задължения и отговорности характеризиращи съдържанието на
длъжността:
Организира, планира, ръководи и контролира производствената дейност на
строителния обект.
Извършва техническото и технологично ръководство на обектите, решава
възникналите производствено-технически въпроси и ги съгласува с длъжностното лице,
на което е пряко подчинен съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание ,
проектантите и строителния надзор.
Осъществява контрол по спазването на производствената и технологична
дисциплина, качеството на поддръжката и ремонта на строителната механизация,
автомобилите и оборудването на обекта.
Проучва проектосметната документация и работните чертежи съвместно с
техническите ръководители.
Изготвя графици за извършване на СМР, графици за доставка на машини и
съоръжения, графици за режима на работа и графици за движение на работната сила.
Организира разпределението на работната сила, механизацията и автотранспорта
по работни места и подобекти.
Контролира качеството на строителната продукция.
Прилага разработените мерки за повишаване производителността на труда и
спазване на пусковите срокове на строителните обекти.
Контролира изготвените от техническите ръководители форми за явяване на
работа, наряди, материални отчети, количествени сметки за извършените през отчетния
период СМР и други.
Участва в набирането на персонал за окомплектоването на строителния обект.
Контролира качеството на доставените строителни материали и обезпечава
тяхното правилно съхранение на обекта.
Организира и контролира воденето и съхраняването на строителната
документация на обекта.
Отчита изпълнението на строителството и предава необходимата документация на
възложителя и техническия надзор на обекта.
- Изпълнява и други задължения, възложени от Управителя на фирмата, свързани с
работата му.
ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, КОМУНИКАЦИЯ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Подчиненост и комуникация:
Длъжностното лице е подчинено на висшестоящите ръководители съгласно
утвърденото поименно щатно разписание и организационната структура на дружеството.
Длъжностното лице се стреми да осъществява изчерпателна, компетентна, ясна и
точна комуникация със служители, работници и ръководни кадри на всички равнища на
ръководство (низшестоящо, по хоризонтала и висшестоящо). При комуникацията са
разрешени всякакви канали на взаимодействие. Препоръчва се да се ползват найподходящите и ефективните за всеки конкретен случаи (телефон, факс, интернет и др.).
Заемащият длъжността осъществява външна комуникация само с контрагенти,
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държавни институции и др. имащи отношение към извършваната от него професионална
дейност. Контакти на по-високо ниво се осъществяват след делегиране на права от
висшестоящите ръководители.
Вземане на решения:
Заемащият длъжността изпълнява акуратно и в срок задачите произтичащи от
взетите решения от прекия му ръководител и висшето ръководство. При изпълнение на
длъжността взема решения пряко свързани с поверения му обект на управление. Взетите
решения ще съответстват на професионалната компетентност и йерархичното ниво на
длъжността в структурата на дружеството. Решения от по-високо ниво на компетентност
взема при делегиране на права от висшестоящите ръководители.
III.
ОТГОВОРНОСТИ HA ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
- Отговаря за поверените му дълготрайни материални активи (ДМА) - сгради, машини и
съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар, компютри и други със стойност
над 700 лв.
Отговаря за поверените му малоценни и малотрайни предмети(ММП) - ръчни
машини, инструменти, стопански инвентар, работно облекло, лични предпазни средства и
други със стойност по-ниска от 700 лв.,
Отговаря за строителни и други материали, които са му заприходени на обекта.
Отговаря за предоставените му във връзка с изпълнението на СМР парични
средства.
Отговаря за икономичното изразходване на материалните ресурси.
По безопасност на труда:
Длъжен е да знае и да спазва утвърдените от Управителя правила за здравословни
и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна и аварийна безопасност.
Длъжен е да носи непрекъснато предоставените му лични предпазни средства.
Длъжен е да следи дали всички работници се явяват в състояние, позволяващо им
да работят без опасност за здравето и живота и да не допуска извършване на работа при
опасни и вредни за здравето условия.
Контролира редовното провеждане на предвидените обучения и инструктажи по
здраве и безопасност при работа, запознаването работниците с правилата за
противопожарна и аварийна безопасност и правилата за оказване на първа долекарска
медицинска помощ.
Контролира дали се спазват утвърдените от работодателя Инструкции за
безопасност и здраве при работа, правила за противопожарна и аварийна безопасност и
санитарно-хигиенните изисквания приложими на работното място и за дейността, която
се осъществява.
Контролира дали са раздадени и дали се използват от работниците предоставените
им лични предпазни средства.
Използва задължително колективните и предоставените му лични предпазни
средства.
Познава и прилага изискванията за действие при аварийни ситуации съгласно
разработените аварийни и евакуационни планове.
Отговаря за непрекъснато поддържане на безопасните и здравословни условия на
труд на обекта и недопускането на аварии и трудови злополуки.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
При изпълнение на своите задължения е длъжен да не разпространява информация
от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на работник или
служител от фирмата. Да бъде лоялен към работодателя като не злоупотребява с неговото
доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто му
име. Да опазва в тайна информацията, съставляваща търговска и фирмена тайна. Да
съхранява поверените му документи и ограничава достъпа до тях съгласно изискванията.
Персонал и трудова дейност:
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Носи отговорност за правилното:
- Възлагане, организиране, планиране, координиране, ръководене, отчитане, подбор,
обучение, мотивация и оценка на изпълнението на подчинените му работници и
служители;
- Акуратно, качествено, своевременно и професионално изпълнение на трудовите задачи,
задължения и отговорности, характеризиращи съдържанието на длъжността по раздел I.
IV.
ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
Специални умения: компютърна грамотност.
Поведенчески характеристики:- ръководни умения, умения за работа в екип,
комуникативност, способност да работи под напрежение.
Лични изисквания: бързи реакции, отговорност, прецизност, организираност,
инициативност, лоялност, търпеливост, дискретност.
Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето заемащо длъжността:
Нормативни актове издадени от държавните институции свързани тематично с
изпълнението на длъжността (строителни, икономически, здраве и безопасност и др.);
Вътрешни нормативни актове свързани тематично с изпълнението на
длъжността(строителни., икономически, здраве и безопасност и др.);
Други стандарти, ръководства, инструкции на заводи производители на машини и
съоръжения, проектантски организации свързани с изпълнението на длъжността;
Да познава структурата на управление на фирмата и дейността й.
V.
ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВНЕДРЕНАТА ИНТЕЕРИРАНА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
Да изпълнява произтичащите от документите на Интегрираната система за
управление (ИСУ) изисквания свързани с качеството, здравето и безопасността при
работа и опазването на околната среда. Да създава свързаните с ИСУ записи и да
допринася за непрекъснатото усъвършенстване на Системата.
Да познава и изпълнява изискванията свързани със стандарта SA 8000:2008
Социална отговорност.
 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ
I.
ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
- Участва в дейностите по подготовка на документация за участие в тръжни процедури,
изготвяне на оферти, отчитане на извършените по обекти строително-монтажни работи.
- Да знае начините на обслужване на всички машини при полагането на различните
видове асфалтови настилки; качествата и свойствата на материалите в асфалтовата смес.
Трудови задачи, задължения и отговорности:
Участва в събирането на информация за избор на тръжни процедури;
Участва при прегледа и сортирането, по предварително зададени от Управителят
критерии, на събраната информация за избор на тръжни процедури, представляващи
интерес за фирмата;
Участва при подготовката и изготвянето на тръжната оферта;
Работи за качественото и в срок подготвяне на тръжната документация;
Участва в подготовката на изискуемите документи за сключване на договор за
изпълнение на СМР;
Преди започване на работата на обекта се запознава подробно с цялостната документация
и при констатирани пропуски в същата уведомява писмено проектанта за отстраняване на
същите;
Участва в разработване на организационно-технологични варианти за изпълнение
на СМР. Варианти за съвместяване на видовете СМР с цел по-рационално използване на
строителната механизация и работната ръка;
Участва в разработването на графици за изпълнение на СМР, доставка на
оборудване, материали, строителна механизация и работна ръка ;
Участва в създаването, поддържането и архивирането на досиетата на
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строителните обекти;
Осъществява контрол по спазване изискванията на строителните нормативни
актове, свързани с изготвянето на документацията по приемането на отделните видове
СМР от фирмата;
Осъществява контрол по спазване изискванията на строителните нормативни
актове, свързани с изготвянето на документацията по приемането на отделните видове
СМР на подизпълнителите;
Участва в изготвянето на документацията по предаване на обектите на
Възложителя;
Изготвя сертификати за изпълнените СМР по представени количества за същите
от техническите ръководители и ръководители на обекти;
Въз основа на изготвените сертификати прави разбивка на същите по елементи:
материали, труд, механизация с цел установяване икономическите резултати по тези
елементи на обектите;
Изпълнява и други задължения, възложени от прекият му ръководител, свързани с
работата му.
И. ПОДЧИНЕНОСТ, КОМУНИКАЦИЯ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Подчиненост и комуникация:
Длъжностното лице е подчинено на висшестоящите ръководители съгласно
утвърденото поименно щатно разписание и организационната структура на дружеството.
Длъжностното лице се стреми да осъществява изчерпателна, компетентна, ясна и
точна комуникация със служители, работници и ръководни кадри на всички равнища на
ръководство (низшестоящо, по хоризонтала и висшестоящо). При комуникацията са
разрешени всякъкви канали на взаимодействие. Препоръчва се да се ползват найподходящите и ефективните за всеки конкретен случаи (телефон, факс, интернет и др.).
Заемащият длъжността осъществява външна комуникация само с контрагенти,
държавни институции и др. имащи отношение към извършваната от него професионална
дейност. Контакти на по-високо ниво се осъществяват след делегиране на права от
висшестоящите ръководители.
Вземане на решения:
Заемащият длъжността изпълнява акуратно и в срок задачите произтичащи от
взетите решения от прекия му ръководител и висшето ръководство. При изпълнение на
длъжността взема решения пряко свързани с поверения му обект на управление. Взетите
решения съответстват на професионалната компетентност и йерархичното ниво на
длъжността в структурата на дружеството. Решения от по-високо ниво на компетентност
взема при делегиране на права от висшестоящите ръководители.
III.
ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
Носи отговорност за опазване, съхраняване и правилно използване на
предоставените му активи и други материални ценности. Носи отговорност за
икономичното изразходване на консумативи и материали.
По безопасност на труда:
Да познава и спазва утвърдените от Управителя правила за здравословни и
безопасни условия на труд и правилата за противопожарна и аварийна безопасност.
Да познава и прилага изискванията за действие при аварийни ситуации съгласно
разработените аварийни и евакуационни планове.
При посещение на обект задължително да използва временно предоставените му
лични предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
При изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпространява
информация от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на
работник или служител от фирмата. Да бъде лоялен към работодателя като не
злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения,
123

както и да пази доброто му име. Да опазва в тайна информацията, съставляваща
търговска и фирмена тайна. Да съхранява поверените му документи и ограничава достъпа
до тях съгласно изискванията.
Персонал и трудова дейност:
Носи отговорност за правилното:
Възлагане, организиране, планиране, координиране, ръководене, отчитане, подбор,
обучение, мотивация и оценка на изпълнението на подчинените му работници и
служители;
Акуратно, качествено, своевременно и професионално изпълнение на трудовите
задачи, задължения и отговорности, характеризиращи съдържанието на длъжността по
раздел I.
ІV. ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
Постижения на изпълнителя:
Поведенчески характеристики: умения за работа в екип, ръководни умения,
комуникативност.
Личностни изисквания към изпълнителя / задължителни и препоръчителни/:
Организиран, прецизен, взискателен, отговорен, инициативен, способен за бързо
вземане на самостоятелни решения, способност да ръководи екип и прилага идеите си на
практика, ориентиран към резултати и срокове, лоялен, честен.
Специални умения : добра компютърна грамотност /Word, Excel, Internet/.
Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето заемащо длъжността:
Нормативни актове издадени от държавните институции свързани тематично с
изпълнението на длъжността (строителни, икономически, здраве и безопасност и др.);
Вътрешни
нормативни
актове
свързани
тематично
с
изпълнението
на
длъжността(строителни., икономически, здраве и безопасност и др.);
Други стандарти, ръководства, инструкции на заводи производители на машини и
съоръжения, проектантски организации свързани с изпълнението на длъжността;
Да познава структурата на управление на фирмата и дейността й
V. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВНЕДРЕНАТА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
Да изпълнява произтичащите от документите на Интегрираната система за управление
(ИСУ) изисквания свързани с качеството, здравето и безопасността при работа и
опазването на околната среда. Да създава свързаните с ИСУ записи и да допринася за
непрекъснатото усъвършенстване на Системата.
❖ ГЕОДЕЗИСТ
I.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършват специалистите на “ИСА 2000“
ЕООД на длъжност Технически ръководител по част „Геодезия“:
Извършва геодезическо обслужване на строителните обекти. Пренася
геодезически данни на терена на строителния обект. Разбива криви при строителство на
пътища и дава оперативно нива и направление при изграждането на строителните обекти.
Трудови задачи, задължения и отговорности характеризиращи съдържанието на
длъжността:
Организира, планира, изпълнява и контролира извършването на геодезическите
работи на обекта.
Упражнява контрол за спазването на геодезическите нива и направления при
изграждането на строителните обекти.
Подробно проучва документацията.
Запознава с отложените геодезически точки техническите ръководители и
бригадирите.
Изготвя необходимите екзекутиви, води и съхранява цялата геодезическа
документация.
Контролира и координира геодезическите работи на подизпълнителите и
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поддържа връзка с възложителя и техническия надзор на обекта.
- Планира и осъществява проверката и техническото обслужване на геодезическите
инструменти.
- Отчита изпълнението на геодезическите работи на строителния обект и предава
необходимата документация на възложителя и техническия надзор на обекта.
Участва в разработването на вътрешни актове на фирмата, планове, стратегии и
план- графици.
Трябва да умее да работи с измервателна техника - тотална станция, нивелир, GPS.
Да познава в детайли апаратурата и да се грижи за нейната правилна експлоатация
и съхранение.
Да познава нормативната уредба свързана с Кадастъра, геодезията и друга,
необходима за качествено изпълняване на възложените работи, като следи за
актуалността и.
Да може да работи с компютър и периферни устройства (принтер, плотер, скенер и
други), като познава добре общоприложния софтуер (WORD, EXCEL) и отлично
специализирания софтуер за обработка на геодезически измервания - TPLAN, SKGIOM,
SKI и други. Софтуер за създаване на Кадастрални карти - MKAD, KROKI, AKSTER или
друг.
Спазва изискванията за опазване на околната среда при изпълнение на трудовите
си задачи.
Изпълнява и други задължения, възложени от прекият му ръководител, свързани с
работата му.
II.
ПОДЧИНЕНОСТ, КОМУНИКАЦИЯ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
Подчиненост и комуникация:
- Длъжностното лице е подчинено на висшестоящите ръководители съгласно утвърденото
поименно щатно разписание и организационната структура на дружеството.
- Длъжностното лице се стреми да осъществява изчерпателна, компетентна, ясна и точна
комуникация със служители, работници и ръководни кадри на всички равнища на
ръководство (низшестоящо, по хоризонтала и висшестоящо). При комуникацията са
разрешени всякакви канали на взаимодействие. Препоръчва се да се ползват найподходящите и ефективните за всеки конкретен случаи (телефон, факс, интернет и др.)
Заемащият длъжността осъществява външна комуникация само с контрагенти,
държавни институции и др. имащи отношение към извършваната от него професионална
дейност. Контакти на по високо ниво се осъществяват след делегиране на права от
висшестоящите ръководители.
Вземане на решения:
Заемащият длъжността изпълнява акуратно и в срок задачите произтичащи от
взетите решения от прекия му ръководител и висшето ръководство. Участва в
разработването на варианти на решения. Участва във вземане на решения при екипно
(групово) вземане на решения.
Ш.ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и
материали.
Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с
работа.
Носи отговорност за предоставеното му оборудване.
По безопасност на труда:
Да познава и спазва утвърдените от Управителя правила за здравословни и
безопасни условия на труд и правилата за противопожарна и аварийна безопасност.
Да познава и прилага изискванията за действие при аварийни ситуации съгласно
разработените аварийни и евакуационни планове.
При посещение на обект задължително да използва предоставените му лични
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предпазни средства.
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
При изпълнение на своите задължения е длъжен да не разпространява информация
от личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на работник или
служител от фирмата. Да бъде лоялен към работодателя като не злоупотребява с неговото
доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто му
име. Да опазва в тайна информацията, съставляваща търговска и фирмена тайна. Да
съхранява поверените му документи и ограничава достъпа до тях съгласно изискванията.
Персонал и трудова дейност:
Носи отговорност за правилното:
Планиране, организиране, изпълнение и отчитане на дейностите свързани с изпълнението
на длъжността. Полага усилия за повишаване професионалната си квалификация.
Акуратно, качествено, своевременно и професионално изпълнение на трудовите
задачи, задълженията и отговорностите характеризиращи съдържанието на длъжността
по раздел I.
IV.
ИЗИСКВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА
Специални умения:
- Трябва да умее да работи с измервателна техника - тотална станция, нивелир, GPS. Да
познава в детайли апаратурата и да се грижи за нейната правилна експлоатация и
съхранение;
- Да може да работи с компютър и периферни устройства (принтер, плотер, скенер и
други), като познава добре общо приложния софтуер (WORD, EXCEL) и отлично
специализирания софтуер за обработка на геодезически измервания - TPLAN, SKGIOM,
SKI и други. Софтуер за създаване на Кадастрални карти - MKAD, KRO.
Поведенчески характеристики: умения за работа в екип, комуникативност, способност да
работи под напрежение.
Лични изисквания: отговорност, прецизност, организираност, инициативност, лоялност,
търпеливост, дискретност.
Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето заемащо длъжността:
Нормативни актове издадени от държавните институции свързани тематично с
изпълнението на длъжността (строителни, икономически, здраве и безопасност и
др.);
Вътрешни нормативни актове свързани тематично с изпълнението на длъжността
(строителни., икономически, здраве и безопасност и др.);
Други стандарти, ръководства, инструкции на заводи производители на машини и
съоръжения, проектантски организации свързани с изпълнението на длъжността;
Да познава структурата на управление на фирмата и дейността й.
V.
ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВНЕДРЕНАТА ИНТЕЕРИРАНА СИСТЕМА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
Да изпълнява произтичащите от документите на Интегрираната система за
управление (ИСУ) изисквания свързани с качеството, здравето и безопасността при
работа и опазването на околната среда. Да създава свързаните с ИСУ записи и да
допринася за непрекъснатото усъвършенстване на Системата.
Да познава и изпълнява изискванията свързани със стандарта SA 8000:2008
Социална отговорност.
 КООРДИНАТОР ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА
ТРУД
I.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Участва в организацията, контролирането и координирането на дейностите
свързани с качеството на строителната продукция, осигуряването на безопасност и здраве
при работа, опазването на околната среда и с изискванията за социална отговорност.
Задължения и отговорности :
126

Участва в разработването, поддържането и оптимизиране на документацията на
внедрената Интегрирана система за управление - процедури, работни документи,
инструкции, записи и други.
Участва в координирането и контрола на процесите за управление на качеството,
на безопасност-та и здравето при работа, опазването на околната среда и социалната
отговорност.
Участва в организирането, координирането и провеждането на вътрешни одити и
прегледи от Ръководството.
Участва в организирането и координирането на процеса за провеждане на външни
(контролни) одити от сертифициращи организации.
Участва в организирането, координирането и контролирането на дейностите по
прилагането на ЗЗБУТ във фирмата.
Участва в разработването на заповеди, инструктажи, инструкции, програми
за подобряване условията на труд и намаляване на риска при работа, аварийни
планове за действие при бедствия и аварии и други документи, свързани с
процесите на управление на безопасността и здравето при работа .
Координира и контролира дейностите по провеждане на различните видове
инструктажи и обучения по безопасност и здраве при работа на работниците и
служителите във фирмата.
Разработва програми, графици, планове, тестове и други материали за
обучение на работниците и служителите за повишаване на професионалната
квалификация, квалификацията по безопасни и здравословни условия на труд,
опазването на околната среда и социалната отговорност.
Участва в провеждането на инструктажи и обучения по безопасност и
здраве при работа.
Участва в разработването и изготвянето на справки, идентификационни
карти, формуляри и др. и в подготвянето на комплекта от документи при проверки
от ИТ.
Участва в комисии по разследване на трудови злополуки, изработва
протоколи и регистрира в дневник същите.
Работи със стандарти, наръчници, ръководства, , спецификации, техническа
документация и нормативни актове свързани с управлението на качеството, на
безопасността и здравето при работа, опазването на околната среда и социалната
отговорност.
Спазва изискванията за опазване на околната среда при изпълнение на
трудовите си задачи.
Изпълнява и други задължения, възложени от Управителя на фирмата,
свързани с работата му.
II. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
Носи отговорност за опазване, съхраняване и правилно използване на
предоставените му активи и други материални ценности. Носи отговорност за
икономичното изразходване на консумативи и материали.
По безопасност на труда:
Да познава и спазва утвърдените от Управителя правила за здравословни и
безопасни условия на труд и правилата за противопожарна и аварийна
безопасност.
Да познава и прилага изискванията за действие при аварийни ситуации
съгласно разработените аварийни и евакуационни планове.
При посещение на обект задължително използва временно предоставените
му лични предпазни средства.
Персонал и трудова дейност:
Носи отговорност за правилното:
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- Планиране, организиране, изпълнение и отчитане на дейностите свързани с
изпълнението на длъжността. Полага усилия за повишаване професионалната си
квалификация.
- Акуратно, качествено, своевременно и професионално изпълнение на трудовите задачи,
задълженията и отговорностите.
Да изпълнява произтичащите от документите на Интегрираната система за
управление (ИСУ) изисквания свързани е качеството, здравето и безопасността
при работа и опазването на околната среда. Да създава свързаните с ИСУ записи и
да допринася за непрекъснатото усъвършенстване на Системата.
Да познава и изпълнява изискванията свързани със стандарта SA 8000:2008
Социална отговорност.
❖ ЕКСПЕРТ ПО КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
I.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
Организира, планира, ръководи и контролира дейностите за контрол на качеството на
извършваните СМР и строителната продукция.
Задължения и отговорности :
1.
Осъществява контрол по спазването на производствената и технологична
дисциплина.
2.
Осъществява цялостен контрол на качеството на извършваните СМР и
строителната продукция:
3.
Входящ контрол на материалните ресурси;
4.
Контрол на строителните процеси;
5.
Контрол на готовата строителна продукция.
6.
Организира, планира, ръководи и контролира вземането на проби на всички
материали, суровини, изделия, готова продукция .
7.
Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ
вътрешен контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи,
производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, преглед на
запитвания, оферти и договори.
8.
Следи за поява на рекламации в производството, както и за предприетите
спрямо тях коригиращи и превантивни действия.
9.
Осигурява запознаване на заинтересованите лица с всеки детайл от
производствения поцес, особеностите и рисковете които се крият.
10.
Отговаря за спазване на сроковете за изпълнение на взети поръчки от
клиенти.
12.
Подробно проучва работните рецепти и процедури свързани с качеството
на строителните материали и строителната продукция .
13.
Преглежда оферти от доставчици и подготвя документи за закупуване на
технически средства и средства за измерване, чието решение за закупуване се
взема от управителя на фирмата.
14.
Организира, планира, ръководи и контролира провеждането на периодични
проверки за отстраняването на повреди и неизправности на съоръжения, прибори,
инструменти и измервателните уреди.
15.
Контролира ползването на колективни и лични предпазни средства и
провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа и
противопожарна защита.Не допуска извършване на СМР при опасни и вредни за
здравето условия.
16.
Дава своя принос за осъществяване на политиката и постигане целите по
качеството на дружеството.
17.
Контролира дейностите предприемани за повишаване на професионалната
квалификация на работещите в Дружеството
18.
Участва в разработването на вътрешни актове на фирмата, планове,
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стратегии.
19.
Спазва изискванията за опазване на околната среда при изпълнение на
трудовите си задачи.
ІІ.ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Материални и финансови:
Отговаря за поверените му дълготрайни материални активи (ДМА) - сгради,
машини и съоръжения, транспортни средства, стопански инвентар, компютри и други
Отговаря за поверените му малоценни и малотрайни предмети(ММП) - ръчни машини,
инструменти, стопански инвентар, работно облекло, лични предпазни средства и други
Отговаря за строителни и други материали, които са му заприходени на обекта.
Отговаря за икономичното изразходване на материалните ресурси.
По безопасност на труда:
Длъжен е да знае и да спазва утвърдените от Управителя правила за здравословни и
безопасни условия на труд и правилата за противопожарна и аварийна безопасност.
Длъжен е да носи непрекъснато предоставените му лични предпазни средства.
Длъжен е да следи дали всички работници се явяват в състояние, позволяващо им да
работят без опасност за здравето и живота и да не допуска извършване на работа при
опасни и вредни за здравето условия.
Провежда предвидените обучения и инструктажи по здраве и безопасност при работа,
запознава работниците е правилата за противопожарна и аварийна безопасност и
правилата за оказване на първа долекарска медицинска помощ.
Контролира дали се спазват утвърдените от работодателя Инструкции за безопасност и
здраве при работа, правила за противопожарна и аварийна безопасност и санитарнохигиенните изисквания приложими на работното място и за дейността, която се
осъществява.
Контролира дали са раздадени и дали се използват от работниците предоставените им
лични предпазни средства.
Използва колективните и предоставените му лични предпазни средства
Персонал и трудова дейност:
Носи отговорност за правилното:
- Възлагане, организиране, планиране, координиране, ръководене, отчитане, подбор,
обучение, мотивация и оценка на изпълнението на подчинените му работници и
служители;
- Акуратно, качествено, своевременно и професионално изпълнение на трудовите задачи,
задължения и отговорности
В настоящата записка се използват са следните абревиатури:
Относно провеждане на срещите:
НС - Начална среща;
СН - Среща за напредък;
СБ - Среща по безопасност;
Заинтересованите страни:
В - Възложител;
ПР - Проектант;
С - Строител
СН/ИК - Строителен надзор / Инвеститорски контрол;
Експерти:
ГРО - Главен ръководител на обекта;
ТР - Технически ръководител;
ГЕО - Г еодезист;
КБЗ - Координатор по безопасност и здраве;
КК - Експерт Контрол по качеството
В таблица е представено разпределението на експертите, срещите и
съгласуванията със заинтересуваните страни по дейности.
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V. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Изпълнителски персонал
Социално-битови придобивки
Създаването на добри условия за работа е приоритет за нас. От опит знаем, че
инвестицията в социални придобивки се възвръща с постигнатите високи
производителности на строителната площадка. Инженерно-техническия персонал на
обекта ще бъде настанен в специално предвидените от нас сгради за тази цел. За
работниците ще бъде осигурен автобусен транспорт до родните им места. Ще се разчита
на голям брой работници и машинисти от региона.
Ще бъдат осигурени химически тоалетни и фургони за съблекалня и почивка по
протежението на обекта, оборудвани с автомати за вода, аптечки за първа помощ и
всичко необходимо, съгласно наредбите. При големите съоръжения ще се осигури
фургон и тоалетна в района на съоръжението. За бригадите, изпълняващи линейните
строително-монтажни работи, водостоци и реконструкции ще се разположат през
определено разстояние необходимите тоалетни и помещения, така че достъпа до тях да не
отклонява прекадено много работника от работния процес.
Охрана на обекта
Охраната на обекта ще се ръководи от служител „Специалист сигурност“ на обекта.
Физическата охрана ще се осъществява от лицензирана охранителна фирма, избрана чрез
конкурс. След започване на строителните работи, заедно с фирмата, отговаряща за
охраната ще се направят подробни разчети за нуждите от охрана. Постоянните обектови
бази и офиси ще се охраняват денонощно, а биваците за нощувка на механизация само в
извън работно време.
Техническа обезпеченост на екипа
 Офис, оборудване и обзавеждане
Обектовият офис и централният офис са подходящо обзаведени и оборудвани с
необходимия брой работни места и офис техника, със зали за заседания и всичко
необходимо за успешното изпълнение на договора за строителство.
Преди започване на строителството в района на обекта ще бъде установен и обектовия
офис, както и установяване на инструментариум за управление и контрол, подробно
разписани в Техническата оферта. Ще бъдат осигурени на обектовия офис работни места,
обзаведени с бюра и столове, шкафове за документи и с подходящо отопление и
вентилация, тоалетна и кухненски бокс, зала за срещи, работно облекло и индивидуални
предпазни средства за поне 4 души. Разходите за поддръжка на офиса, почистване, ток,
вода, телефонна и интернет връзка ще са изцяло за наша сметка.
 Технически средства
За периода на изпълнение на Договора „ИСА 2000” ЕООД се ангажира да поддържа в
офисите си всички необходими технически средства като компютри, принтери, факсапарат, мобилни телефони и други за подсигуряване на ефективната работа на екипа.
Фирмата разполага със служебни автомобили, част от които ще бъдат ползвани за
нуждите на обекта. „ИСА 2000” ЕООД ще осигури за своя сметка транспортиране на
персонал, документация, материали, оборудване, обзавеждане и др. необходимо за
изпълнението на задълженията му по договора.
 Изпълнителски персонал
В табличен вид е представена предвидената за изпълнението на поръчката работна ръка, с
посочване на – наименованието на всеки вид дейност, работна ръка – вид, разходна норма
ч.ч., необходимото време за изпълнение на цялата работа ч.д.; необходим брой работници
и приет брой работници.
VІ. ПЛАН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ
1.
Инертни материали
Добив на инертни материали
Инертните материали ще бъдат доставяни главно от една кариера. Материалите за
насипи, Зона А, пътна основа и др. необходими трошено каменни материали ще се
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доставят от кариера „Тикале“, област Смолян. Инсталацията за производство на инертни
материали е собственост на фирма „ИСА 2000“ ЕООД прилага предварителен договор за
добив на речна баластра със своя техника в рамките на концесионната площ, както и да
депонира излишните земни маси и хумус в площите предвидени за рекултивация. На
кариерата ще се инсталира мобилна челюстни трошачки - Metso LT 95 и трошачномиячно-сортировъчна инсталация- Metso W200 HP, със средна производителност от 150
т/час. От тях ще се произвеждат необходимите ивертни материали за обекта.
Натоварване на транспорт на инертни материали
Натоварването на транспорт на произведените минерални материали ще се
извършва с наличната за целта механизация на кариерата, а именно багери и челни
товарачи.
Транспорт на инертни материали
Транспорта на инертните материали от ще се осигури от самосвали собственост на ИСА
2000 ЕООД. Таблично са представени параметрите на транспорта за извозване на
инертни материали за 1 бр. Самосвал.
Съхранение на инертни материали
С цел избягване на десортирането на материала, той ще се съхранява на депа с малка
височина и ще престоява на депо възможно най-кратко време.
АСФАЛТОВИ СМЕСИ
Производство на асфалтови смеси
Производството на асфалтовите смеси ще се използва Асфалтова база „Тикале“ MARINI
TOWER 2000 Е 180L с максимална производителност 150 т/ч, собственост на фирма
„Вива 200“ ЕООД, която е позиционирана в Складово-производствена база „Тикале“,
намираща се в с. Тикале, област Смолян.
Натоварване на транспорт на асфалтовите смеси
Натоварването на транспорт на асфалтовите смеси ще се извърши от автоматизирания
бункер на асфалт смесителната инсталация директно в коша на транспортното средство.
Транспорт на асфалтовите смеси
Съхранение на асфалтовите смеси
Съхранението на асфалтовата смес след производството и ще се извършва в бункера на
асфалт смесителната инсталация.
РАЗЛИВИ
Производство на емулсия за битумни разливи
Фирмата притежава две инсталация за производство на битумна емулсия, където ще се
произвеждат необходимите емулсии за първи и втори разлив, разположени на
територията на складово-производствена база „Ягодово“ .
Натоварване на емулсия за битумни разливи
Натоварването се извършва от инсталацията за производство на битумна емулсия
директно в атогодрунатора чрез маркуч.
Транспорт на емулсия за битумни разливи
Транспорта на емулсиите за битумни разливи ще се извършва от автогодрунаторите на
собствен ход.
БЕТОНОВИ СМЕСИ
Производство на бетонови смеси
Производството на бетоновите смеси ще се извърши от бетонов възел „БКС“ находящ се
в района на град Смолян, собственост на „ИСА 2000“ ЕООД
Натоварване на транспорт на бетоновите смеси
Натоварването на транспорт на бетоновите смеси ще се извърши от автоматизирания
бункер на бетоновата инсталация директно в коша на транспортното средство.
Транспорт на бетоновите смеси
За транспорт на бетоновите смеси ще се използват бетоновози собственост на „ИСА 2000
ЕООД“.
Готови елементи
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Бетоновите и стоманобетонови елементи, както и предварително заготовени
елементи като армировка, вертикална сигнализация и др. ще се произведат от лицензиран
производител, одобрен от Възложителя. Те ще бъдат доставени с тежкотоварно ремарке
до предвидения покрит склад намиращ се във временната база, където ще бъдат
разтоварени и укрепени спрямо предписанията на производителя и ТС.
Производство
Готовите елементи ще притежават сертификат за производствен контрол съгласно
Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на
строителните продукти 2006 г.
По време на строителството ще се контролира качеството на материалите.
Производството им ще се извършва в условията на постоянен лабораторен производствен
контрол.
Товарене и разтоварване на материала
Разтоварването на обекта ще се извършва с челен товарач с монтирани вилици за
товарене/разтоварване на елементите пакетирани с евро палета или с автокран за
останалите.
Начин на съхранение
Ще се съхранява в покрит склад, намиращ се в приобектовия офис и ще бъдат спазени
всички наредби и изисквания за складиране на производителя.
Транспортиране на материала
При транспортирането на елементите ще се нареждат и укрепват така, че да се избягнат
удари помежду им и с каросерията на превозното средство.
Поръчка и доставка на материалите.
В табличен вид участникът е представил предвижданията си за поръчка и доставка на
материалите за всеки вид СМР, като са представени – вида СМР, мярка, количество,
необходими материали, дата на поръчване, начална дата на доставяне, крайна дата на
доставяне, отговорни експерти, срещи със заинтересовани страни и възложителя.
Складиране и влагане на материалите.
В табличен вид участникът е представил предвижданията си за складиране и влагане на
материалите за всеки вид СМР, като са представени – вида СМР, мярка, количество,
необходими материали, начална дата на складиране, крайна дата на складиране, начална
дата на влагане, крайна дата на влагане, отговорни експерти, срещи със заинтересовани
страни и възложителя.
Изисквания към материалите
1.
Бетон С 20/25, С 15/20 и С 10/12 (В 12,5) - съгласно БДС EN
206:2013+A1:2016/NA:2017 или еквивалент;
2.
Армировъчна стомана Ф 6 - 12 мм от стомана А1 съгласно БДС EN или
еквивалентно;
3.
Плътен и неплътен асфалтобетон - съгласно БДС EN 13108-1:2006/NA:2017 или
еквивалентно;
4.
Битумна емулсия - съгласно БДС EN;
5.
Трошен камък - съгласно БДС EN;
6.
Бордюри: Новите бетонови бордюри ще бъдат произведени във вибропресоващи
инсталации за бетонови изделия и да отговарят на изискванията на БДС EN 1340:2005,
БДС EN 1340:2005/АС:2006, БДС EN 1340:2005/NA:2013 или следните минимални
изисквания:
Сиви вибропресовани бордюри с размери 18/35/50;
Клас по абсорбция на вода 2, маркировка В;
Клас по устойчивост на размразяване с противообледяващи соли 3, маркировка D;
Клас по устойчивост на изтриване 4, маркировка I;
Клас по якост на огъване 2, маркировка Т;
Устойчивост на плъзгане/приплъзване - задоволителна;
7.
Тротоарни плочи: Ще се използва вибропресован бетон със следните минимални
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Отговорни
експерти

Приет брой машини

необходим брой
мсм за изпълнение
на цялата работа

разходна норма мсм

Механизация вид

№

Наименование

характеристики по БДС EN 1338:2005, по БДС EN 1339:2005, БДС EN 1339:2005/АС:2006
или еквивалент:
- Клас по якост на разцепване и огъване 3, маркировка U;
Клас по абсорбция на вода 2, маркировка В;
Клас по устойчивост на размразяване с противообледяващи соли 3, маркировка D;
Клас по устойчивост на изтриване 4, маркировка I;
Влаганите материали ще притежават сертификат за производствен контрол
съгласно Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на
строителните продукти в строежите в Република България.
Влаганите строителни материали ще бъдат придружени със сертификат за
произход и декларация за съответствието на строителния продукт с указания за
прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен
представител, подписана и подпечатана от производителя или негов представител (съгласно Наредба № РД-02-201 от 05.02.2015г. за условията и реда за влагане на
строителните продукти в строежите в Република България).
Материалите, които ще се използват ще отговарят на минималните изисквания за
качество на БДС EN или еквивалентно. Прилагането на други стандарти и шифри е
възможно, само ако гарантират същото или по-високо качество от визираните.
VІІ. ТЕХНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Механизация
За изпълнението на пробния участък се предвижда следната механизация:

ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА УЛИЦИ И
ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА СМОЛЯН”, Опитен
участък: „Основен ремонт на улица
1
Братан Шукеров в град Смолян в
участъка от моста на река Черна до
последна спирка на автобусна линия
№ 3“
Въвеждане и поддържане на
Интегрирана система за управление
(ИСУ), включваща мерки за
2
здравослони и безопасни условия на
труд, опазване на околната среда и
контрол на качеството
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
3 И МОБИЛИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ
4 РАБОТИ
Фрезоване стара асфалтова настилка с
деб.до 4 см /без извозване на отпадъчния
1 материал/
Пътна фреза

0.00100

2.8560

1.0000

ГРО,
ТР,
КБЗ,
КК
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2

Механизирано разкъртване асфалтова
Багер чук
настилка с б=3см

Багер

0.00150

0.00080

1.4748

0.7866

1.0000

ГРО,
ТР,
КБЗ,
КК

1.0000

ГРО,
ТР,
КБЗ,
КК

Повдигане (сваляне) и укрепване на
РШ
/
без стойност на гривна и капак/
о
Повдигане (сваляне) и укрепване на
4 дъждоприемни шахти / без стойност на
решетката/
Настилка от едротрошен камък
75до120 мм, включително всички свързани
5 с това разходи, вкл. превоз
Автогрейдер

0.00200

0.1500

1.0000

1.0000
Бандажен валяк

0.02700

2.0250

ГРО,
ТР,
КБЗ,
КК
ГРО,
ТР,
КБЗ,
КК
ГРО, ТР,

Самосвал

Доставка и машинно полагане на
плътна асфалтова смес, включително
6
всички свързани с това разходи /без
полагане на битумния разлив/

0.00730

0.5475

1.0000

КБЗ, КК
ГРО, ТР,

Асфалтополагач

Дву бандажен
валяк

0.00105

0.01050

0.3870

3.8703

1.0000

КБЗ, КК

2.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК
ГРО, ТР,
КБЗ, КК

Пневматичен
валяк

0.01050

3.8703

2.0000

0.00510

1.8799

1.0000

ГРО, ТР,
Водоноска

КБЗ, КК
ГРО, ТР,

Самосвал

Доставка и машинно полагане на
неплътна асфалтова смес, включително
7
всички свързани с това разходи /без
полагане на битумния разлив/

0.00270

0.9952

1.0000

КБЗ, КК
ГРО, ТР,

Асфалтополагач

0.00105

0.0991

1.0000

КБЗ, КК
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Двубандажен
валяк

0.01050

0.9912

2.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

2.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

Пневматичен
валяк

0.01050

0.9912

ГРО, ТР,
Водоноска

Самосвал

Полагане битумен разлив,
включително всички разходи по
8
почистване на основата за асфалтови
работи

Автогодрунатор

0.00510

0.00270

0.00100

0.4814

0.2549

3.9392

1.0000

КБЗ, КК

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК
ГРО, ТР,

Изкърпване на единични дупки и
деформации на настилката с неплътна
9
асфалтова смес

0.00200

7.8784

2.0000

Самосвал

0.00310

0.1274

1.0000

КБЗ, КК
ГРО, ТР,
КБЗ, КК

ГРО, ТР,

Двубандажен
валяк

Пневматичен
валяк

Водоноска

Оформяне на дупки в т.ч.
изрязване и разкъртване на асфалтова
10 настилка, обдухване и обливане с битумна Къртач
емулсия

Разбиване на неармирана бетонова
11 настилка с ел.къртач

КБЗ, КК

Компресор

0.01677

0.6892

1.0000

0.01677

0.6892

1.0000

0.01300

0.5343

1.0000

1.0000
0.02150

0.02200

9.4248

Автогодрунатор

0.00310

1.3280

Компресор

0.01150

4.9266

0.33000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК
ГРО, ТР,
КБЗ, КК

9.2106

Пътна фреза

Ел. Къртач

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

1.9800

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК
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Разваляне на бетонови бордюри
12 18/35/50

Доставка и полагане бордюри
13 18/35/50

14

0.00330

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

1.0000

ГРО, ТР,
КБЗ, КК

0.1815

Самосвал

0.01500

0.8250

Самосвал

0.01500

15.0000

Повдигане на бетонови бордюри със
съществуващи

Доставка и монтаж на градински
15 бордюри

16

Възстановяване на каменна зидария с
едно лице на вароцим.р- р за подп.стен

17

Тънки изкопи до 0.5м з.п. за
подравняване

18

Багер чук

1.0000

Демонтаж на тротоарни плочки

Подложка с пясък/направа пясъчна
19 възглавница за тротоари/

БЕНЗИНОВА
ТРАМБОВКА

Багер-товарач

Настилка от вибробетонни плочи
20
на4см. циментопясъчен разтвор 1:3

21

Превоз на строителни отпадъци

22

Предаване на Възложителя

0.10000

0.00800

8.3000

0.6640

Самосвал

0.00330

5.4813

Самосвал

0.02100

2.4843

План за реакция при отказ или инцидент със строителна машина
За бързо отстраняване на възникнали инциденти със строителна механизация, които
възпрепятстват нормалното продължаване на строителния процес ще бъдат взети
следните мерки за:
Временната база ще разполага с мобилен сервизен екип, който ще отстранява на
място проблемите, които позволяват това;
На основната сервизна база в гр.Смолян ще се позиционира влекач с тежкотоварно
ремарке, които при необходимост ще транспортира авариралата машина до сервиза;
План за действия по заместване и ремонт на унищожено или повредено
оборудване или на оборудване с ограничен или отнет достъп
Ще се създаде такава организация и разпределение на механизацията, че основни
дейности никога да не прекъсват поради ремонт. За целта ще се осигурят резервни екипи
за заместване и ремонт на строителната механизация.
Багер верижен - 1 бр;
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Багер-товарач - 1 бр;
Челен товарач - 1 бр;
Самосвали 4-осни - 4 бр.
ПРАВИЛА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
Ръководителят на проекта ще изготви Наръчник с правилата на обекта и ще ги
представи за преглед на Възложителя и Строителния надзор.
Всички строителни работи ще се извършват по безопасен начин и в съответствие с
изискванията на Плана за безопасност и здраве и съответните Оценки на риска и Проекта
за организация и изпълнение на строителните работи.
Работниците и техните бригадири трябва да бъдат запознати с оценките на риска,
проекта за организация и изпълнение на работите и друга съпътстваща информация за
здравеопазването и безопасността.
Работата ще се извършва само от компетентни работници, които са получили
необходимата информация, обучение и лична защитна екипировка.
Строителните работи ще се извършват съгласно съответните чертежи, технически
спецификации и инструкции. Целият персонал ще има задължението да гарантира, че
няма да има нищо в начина, по който се извършва работата, което да я направи опасна
или пък да има риск за здравето.
Работите ще се контролират адекватно, за да се гарантира, че те ще се извършват
правилно и безопасно.
Процедури при нещастни случаи/инциденти и аварии:
Процедурите при аварии трябва да бъдат изготвени във взаимодействие е местната
служба по аварии, ако е необходимо, и ще бъдат одобрени от Ръководителя на проекта.
Същите трябва да бъдат доведени до знанието на целия персонал на площадката.
Нещастните случаи, включително фаталните случаи или големите наранявания
или опасни произшествия, трябва да се докладват на Ръководителя на проекта, който
незабавно да информира съответните институции.
Ръководителят на проекта ще информира Възложителя и Строителния надзор за
всяко произшествие, което се случва на обекта.
Мероприятия за подобряване условията на работа:
“ИСА 2000” ЕООД гарантира, че ще предостави необходимите социални придобивки за
подобряване условията на работа на целия персонал на обекта, включително помещения
за хранене и тоалетни.
На строителната площадка ще има основно оборудване за оказване на първа помощ.
Защитна екипировка
“ИСА 2000” ЕООД ще обезпечи, за цялото време на строителната дейност всичките си
служители с подходящи каски, обувки и други изделия от личната защитна екипировка,
каквито са необходими.
Мерките, свързани с осигуряване на безопасни и здравословни условия на
труда, са насочени към:

създаване на такива условия на труд, които не водят до професионални
заболявания и злополуки при работа и да създават предпоставка за пълно физическо,
психическо и социално благополучие на персонала на фирмата и други свързани с
дейността лица;

реализация на по-високи от минималните изисквания, в съответствие с
приложимите законови и други изисквания, свързани с предотвратяване на
идентифицираните опасности от наранявания и професионални заболявания, опазване на
здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа, с което да
осъществи по-добро ниво на предпазване на работещите.

прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на
мерки за предотвратяване/недопускане на професионалните рискове, пораждащи трудови
злополуки и професионални заболявания в трудовия процес, като мерките за осигуряване
на ЗБУТ се разработват и внедряват във всички фази на строителния процес и
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технологиите, като по този начин най-големите рискове се отстраняват предварително.
За реализация на горе-посочените мерки се предвиждат дейности включващи:

планирано и текущо провеждане на обучение за повишаване квалификацията на
персонала за постоянни и измерими подобрения в работата, за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;

прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на
персонала за участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите
на Фирмата, за качество на извършваните СМР, здравословни и безопасни условия на
труд и опазване на околната среда;

извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от
повишаване на качеството на строителните работи и системен контрол за изпълнението
на поставените задачи във всички звена на фирмата;

анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд и опазване на околната среда и оценка за тяхната
ефективност/резултатност;

осигуряване на постоянно подобрение на дейността на фирмата, чрез вземане на
решения и набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента резултати;

усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с управление
на качеството на СМР и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Непрекъснато поддържане в изправност на машините и съоръженията,
комуникационното и компютърно оборудване на фирмата, за осигуряване качество в
строителните работи и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд с цел
предотвратяване на разливите на горива и масла. При авария ще бъдат своевременно
засипани с пясък или локализирани по друг подходящ начин за ограничаване на
разпространението им;

Периодичен анализ на националните и международни нормативни документи,
оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат
контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

Вредните за здравето на хората и опасни материали ще се съхраняват в подходящи
помещения.

На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на подходящи
места ще се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по
техника на безопасността.

Всеки работник, който постъпва за пръв път на работа, независимо от неговата
подготовка, се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по
правилата на безопасността и хигиената на труда.
Някои от изискванията при изпълнение на строителни работи са следните:

Преди започване или през време на извършване на земни работи да се провеждат
мероприятия за отвеждане на повърхностните води.

Разположението на изкопна почва, строителни материали и изделия, съоръжения и
други, както и движението на строителни машини, да става извън зоната на естественото
срутване на откосите на изкопите, но на разстояние не по-малко от 1 m от горния им ръб.

Изкопите да се ограждат с предупредителни на лента, а през ногца да се включва
аварийно осветление
Преди започване на работа, всеки машинист е длъжен да се огледа дали има хора в обсега
на машината. След като се убеди, че всичко е наред, подава звуков сигнал и започва
работа

На обекта да се оборудва аптечка за оказване на медицинска помощ

Движението на строителни машини и на пешеходци на строителната площадка да
се регулира с пътни знаци в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за
движението по пътищата.

На строителната площадка трябва да има инструкция за начина на действие в
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случай на бедствия, аварии, наводнения, земетресения и др.

Прекратяване на работата и извеждане на всички лица от строителната площадка,
строежа или съответното работно място, когато има опасност за здравето или живота им
или има налице условия, при които се изисква спирането на работата.

През време на работа трябва строго да се спазва трудовата и технологичната
дисциплина. Лица, които са в нетрезво състояние, не ползват съответно необходимото
специално и работно облекло, ще се отстраняват от строителната площадка.

Работодателят да осигурява необходимото специално и работно облекло и лични
предпазни средства на служителите и работниците, както и на всички, които ръководят,
както и предпазните средства на лицата, които посещават строителните площадки.

На всички обекти на строителната площадка да се осигуряват необходимите
подръчни противопожарни уреди.
Контрол на строителната механизация
Автотранспорта и Строителната механизация, които ще се използват на обекта,
трябва да са придружени от редовни талони за преминат Годишен технически преглед.
Освен това те ще бъде обект на регулярни проверки за техническото състояние през
целия период на присъствие на площадката.
Всички кранове и подемни машини също ще са снабдени с валидни талони за
преминат Годишен технически преглед, както и пълна проверка от Инспекцията за
технически надзор за товароподемността.
Всички подемни механизми трябва да са придобити с валиден сертификат за
изпитване и трябва да са обект на 6-месечен визуален преглед.
Безопасна работа с багери:
На машината може да работи само квалифициран персонал.
 Машината трябва да се проверява ежедневно и ако има повреда да се отстрани
 Двигателят да се проверява за течове на машинно масло, хидравлична течност,
гориво
 машината да се поддържа чиста, да има пожарогасител и аптечка;
 машината да е осигурена със сигнална лампа
 Да се внимава за въртенето на корпуса и свободното пространство наоколо
 Да се избягва паркиране или спиране на машината по наклон
 Да се използва звукова сигнализация при пътуване с машината, за да се
предупреди стоящия наблизо персонал
 При напускане на машината след паркиране, да се снижи кофата до земята, и се
постави ръчната спирачка.
Безопасна работа с пътно-строителни машини:
 Обслужването и ремонта да се извършват при изгасени двигатели
 Всички машини трябва да са снабдени с пожарогасители
 При подхождане за зареждане със смес, между машината и автомобила не трябва
да се намират работници - асфалтьори от обслужващото звено и други лица
 Машинистът следи внимателно хода на зареждане със смес. Той наблюдава да не
се допусне контакт на легена със електрическата контактна мрежа
 След приключване на зареждането машинистът подава звуков сигнал на водача на
автомобила, който потегля, след като сваля легена
 По време на работа машинистът е длъжен да съблюдава дистанция между
машината и останалите пътно-строителни машини (валяци, авточетки и др.), които
са на работното платно
 Когато възникне ситуация, застрашаваща живота на хората или способстваща за
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произшествия, машинистът спира машината до отстраняване на възникналия
проблем;
Безопасна работа при транспорт
 Прости механизми
о Изхвърлянето на изкопната маса става по предварително направена за целта пътека,
широка най-малко 1,20 м.
о Широчината на дъските, по които се движи колелото на количката при прав участък, не
ще бъде по-малко от 20 см, а при завой — 40 см. Същите да имат наклон в страни и без
прагове там, където се съединяват двете. Те ще се почистват редовно от сняг, кал и
др.отпадъци.
 Автомобилен транспорт
о Автомобилът, предназначен за извозване на материалите на обекта, ще бъде технически
изправен. Това се освидетелства от главния механик на предприятието при заверката му в
пътния лист.
о Особено внимание се обръща на спирачната система и управляващата уредба, а при
самосвали, освен това, и на каросерията и повдигателните механизми.
о Товарите ще бъдат равномерно разпределени по цялата каросерия на автомобила.
о Товари, състоящи се от отделни палетни парчета, ще се подреждат така, че да не се
разместват по време на движение. За тази цел се поставят устойчиви подложки или
разпонки между отделните товари.
Безопасна работа с товаро-разтоварни машини

Извършване на товарно-разтоварни работи с товаро-разтоварни машини от
правоспособни и квалифицирани лица, преминали начален инструктаж по безопасност на
труда

На работа с товаро-разтоварни машини се допускат само работници, които са
обучени и инструктирани по здравословните и безопасни условия на труд и
противопожарна охрана

Работниците се осигуряват с необходимите лични предпазни средства и специално
работно облекло, съгласно изискванията на нормативните актове за безопасност, хигиена
на труда и противопожарна охрана

Не се допуска използването на товаро-разтоварни машини, които не отговарят на
изискванията за безопасното им функциониране

Забранява се почистването на товарачите по време на работата им и
отстраняването на неизправностите през време на работа

Забранява се работата на товарачи, които са с неизправни сигнали или
електрическа инсталация

Забранява се стоенето на работници в обхвата на загребващите устройства, както и
върху товара през време на работата на товарача

За безопасна работа през нощта, товарачите трябва да имат светлинни сигнали и
фарове за осветяване на работната площадка, съгласно възприетите норми.

Работата с повдигателни машини и механизми може да се повери само на обучени
лица, които са издържали теоретически и практически изпит.

Всяка повдигателна машина и съоръжение, преди да се пуснат в работа, ще бъдат
прегледани и изпитани.

Товарният полиспаст на крана при работа ще бъде във вертикално положение. Не
се допуска отклонение на полиспаста /за тласкане и изтегляне на товари / от извън
плоскостта на стрелата.

По време на работа на крана, крановикът не ще извършва никакви операции с
него, без да е подаден сигнал от бригадира на монтажната бригада.
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Не се допуска до експлоатация нерегистрирана машина /повдигателна уредба/,
подлежаща на регистрация, съгласно правилника за контрол на повдигателните уредби.

Подвижните кранове с механично задвижване ще бъдат снабдени с механическа
или електрическа сигнализация.

При повдигането и спускането на товари не се разрешава да се стои под товара,
или в близост до мястото, на което се извършва повдигането.

Забранява се издигането на товари във вид на връзки, без специално
приспособление, изключващо изпадането на отделни елементи от връзките.

Тежки елементи се повдигат отначало на височина 20-30 см от терена и се държат
в това положение, докато се извърши проверка на връзването и се установи дали
пространственото им положение отговаря на необходимото.

Издигането на шибъри, клапи и други чрез връзване на витлото не се допуска.
Връзването ще се извършва по корпуса им.

Ако по време на издигането, конструкцията заеме неправилно положение, или се
усуче въжето на подемния механизъм, товарът ще се свали внимателно долу, и след като
се оправи, отново да се издигне.

Забранено е да се извършват монтажи в обсега на далекопроводи с високо
напрежение.

Площадката, на която са складирани материалите ще бъде равна или с наклон до 5
%, и с размери такива, че да е възможно свободно разминаване на превозните средства.

Същата да се поддържа винаги чиста, като зимно време се обезопесъчава против
заледяване.
ОХРАНА НА ОБЕКТА
Общо положение:
От самото начало и до завършването на работата на обекта, ИСА 2000 ЕООД ще носи
отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си
работа, материали и оборудване.
Защита на собствеността:
ИСА 2000 ЕООД ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна
или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети
или вреди вследствие на работата му.
Охраната на обекта ще се ръководи от служител „Специалист сигурност“ на
обекта. Физическата охрана ще се осъществява от лицензирана охранителна фирма,
избрана чрез конкурс. След започване на строителните работи, заедно с фирмата,
отговаряща за охраната ще се направят подробни разчети за нуждите от охрана.
Постоянните обектови бази и офиси ще се охраняват денонощно, а биваците за нощувка
на механизация само в извън работно време.
VІІ. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НЕГАТИВНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪРХУ КРЪГА ЗАСЕГНАТИ ЛИЦА
Неудобствата за засегнатите лица са причинени от транспортирането на материали
и строителни дейности, в това число:
 Блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или
Задръстванията на движението и заобикаляния
 Прекъсване на водо-, електро- и газоснабдяване, както и комунални услуги •S
Отровни газове
 Опасни вещества в атмосферния въздух над нормите
 Замърсяване на води и почви
 Неправилно отвеждане на отпадни води
 Неправилно третиране и депониране на отпадъци
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 Наднормен шум
 Вибрации
 Ерозия на почвите
 Растителен и животински свят в района
 Защитени видове
Във връзка с намаляване на негативни последици от изпълнението на обекта върху
живущите и бизнеса, „ИСА 2000“ ЕООД ще предприеме следните елементи и мерки:
Блокиране на достъп от наличие на строителни работници и материали или
Задръстванията на движението и заобикаляния
Придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища извън пикчасовете, а през деня по малки улици в жилищни райони.
Внимателно ще се планират транспортните графици, а също така и маршрутите,
използвани от превозните средства
Ще се осигурят временни огради, предупредителни знаци, конуси, сигнални
светлини и нощно осветление, а също така и други средства, които да предпазват хората
от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността
предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва да се осигури с временни
знаци, конуси и сигнални светлини.
набавяне на прегради, светлини, предупредителни сигнали, предпазни
заграждения, пешеходни пресечки над изкопите в съответствие с други части от
спецификацията
информиране на обществеността за съществуващите райони на работа,
внимателно планиране на организацията на трафика и предложения за
алтернативни маршрути,
избягване на ненужното паркиране на работните камиони или съхраняването на
материал.
Обезопасяване на работните места и строителната площадка
Обозначаване на опасните зони със сигнални знаци и надписи
Предварително да се определят и сигнализират местата за пресичане на
строителната площадка от граждани
Някои от изискванията при изпълнение на строителни работи са следните:
Изкопите да се ограждат е предупредителни на лента, а през ноща да се включва
аварийно осветление
Преди започване на работа, всеки машинист е длъжен да се огледа дали има хора в
обсега на машината. След като се убеди, че всичко е наред, подава звуков сигнал и
започва работа
На обекта да се оборудва аптечка за оказване на медицинска помощ
Движението на строителни машини и на пешеходци на строителната площадка да
се регулира е пътни знаци в съответствие е Правилника за прилагане на Закона за
движението по пътищата.
На строителната площадка трябва да има инструкция за начина на действие в
случай на бедствия, аварии, наводнения, земетресения и др.
Когато възникне ситуация, застрашаваща живота на хората или способстваща за
произшествия, машинистът спира машината до отстраняване на възникналия проблем;
Осигуряване и поддържане на подход за достъп до всички места на строителната
площадка в безопасно състояние и без риск от злополуки.
След консултации със съответните власти по обществено здраве изпълнение на
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подходящи мерки за контрол на комарите, мухите и останалите насекоми на обекта,
включително прилагане на подходящи химически реагенти в районите на развъждане.
Прекъсване на водо-, електро- и газоснабдяване, както и комунални услуги
Осигуряване на адекватна канализация, места за събиране и съхраняване на
отпадъците, в съответствие с българските закони и подзаконови нормативни актове по
начин, удовлетворяващ изискванията на Строителния надзор за всички издигнати на
обекта сгради, офиси, складове и лаборатории.
- Осигуряване на адекватен брой подходящи тоалетни и други санитарни
принадлежности на местата, където се изпълняват работите по начин, удовлетворяващ
изискванията на районния санитарен инспектор.
- Забранено е да се извършват монтажи в обсега на далекопроводи е високо напрежение.
- Изясняване наличието на подземни комуникации преди започването на изкопните
работи
- При изникване на съществуващи водо-, електро- и газоснабдяване, както и комунални
проводи и съоръжения, в близост до тях ще се копае внимателно на ръка.
- Преди започване на работата, да се изясни наличието на други подземни проводи и
кабели по трасето, е представители на съответните служби.
Отровни газове
Работата на строителната механизация и транспортната техника е свързана с
изпускане на изгорели газове, съдържащи въглеродни, азотни и серни окиси, сажди и
други вредни вещества, които влияят негативно върху качеството на атмосферния въздух.
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се намали количеството на
отровните газове, изхвърляни във въздуха са:
- да не се използват пътностроителни машини и ППС с неизправни двигатели с вътрешно
горене;
- ДВГ на строителната техника и ППС да не работят на празен ход;
Опасни вещества в атмосферния въздух над нормите
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното
въздействие върху атмосферния въздух и за намаляване на опасни вещества в
атмосферния въздух над нормите са:
- да се уточнят местата за заемните зони, площадки за депониране на отпадъци и
подготовка на временната приобектова база и съгласуване с общинската администрация;
- да не се товарят ППС извънгабаритно с насипни материали;
- при транспортиране на насипни материали да се използват тенти за покриване или
автотранспортни средства със затворена каросерия;
- складовете за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци при
сухо и ветровито време да се омокрят;
- след приключване на строителните дейности на даден участък, да се почистват
надлежно площадките за временно складиране на инертни материали и строителни
отпадъци.
- намаляване до минимум използването на превозни средства в неасфалтирани или
непокрити области и премахване на всяка почва или кал, която може да се разнесе на
обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките
- премахване на всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места
(улици
и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките
- за да се намалят емисиите прах, в следствие на строителството, се препоръчва улиците
да
се пръскат с вода.
В края на работния ден, ще се почистват пътищата от изсипана земна маса, чакъл,
пясък, или друг вид замърсител, с които волно или неволно е замърсена територията.
Почистването ще да включва измиване с вода, механично четкане и използване на ръчен
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труд при необходимост за постигане необходимата чистота, която да е сравнима със
съседните улици незасегнати от строителните работи. Абсолютно се забранява
запушването на дъждовни приемници и преливници със земни или други отпадъци.
Замърсяване на водата и почвата над определените норми
По време на строителството, „ИСА 2000“ ЕООД носи пълната административна и
законова отговорност за всяко замърсяване на повърхностните води, в съответствие с
действащото законодателство.
“ИСА 2000” ЕООД ще гарантира, че в повърхностно течащите води, напоителните
и дренажните съоръжения не се изпускат нефтопродукти, горива, смазочни вещества,
химически препарати, бои или други опасни вещества.
Няма да се разрешава депониране на битови или производствени отпадъци, както
и зареждане с гориво и паркиране на машини и превозни средства на разстояние по малко
от 100 м от повърхностно течащи води, включително дренажни и напоителни
съоръжения. Изхвърлянето на нефтопродукти и горива върху открити почви се забранява.
Зареждането на машини трябва да се ограничи до стационарни и/или подвижни станции
за гориво и ще се изпълнява само с подходящи спирателни кранове или дюзи. “ИСА
2000” ЕООД трябва да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на
замърсяването на почвите и подземните води, доколкото това е възможно.
Преди започване на работите “ИСА 2000” ЕООД трябва да представи за
одобряване от Възложителя авариен план за случаите на разлив или изтичане на опасни
вещества.
Забранява се директното заустване на канализационни води от временно селище за
работници в повърхностно течащи води. Отпадъците от тези канали трябва да се събират
в септични ями или поливни кладенци.
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното
въздействие върху почвите включват: да се предвидят системи за временно отводняване
на строителната площадка с цел ограничаване ерозията на почвите, подходящо
съхраняване на отнетия хумусен хоризонт от засегнатите земи и използването му при
ландшафтното оформление на крайпътните пространства по време и след приключване
на строителството.
По време на строителство ще отвеждаме атмосферните води извън района на
строителство за да се ограничи възможността за тяхното замърсяване. Притокът от
замърсени битови води ще се третира по безопасен за околната среда начин.
Чрез осигуряване на химически тоалетни няма да се допусне замърсяване на околната
среда. Същите ще бъдат на площадката през целия период на строителство. След
приключване на СМР санитарното оборудване ще се премахне и площите ще бъдат
възстановени в първоначален вид. Ще извършваме постоянен контрол за техническа
изправност на механизацията с цел недопускане изтичане на масла и горива. Техниката
ще бъде ремонтиране само в специализираните центрове.
Няма да се извършва неконтролируемо изхвърляне на вредни вещества.
Третиране и депониране на отпадъци
Когато има такава възможност трябва да се обсъждат възможностите за
рециклиране /повторно използване на материалите;
Като правило, твърдите отпадъци, създадени по време на строителството трябва да
се събират систематично, съхраняват и депонират на подходящи места, одобрени от
Ръководителя на Проекта и в съответствие с националната нормативна уредба.
Строителните отпадъци (отпадъци от разрушаване на настилки и др.) трябва да се
отстраняват от обекта по организиран начин и да се депонират в съответствие с
действащата нормативна уредба.
Чистият почвен материал, т.е. отбелязан като изкопен материал, който не може
повторно да се използва трябва да бъде отстранен от обекта и транспортиран до депо в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Битовите отпадъци от обектовия офис трябва системно да се събират и извозват до
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предназначените за това места, в съответствие с действащата нормативната уредба.
Ако в обектовия офис е изградено на приемливо разстояние от по-голямо населено
място, битовите отпадъци от временното селище може да бъдат включени към
съществуващата системата за извозване на сметта на съседните общини, при одобрение
от тяхна страна.
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи
въздействието от генерирането на отпадъци са:
- ще се осигурят всички необходими съоръжения за отпадъчните материали от
експлоатацията и съхраняване на битови отпадъци в контейнери, осигурени от
общинската компания за събиране на битовите отпадъци. Ще бъде осигурен и
необходимия достъп до съоръженията за безопасно и лесно събиране на отпадъците
- ще се осигурят достатъчно химически тоалетни на работното място и ще поддържа
санитарното съоръжение в изправност през цялото време. Тоалетните от химически тип
ще бъдат конструирани така, че тяхната употреба да не води до замърсяване на околната
среда. След края на строителството, санитарното оборудване ще се премахне, а площите
ще бъдат възстановени в първоначалния си вид.
- Каналните води и отпадъците ще бъдат третирани в съответствие с Българските
екологични норми.
- опасните отпадъци да се събират в специални контейнери;
- отпадъците да се съхраняват временно на площадки с изпълнени основи от уплътнен
изолационен материал;
- предварително планиране и ситуиране на площадки за разполагане на заимствани
изкопи, складови площи за инертни материали, депа за хумус и депа за неподходящи
материали, с цел да се избегне отрицателно въздействие върху чувствителните зони.
- ще осигури извозването генерираните отпадъци
Наднормен шум
„ИСА 2000“ ЕООД ще спазва всички съществуващи закони и наредби, отнасящи
се до управлението на шума при изпълнение на строителни работи, в асфалтови бази и
при кариерни работи. Преди започване на работите „ИСА 2000” ЕООД ще представи за
одобрение от съответните власти план, на който са отбелязани вида на монтираните
съоръжения и местоположението им, например асфалтова база, смесител и др. “ИСА
2000” ЕООД ще разработи и приеме ефективни мерки за управление и технологии за
намаляване на шума, особено близо до населени места. “ИСА 2000” ЕООД ще проведе
подходяща подготовка за намаляване нивото на шума на механизацията. Използването на
машини и съоръжения, които генерират високи нива на шум не се разрешава през нощта,
освен, в случай че има одобрение от Строителния надзор. Шум, несвързан със
строителството ще се ограничава, доколкото е възможно.
Мерките, които ще бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието от
шум са организационно управленски мерки, а именно:
- За работната среда следва да се спазват основни изисквания за безопасни условия на
труд: при работа с къртачни машини да се използват антивибрационни ръкавици; да
бъдат снабдени с антифони кранистите, багеристите и булдозеристите; през горещите
летни дни в кабините на багерите и булдозерите да има поставени вентилатори;
работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло.
- За осигуряване на защита от шум изпълнението на предмета на договора следва да е по
такъв начин, че шумът, достигащ до обитателите на района, да не надвишава
нормативноопределените нива, които застрашават тяхното здраве, и да им позволява да
спят, почиват и работят при задоволителни условия.
- техниката да не работи на празен ход;
- обслужващите строителството тежки автомобили да се движат по предварително строго
определени маршрути на движение на пътно-строителната техника и да спазват стриктно
допустимата скорост на движение при преминаване през населени места.
- внимателно ще се планират транспортните графици, а също така и маршрутите,
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използвани от превозните средства, за да се избягват, доколкото е възможно, натоварени
главни пътища.
Наднормени вибрации
Източниците на вибрации при СМР са строителната техника и механизацията.
Евентуалните засегнати от неблагоприятното явление са местното население, трудовия
персонал животинския свят.
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да бъдат ограничени и сведени до
минимум неблагоприятното въздействие от вибрации са:
поддържане на техниката в изправно състояние;
недопускане на вибрации в надномерни нива;
в случай на установяване на надномерни вибрации-незабавно спиране на
съответната механизация до отстраняване на проблема;
ІХ. ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
 Изисквания за сигурност
Общо положение:
От самото начало и до завършването на работата на обекта, ИСА 2000 ЕООД ще
носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата
си работа, материали и оборудване.
Защита на собствеността:
ИСА 2000 ЕООД ще отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна
или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети
или вреди вследствие на работата му.
Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от
страна на ИСА 2000 ЕООД ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин,
ще се възстановят всички площи и вещи повредени или нарушени от неговите действия.
В случай на предявен иск за щета или твърдение за нанесена вреда върху собственост, в
резултат на работата по Договора за изпълнение на поръчката, ИСА 2000 ЕООД ще носи
отговорност за всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при тези
искове.
Преди да изиска проверка на завършените работи ще се извърши нужното
почистване и възстановяване, което се изисква при предаването на завършения обект и
оборудване, в съответствие е целите и смисъла на тези спецификации.
Опазване на дърветата и зелените площи:
Без одобрението на Възложителя не е разрешено да премахването, преместването
или рязането на каквито и да са дървета, намиращи се на обществени места или тротоари.
Защитата на всички съществуващи дървета и тревни площи, които се намират в района на
работите, е отговорност на ИСА 2000 ЕООД. Ако има ненужно унищожени или
повредени дървета или тревни площи, то те ще се заменят повреденото или унищожено
дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-добро качество и
характеристики. „ИСА 2000“ ЕООД притежава внедрена система за здравословни и
безопасни условия на труд - OHSAS 18001:2007. Преди започването на строителството
ще се изпълнят изискванията на Българското законодателство и на внедрената система за
здравостлони и безопасни условия на труд. Също преди започване на работа и по време
на целия обект, до завършване на строежа се извършва оценка на риска, съгласно чл.15 от
НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. “ИСА 2000” ЕООД има действащ комитет по условия на
труд, съгласно чл.28 от ЗЗБУТ. При извършването на работата Изпълнителя ще спазва
изискванията от НАРЪЧНИК ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА и утвърдени
инструкции по безопасност и здраве.
Основни мерки, които ще се предприемат от Изпълнителя:
У
Организация на ръководството на обекта.
Целта е да се изпълни Договорът по безопасен начин, за да се предотврати
инцидент или заболяване на пряко или непряко въвлечените в строителните работи.
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У
Организация и отговорности
Уточняване отчетната структура и отговорностите за здравеопазването и
безопасността на ключовия персонал на “ИСА 2000” ЕООД, свързан с проекта.
У
Връзки и координация
Проблемите на здравеопазването и безопасността трябва да се съгласуват чрез
редовни съвещания на обекта. На тях ще присъстват представители на Възложителя,
Строителния надзор, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички други, които тези проблеми засягат.
Съвещанията трябва да се председателстват от Ръководителя на проекта. Ще се
провеждат допълнителни съвещания, когато възникне необходимост.
 Преди започване на СМР се предвижда “ИСА 2000” ЕООД да извърши
следното:
- Ще изготви списък на отговорните лица за провеждане на контрол и
координиране дейностите на отделните изпълнителни звена за местата, в които има
специфични рискове, както и за тяхната евакуация.
- Ще изготви списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол.
- Ще извърши оценка на риска за отделните видове работи, преди започване на работа и
до завършването на СМР.Оценката на риска обхваща всички етапи на договореното
строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда.
- Назначаване на персонал, притежаващ необходимата професионална подготовка,
квалификация и стаж, правоспособност (лиценз) за извършване на специфични дейности
- управление на строителни, транспортно подемни и транспортни машини.
- Предварително медицинско освидетелстване на назначения персонал.
- Инструктиране на назначения персонал по общите правила на ТБ и ППО - провеждане
на първоначален и ежедневен инструктаж.
- Снабдяване на персонала с работно облекло, лични предпазни средства и специално
работно облекла.
- Запознаване на персонала с изходите за аварийно напускане на участъците и определяне
на безопасните места извън тях.
- Организира изработването на планове за:
о предотвратяване и ликвидиране на пожари;
о Предотвратяване и ликвидиране на аварии.
На видни места се предвижда да се поставят табели с единния европейски номер за
спешни повиквания - 112
Пътищата за евакуация и всички свои разработки и действия, “ИСА 2000” ЕООД
съгласува с местните власти
На всички етапи на изпълнение на поръчката, “ИСА 2000” ЕООД предвижда да
осигури безопасни условия на работа, хигиена на труда и пожарна безопасност в
съответствие с действащата нормативна уредба.
- Определяне изискванията за назначаване на работници и служители за нуждите
на изпълнението на договора, като не се допускат до работните места хора без трудов
договор.
- Назначаване на лица, които да притежават валиден документ за квалификация,
правоспособност, владеене на професия.
- Определяне писмено длъжностните лица, различните видове инструктаж.
- Определяне писмено режима на труд и почивка, с особено внимание при
сумарното изчисляване на работното време.
- “ИСА 2000” ЕООД гарантира, че всички работи ще се извършват в съответствие
с изискваното законодателство по Здравословни и безопасни условия на труд и в
съответствие с изискванията на Плана за безопасност и здраве.
Предвиждат се следните организационни и технологични мероприятия, които ще
се предприемат от Изпълнителя и ще се проконтролират от Координатора по безопасност
и здраве:
- За изпълнение на всеки вид работа свързан с опасностите, установени с
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изготвените Оценки на риска, да се изготвят писмени инструкции по безопасност и
здраве.
- Специфични изисквания за ограничаване на риска.
- За предпазване на работещите се предвижда осигуряване на питейна вода, вода за
миене и препарати за поддържане на личната хигиена.
- Ръководителят на обекта и целия ръководен екип от специалисти ще провежда
непрекъснат контрол при изпълнението на работите, за спазване и пълно съответствие с
изискванията на действащата нормативна уредба.
 Правила на строителната площадка
Ръководителят на обекта ще изготви Наръчник с правилата на обекта и ще ги
представи за преглед на Възложителя и Строителния надзор.
Всички строителни работи ще се извършват по безопасен начин и в съответствие с
изискванията на Плана за безопасност и здраве и съответните Оценки на риска.
Работниците и техните бригадири трябва да бъдат запознати с оценките на риска и
друга съпътстваща информация за здравеопазването и безопасността.
Работата ще се извършва само от компетентни работници, които са получили
необходимата информация, обучение и лична защитна екипировка.
Строителните работи ще се извършват съгласно съответните чертежи, технически
спецификации и инструкции. Целият персонал ще има задължението да гарантира, че
няма да има нищо в начина, по който се извършва работата, което да я направи опасна
или пък да има риск за здравето.
Работите ще се контролират адекватно, за да се гарантира, че те ще се извършват
правилно и безопасно.
 Планове за предотвратяване, и ликвидиране на пожари и аварии и за
евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка
- Организация за пожарна и аварийна безопасност (ПАБ) на територията на строителната
площадка трябва да отговаря на изискванията на Наредба №2/22.03.04г., на правилата и
нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация /Наредба №1-209 на МВР и
МРРБ обн. ДВ бр. 107/2004г./.
За създаване на организация по ПАБ, Изпълнителят разработва и утвърждава
инструкции за:
а)
безопасно извършване на заварочни работи и други пожароопасни дейности, вкл.
зоните и местата за работа;
б)
пожаробезопасно използване на преносимите електрически инструменти;
в)
осигуряване на пожарната безопасност и извънработно време за обекта;
г)
поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за
пожарогасене.
При извършване на огневи работи да се спазват изискванията на раздел IV от
Наредба № 1-209 на МВР и МРРБ обн. ДВ бр. 107/2004г.
До противопожарните уреди и съоръжения за пожарогасене на обекта се осигурява
непрекъснат достъп.
Работниците и служителите задължително се инструктират за правилно боравене с
пожарогасителните уреди.
При работа с продукти, отделящи пожаро- или взривоопасни пари, газове или
прахове, не се допуска, тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на
инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически
съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на
пожаро- или взривоопасната зона.
При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или
определено от него лице незабавно взима следните мерки:
а)
прекратяване извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в
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съседните застрашени участъци на обекта;
б)
по най - бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;
в)
в най - кратък срок информира работещите, които са изложени на сериозна или
непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;
г)
организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез
използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
д)
разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в
борбата срещу пожара или аварията;
е)
поставя дежурна охрана на входовете и изходите на работната площадка.
Техническият ръководител отменя аварийното положение след окончателно
премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение,
разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими
мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.
В края на работното време всеки работник е длъжен да провери и да остави в
пожаробезопасно състояние своето работно място.
Територията на обекта се поддържа чиста от горими отпадъци. Горимите отпадъци
се събират на определени пожарообезопасени места и се изнасят извън обекта.
КБЗ (техническият ръководител) ще следи ежедневно за изправността на табелите по
чл.65 (2) от Наредба №2/22.03.2004г.
 Мерки и изисквания за осигуряване на безопастност и здраве при
извършване на СМР, вкючително и местата със специфични рискове
A.
Затрупване от земни маси
Б.
Удар от падащи предмети
B.
Неправилно стъпване и удряне от МПС
Г.
Поражения от електрически ток
Д.
Пресилване
Е.
Други опасности - пожар и аварии
За да се предотврати възможността за увреждания на работещите, фирмата
изпълнител на СМР изработва инструкция за безопасна работа и предприема мерки,
осигуряващи безопасна работа на обекта - ограждения на изкопите с инвентарна ограда,
укрепване на изкопа при необходимост, монтиране на пешеходни мостчета с парапети
(пасарелки) за преминавания над изкопите, осветяване на изкопите през нощта, опасните
места да се маркират с предупредителни табели, да не се допуска преминаване на
работници и граждани в опасните зони на работа на багера и др.Копие от всяка
инстукция да се поставя на видно място.
 Списък на отговорните длъжностни лица
Строителят ще изготви списък на упълномощените отговорни лица за провеждане и
контрол за изпълнение на мерките за осигуряване на безопасни условия на труд. Правата
и задълженията на отделните страни при осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд (ЗБУТ) са дадени в Раздел II на Наредба № 2 за минималните изисквания
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (чл.5 +чл.29).
координотор по безопастност и здраве
технически ръководител
 Схема за осветление на работните места
Временното изкуствено осветление се предвижда към предпазните огради за
сигнализация през тъмната част на деня. Не се предвижда работа през тъмната част от
денонощието. Ако се наложи полагане на бетон в извънредно време, ще се направи
актуализация по чл. 11, точка 3 от Наредба № 2.
 Сигнализация за бедствия, аварии, пожари и злополуки
Техническият ръководител на обекта и отговорното лице за безопасна работа
трябва да разполагат във всеки момент с изправни мобилни телефони за връзка със
149

съответните институции при бедствия, аварии, злополуки и други нужди.
 Основни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
Преди започване на монтажните работи Строителят определя с писмена заповед
отговорно лице за безопасна експлоатация на подемно - транспортните машини,
монтажните инструменти и приспособления и такелажните средства, което:
- осъществява контрол за техническо състояние и безопасна експлоатация на
товароподемните механизми;
- участва в освидетелстването на товароподемните и монтажните приспособления и води
отчет за годността им
следи запазване на вътрешните документи за изпълнение на такелажните работи и
временното укрепване на монтираните елементи.
При невъзможност за определяне на точното местоположение на подземните
мрежи и съоръжения или когато има съмнения верността на подземния кадастър, ръчно
се изкопават шурфове, перпендикулярно на трасето на подземните мрежи и съоръжения.
Преди започване на земните работи техническият ръководител осигурява
означаването върху терена или на походящо място със знаци и/или табели на
съществуващите подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина.
Изкопите за извършване на проучвателни работи, като шурфове, шахти, кладенци
и др. се засипват след използването им.
В зоните на подземните мрежи или съоръжения земните работи се извършват под
непосредствено ръководство на техническия ръководител или бригадира, а в
охранителната зона на проводници под напрежение или на действащ продуктопровод под наблюдение и на представител на собственика им.
Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние,
по- малко от 0,20 м от подземни мрежи или съоръжения.
При изкопаване на траншеи и ями в населени места (улици, дворове и др.) или на
места, където има движение на хора и превозни средства, Строителят е длъжен да
постави защитни ограждения, сигнализирани с предупредителни знаци и табели, а през
нощта - със сигнално осветление.
Преди започване на работа в изкопи е дълбочина, по-голяма от 1,50 м,
техническият ръководител проверява устойчивостта на откосите или укрепването.
Разстоянието на въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не
трябва да е по-малко от 1,0 м.
Изкопните работи се преустановяват при:
откриване на неизвесни подземни мрежи или съоръжения до получаване на
разрешение от собственика им;
поява на условия, различни от предвидените до изпълнение на съответните
предписания на проектанта;
откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от
съответните органи.
Извършването на изкопни работи или други видове СМР в изкопи след
временното им спиране или замразяване се възобновява по нареждане на техническия
ръководител след проверка за устойчивостта на откосите или укрепването им и
отстраняване на констатираните неизправности и опасности.
Разполагането на земни маси, стопителни продукти, съоръжения и други, както и
движението на строителни машини се допуска извън зоната на естествено срутване на
изкопите на разстояние не по малко от 1,0 м от горния им ръб. В случай на укрепен изкоп
тези дейности могат да се извършват и в зоната на естественото срутване на откосите на
изкопите, когато при оразмеряване на укрепването им са взети придвид съответните
натоварвания.
Не се допускат:
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извършването на изкопни работи чрез подкопаване;
преминаването и престоя на хора, както изпълнението на други видове СМР в
обсега на действие на строителна машина (багер, булдозер и др.), изпълняваща земни
работи;
повдигането и преместването на обемисти предмети, като скални късове, дървета,
части от основи и стени на сгради или съоръжения, строителни елементи и др. с
работните органи на земекопни строителни машини.
При почивка и престой земекопните строителни машини се изтеглят (преместват)
на разстояние, по-голямо от 2,00 м от края на зоната на естествено срутване на откосите,
като работния орган на машината се оставя опрян върху терена.
Монтажните работи се извършват така, че да се осигури устойчивостта и
геометричната неизменяемост на монтираната част от всеки етап от монтажа и
безопасното изпълнение на монтажните и останалите видове строителни работи,
извършвани по съвместен график.
Елементите и конструкциите при преместването им с кран се осигуряват срещу
завъртане и движение.
При престой и почивка през нощта монтажните механизми се стабилизират
неподвижно с оглед недопускането на аварии вследствие на вятър и други причини.
Не се допуска работещите да се качват върху елементите и конструкциите по
време на преместването им с кран.
При недостатъчна носеща способност на почвата под опорите на крановете се
поставят щитове, плочи или траверси.
Не се допуска извършването на електрозаварки на открито в дъждовно време и
при снеговалеж.
При монтаж на технологично оборудване и канали в близост до кабели,
проводници или шини, техническият ръководител е длъжен да вземе необходимите мерки
за защита на работниците от попадане под напрежение, както и предпазване на
инсталациите от повреждане.
Тръбите се разполагат покрай изкопа на разстояние не по-малко 1,50 м от ръба на
изкопа и се полагат на уплътнен терен върху подложки, осигурени при самоволно
претъркаляне.
При изкопни и подземни работи се предприемат подходящи мерки за безопасност,
които включват:
предварително установяване и съответно минимизиране на опасностите от
подземни мрежи и съоръжения;
оформяне на откоси или използване на подходящо укрепване;
предотвратяване на рискове, свързани с падане на хора, продукти и/или предмети
и/или е проникване на вода;
осигуряване на безопасен достъп до работните места;
извеждане на работниците на безопастно място в случай на пожар, затрупване или
наводняване;
складиране на продуктите или земна маса и движението на транспортни средства
или строителни машини на безопасно разстояние от изкопите и водните площи и
поставяне на подходящи ограждения.
 Инструкция за безопасна работа при подготовката и поддържането на
територията на строителната площадка
Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.
Строителните площадки в урбанизирани територии, по пътища или на територията на
действащи предприятия, включително изкопите за изпълнение или ремонт на подземни
мрежи и съоръжения се ограждат с плътни огради съгласно изискванията на съответната
общинска администрация и се сигнализират със съответните знаци и табели, а при
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необходимост и със светлинни сигнали. В случай, че в близост до оградите преминават
пътища, разстоянието между оградата и пътния банкет е най-малко 2,00 м.
На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на
местоположението на отделните подобекти, на маршрутите за движение на пътни
превозни средства и на пешеходци.
Движението на строителните машини и на пешеходците по строителните площадки при
необходимост се регулира с пътни знаци в съответствие с нормативните изисквания за
сигнализация на пътищата с пътни знаци.
Опасните за движение участъци се заграждат или на границите им се поставят
съответните знаци, а при ограничена или намалена видимост и светлинни сигнали. За
преминаването на пешеходци над изкопи се използват обезопасени проходни мостчета,
които се осветяват през тъмната част от денонощието.
Фургоните за санитарно-битово и медицинско обслужване се използват за:
- приготвяне и консумиране на храна и безалкохолни напитки; преобличане, съхраняване
и изсушаване на работното и личното облекло;
кратък отдих;
нощуване на строежа, когато това се налага от технологичния процес;
медицинско обслужване;
осигуряване на лична хигиена (тоалетни, бани, умивални и други)
Крановете за промишлени води се означават със забрана за използването й за пиене.
Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работещите се обзавеждат с пейки,
маси, аптечки и носилки за оказване на първа помощ на пострадалите. Видът на
отоплението, начинът на обмяна на въздуха и изпълнението на отоплителните, и
вентилационните инсталации в помещенията за събличане и почивка, трябва да отговарят
на санитарно-хигиенните изисквания и на изискванията за ПАБ.
Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана
площадка. Строителят писмено определя за всеки строеж местоположението й,
конкретните дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното
изпълнение
В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР се ограничава по подходящ
начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в
резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със
схема за временна организация и безопасност на движението.Опасните зони на работното
оборудване в границите на строителната площадка се определят и означават, както
следва:
за обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват
постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани
при шахти, площадки, мостове, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри
ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи
или разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др.
Проходите, подходите и входовете на строителната площадка, които се намират в
опасните зони на работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1,0 т извън
габарита им с устойчиви и стабилни покрития (предпазни подове, козирки и др.)
съобразно конкретните условия.
Опасните зони, където е възможно падане на товари при преместване с монтажен
кран, се сигнализират с предупредителни знаци и табели. В тези зони се забранява
достъпът на външни лица най-малко на 5,0 м от вертикалата на повдиганите товари. В
случай, че опасната зона достига оградата на строителната площадка, върху нея се
изгражда предпазна козирка. В случай, че опасната зона излиза извън оградата на
строителната площадка или обхваща други строителни съоръжения, работата в нея се
организира съгласно плана по безопасност и здраве.
За механично обезопасяване на работно оборудване при автомобилни пътища се
използват:
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светофарни уредби, бариери, мантинели, пътни знаци, маркировка и други;
мостове за безопасно преминаване на или над тях. При извършване на СМР над вода или
в непосредствена близост до водното ниво, работните площадки се ограждат с предпазни
парапети, а когато това е технически невъзможно се използват предпазни колани и се
осъществяват необходимите организационни и технически спасителни мероприятия, в
т.ч. транспортни средства.
Поставянето и снемането на средства за колективна защита се извършват с използването
на предпазен колан, закрепен към специално предпазно устройство или към
конструкцията на строежа, при спазване на технологична последователност за
осигуряване на безопасността на работещите. Премахнати по време на работа
обезопасителни съоръжения, ограждения, покрития и др. се възстановят от Строителя,
който ги е премахнал. При възникване на опасни условия (свличане на земен пласт,
неочаквана поява на газове, поддаване на основата под строителни скелета, машини и
съоръжения, недопустими деформации, скъсване на електрически проводници, откриване
на взривоопасни вещества и др.) работата се преустановява и работещите напускат
опасните места без нареждане. Работата се възобновява по нареждане на техническия
ръководител след отстраняване на съответната опасност.
Строителни и монтажни работи в ограничени пространства (кладенци, тунели, траншеи,
затворени и полузатворени съдове и др.) се извършват съгласно инструкция по
безопасност и здраве, разработена за всеки конкретен случай. Строителни и монтажни
работи в близост до откоси на изкопи се извършват след проверка от техническия
ръководител за сигурността и обезопасяването им. При изкопни и подземни работи и при
строеж на кладенци, тръбопроводи други подобни съоръжения се предприемат
подходящи мерки за безопасност, които включват:
предварително установяване и съответно минимизиране на опасностите от
подземни мрежи и съоръжения;
оформяне на откоси или използване на подходящо укрепване;
предотвратяване на рискове, свързани с падане на хора, продукти и/или предмети
и/или с проникване на вода;
осигуряване на вентилация на работните места;
осигуряване на безопасен достъп до работните места;
извеждане на работещите на безопасно място в случай на пожар, авария,
затрупване или наводняване;
складиране на продукти или земна маса и движение на транспортни средства или
строителни машини на безопасно разстояние от изкопите и водните площи, а при
необходимост поставяне на подходящи ограждения.
Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични
условия (гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла,
през тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и
др.).Строителят своевременно информира работещите на строежите, за които отговаря, за
очаквани резки промени в климатичните условия. Подходните и пешеходните пътища и
работните места на територията на строителната площадка се почистват непрекъснато от
сняг и се посипват с подходящи материали срещу заледяване.
При предписание на общинската администрация, строителната площадка се оборудва с
мивка за измиване на автомобилите и на строителните машини, преди излизането им на
уличната и пътната мрежа. Енергоразпределителните инсталации и съоръжения, особено
тези, които са изложени на климатични въздействия, подлежат на периодичен контрол и
поддръжка на технико-експлоатационните им характеристики, съобразно нормативните
изисквания.
Съществуващите върху територията на строителната площадка, преди откриването й
инсталации, мрежи и съоръжения се идентифицират, ясно означават, проверяват и
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контролират. Преди началото на СМР за съществуващите на строителната площадка
въздушни електропроводи се прилага една от следните мерки:
изместване на безопасно разстояние от района на строителната площадка;
изключване на напрежението в тях;
при невъзможност за изключване се поставят: бариери (ограждения) или знаци и
сигнали така, че да се осигури безопасно разстояние до електропроводите;
Скелетата, кофражите, подпорите и временните опори се проектират, оразмеряват,
монтират, обезопасяват и поддържат така, че да могат да издържат действащите върху
тях натоварвания и да се предотврати случайното им деформиране или задвижване.
Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби (с
изключение на трамбовки, вибратори и инструменти) без изправна звукова и/или
светлинна оперативна сигнализация.
При работа с машини и съоръжения, които създават опасна зона, се подават
предупредителни сигнали. Сигнали с ръце и/или вербална комуникация се използват в
случаите, когато се изискват за направляване на работещите, извършващи рискови или
опасни маневри. Подаващият сигнала използва движенията на ръцете (китките) за
направляване на маневрите или за указване начина на маневриране на работещ (оператор,
машинист и други), който приема сигналите. На сигналиста се осигурява възможност да
наблюдава всички маневри визуално, без да бъде изложен на опасност. Когато това
условие не е изпълнено, допълнително се разполагат един или повече сигналисти.
Сигналистът трябва да носи един или повече ярко оцветени предмети, по които да бъде
лесно разпознат от оператора и останалите работещи. Операторът прекъсва
извършваните маневри и изисква нови указания , когато не е в състояние да изпълни
получените, при спазване на необходимите изисквалия за сигурност.
 Инструкция за пожарна и аварийна безопасност
Противопожарна защита:
ИСА 2000 ЕООД ще да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да
предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на обекта
сгради и пр. и ще осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.
Няма да се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки.
ИСА 2000 ЕООД веднага ще подаде сигнал за тревога на местните власти и Възложителя,
в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на
разположени резервоари за гориво или подобни опасни средства или устройства.
За да предотврати появата на пожар или експлозия, ИСА 2000 ЕООД ще упражнява
предпазните мерки за безопасност и ще се придържа към всички инструкции, издадени от
местните власти и Възложителя.
Територията на строителната площадка се категоризира за ПАБ и означава със знаци и
сигнали съгласно нормативните изисквания. На видни места на строителната площадка се
поставят табели с:
телефонния номер на дирекция ПБЗН;
адреса и телефонния номер на местната медицинска служба;
адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.
Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната
площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за дирекция
ПБЗН. Организацията за ПБЗН на територията на строителната площадка отговаря на
правилата и нормите за пожарна безопасност като обект в експлоатация. За създаване на
организацията Строителят разработва и утвърждава инструкции за:
- безопасно извършване на огневи работи и други пожароопасни дейности, вкл. зоните и
местата за работа;
пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други
електрически уреди;
осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време;
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Издава заповеди за:
назначаване на нещатна пожаротехническа комисия;
определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене.
Пожаротехническата комисия извършва най-малко две проверки годишно на състоянието
на ПАБ на строителната площадка.За ръководител на комисията се определя
представител на Строителя. За изпълнение на определените от комисията мероприятия за
подобряване на ПАБ на строителната площадка, Строителят издава заповед, в която се
посочват съответните отговорници и сроковете за изпълнение. Вътрешните
противопожарни кранове на обекти, на които е обособена строителна площадка се
разполагат на достъпни места, оборудвани с шлангове и струйници и затворени в
пломбирани касетки. Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения,
съобразно спецификата на строителната площадка. Подръчните противопожарни уреди и
съоръжения на строителната площадка:
се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по
ПАБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в
състояние на годност на тези уреди и съоръжения;
периодично се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се
отбелязват в специален дневник;
не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с
пожарогасене
до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и
хидранти, сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява
непрекъснат достъп.
Подръчните противопожарни уреди и съоръжения се означават със съответните знаци и
се поддържат годни за работа в зимни условия.Не се допуска оставяне и складиране на
материали, части, съоръжения, машини и други, както и паркиране на механизация и
превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и
инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене. При работа със строителни
продукти, отделящи пожаро- или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска
тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на
транспортни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да
се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято
степен на защита не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона в
помещението или външните съоръжения.
Не се допуска тютюнопушенето и паленето на открит огън независимо от климатичните
условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като "пожаро
или взривоопасни". Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със
заповед, съгласувана с органите на ПАБ, означени със съответни знаци или табели и
съоръжени с негорими съдове с вода или пясък.
Не се допуска:
съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на
леснозапалими, горивни, пожаро и пожаровзривоопасни вещества в съдове, в количества
и по начини, противоречащи на изискванията за ПАБ;
подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и други
тръбопроводи;
подгряване на двигателите с вътрешно горене на строителните машини с открит
огън, електронагревателни уреди и др.;
окачване на дрехи, кърпи и др, върху контакти, изолатори или други части на
електрическите инсталации и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;
използване на хартия, картон, тъкани и други горивни материали за направа на
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абажури за лампи; оваряне на съдове, съдържащи леснозапалими течности, по начини и
със средства, различни от указанията на производителя,
При подаване на сигнал за аварийно положение техническият ръководител или
определено от него лице незабавно взема следните мерки:
по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;
в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява
съответните органи на ПАБ;
прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните
застрашени участъци от сградата или съоръжението;
изключва напрежението, захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък;
в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат
изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за
действията за защитата им;
предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и
напускане на работните места;
организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез
използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в
борбата срещу пожара или аварията;
при пожар спира действието на вентилацията, когато в аварийния участък има
такава;
поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;
не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена
опасност.
Инструкция за основните противопожарни уреди и съоръжения, използвани при
гасене на запалвания и пожари
При запалвания и пожари незабавно да се организира загасяване или ограничаване на
пожара е наличните противапожарни уреди и съоръжения. Същите трябва да са винаги
изправни, заредени и поставени на подходящи места за бързото им вземане и използване
при нужда.
Използвани противопожарни уреди и съоръжения:
1 .Кофпомпа - действа с вода. Използва се при загасяване на запалвания и пожари от общ
характер, без изгасяне на запалвания е ЛЗТ, ГСМ, ценни книжа и материали и разлагащи
се от вода химикали и материали.
2.
Пожарогасителен апарат с химическа пяна - действа с воден разтвор на два
химикала (А и Б), които при смесването си образуват химическа пяна от възникналата
химическа реакция. Обслужва се от едно лице. Служи за загасяване на запалвания и
пожари от общ характер, без двигатели с вътрешно горене, ценни книжа и материали, и
разлагащи се от вода химикали и материали. Използва се и при гасене на ГСМ,
ацетиленов газ и др.
3.
Прахов пожарогасителен апарат - действа със силикатен пясък, талк и други и
въздух под налягане до 8 атмосфери. Ползва се от едно лице и служи за гасене на пожари
и запалвания от всякакъв характер, включително ценни книжа и предмети на изкуството.
4.
Пожарогасителен апарат "Тетра-2" - действа с тетрахлор (0.81) и въздух под
налягане от 4 до 6 атмосфери. Обслужва се от едно лице. Служи за загасяване на пожари
и запалвания от всякакъв характер, без електронна апаратура, ценни книжа и предмети и
ел.табла с напрежение над 380 волта.
5.Одеала, брезенти, пясък и други - ползват се във влажно състояние и служат за
загасяване (покриване) на запалвания от всякакъв вид.
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6.Пожарни кранове - действат с вода и са включени към водопроводната мрежа на
селището, а наличните водоеми трябва да бъдат пълни винаги с вода за ползването им
при нужда от пожарните команди. Пожарните кранове се обслужват най-малко от две
лица и се ползват за загасяване на запалвания и пожари от общ характер, без гасене на
ЛЗТ и ГСМ, ценни книжа и предмети и разлагащи се във вода химикали и материали,
ел.табла, ел.инсталации и други.
 Инструкция за безопасна работа при извършване на земни работи
Общи изисквания
Преди започване на изкопните работи се извършва:
- почистване и временно повърхностно отводняване на строителната площадка;
монтиране на ограждащите и предпазните съоръжения;
отстраняване на хумусния пласт
геодезическо трасиране на оси
изграждане на временни пътища (ако е необходимо)
подготовка и доставка на необходимите продукти и приспособления за
извършване на земни работи (укрепителни елементи, стълби и др.),
В зоните на подземни мрежи или съоръжения, земните работи се извършват с писменото
съгласие на собственика или на експлоатиращия проводите и/или съоръженията.
Преди започване на земни работи в участъци с възможно патогенно заразяване на
почвата (гробище, екарисаж и др.) се изисква разрешение от санитарните органи.
Преди започване на земните работи техническият ръководител осигурява означаването
върху терена или на подходящо място със знаци и/или табели на съществуващите
подземни мрежи или съоръжения в план и дълбочина.
Изкопите за извършване на проучвателни работи, като шурфове, шахти, кладенци и др.,
се засипват след използването им.
В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват под
непосредственото ръководство на техническия ръководител или бригадира, а в
охранителната зона на проводници под напрежение или на действащ продуктопровод под наблюдението и на представител на собственикаим.
Не се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние, помалко от 0,2 м от подземни мрежи или съоръжения.
При изкопаване на траншеи и ями в населени места (улици, дворове и др.) или на места,
където има движение на хора и превозни средства, Строителят е длъжен да постави
защитни ограждения, сигнализирани с предупредителни знаци и табели, а през нощта със сигнално осветление.
При изкопни работи за полагане на
тръбопроводи
се
осигурява
технологично разстояние с широчина най-малко 15,0 м от двете страни на траншеята за
безопасно преминаване на строителните машини.
В изкопите, където е
възможна поява
на
опасни газове
или пари,
се
извършват периодични измервания, съобразно резултатите от които техническият
ръководител дава съответните разпореждания
За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина най-малко 0,7 м така, че
горният им край да е на височина 1,0 м над терена.
Преди започване на работа в изкопи е дълбочина, по-голяма от 1,5м, техническият
ръководител или бригадирът проверява устойчивостта на откосите или укрепването
Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до автосамосвала не трябва
да е по-малко от 1,0 м.
При извършване на изкопни работи с багер с права лопата:
 предварително се отстраняват едри камъни, буци, пънове и образувалите се
козирки
от горния ръб на откоса с оглед предотвратяване на падането им в забоя;
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 височината на откоса се определя така, че в процеса на работа да не се образуват
козирки от почва.
Не се допуска завъртане на стрелата на багера, преди да е завършено напълването на
коша и отделянето му от забоя.
При ръчни изкопи вертикалното разстояние между междинните площадки за
изхвърляне на изкопаната земна маса не трябва да е по-голямо от 1,5 м, а широчината им
да не е по-малка от 1,0 м. Площадките се обезопасяват откъм изкопа най-малко с бордови
дъски.

Прехвърлянето на изкопаната земна маса от площадка на площадка по височина се
извършва непрекъснато, без престояване и натрупване.
® Не се допуска разполагане на работни площадки върху елементи от укрепването на
откосите, стъпване и ходене по елементите, както и поставяне на продукти и съоръжения
върху тях.

При спускане или издигане на строителни елементи, продукти и друи в или от
изкопа, както и при копаене с багер с грайферен кош в дълбочина на укрепен изкоп се
следи за запазване на целостта и устойчивостта на укрепването.

Изкопните работи се преустановяват при;
откриване на неизвестни подземни мрежи или съоръжения до получаване на
разрешение
от собственика им;
поява на условия, различни от предвидените, до изпълнение на съответните
предписания на проектанта;
откриване на взривоопасни материали до получаване на разрешение от
съответните органи.
Извършването на изкопни работи или на други видове СМР в изкопи, след временното
им спиране или замразяване, се възобновява по нареждане на техническия ръководител
след проверка за устойчивостта на откосите или укрепването им и отстраняване на
констатираните неизправности и опасности.
Разполагането на земна маса, строителни продукти, съоръжения
и др.,
както и движението на строителни машини се 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 могат да се извършват и в зоната на
естественото срутване на откосите на изкопите, когато при оразмеряване на укрепването
им са взети предвид съответните натоварвания.
Не се допускат:
извършването на изкопни работи чрез подкопаване;
преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в
обсега на действие на строителната машина (багер, булдозер, скрепер, валяк и други),
изпълняваща земни работи.
При почивка или престой земекопните строителни машини се изтеглят
(преместват) на разстояние, по-голямо от 2,0 м от края на зоната на естественото
срутване на откосите, като работният орган на машината се оставя опрян върху терена.
При движение или стациониране на строителните машини близо до горния ръб на
земните откоси, стъпката на ходовото колело или опората, трябва да са извън зоната на
естественото срутване на откоса, като се спазва минимално допустимото разстояние от
долния ръб на откоса до ходовите колела или опорите, дадени в таблица.
Не
се допуска отстраняване на дефекти,
регулировки, смазваме,
слизане и качване от и на земекопно-транспортните машини по време на
движение, както и използване на товарачни земекопни машини при глинести почви в
дъждовно време.
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При извършване на земни работи с булдозери, работният нож се спуска на терена
при прекъсване на работата и се подпира върху здрави и стабилни опори, при извършване
на ремонтни работи под него.
При работа с товарачни земекопни машини не се допуска:
машините да работят в дъждовно време върху глинести почви с напречен наклон;
да се стои под вдигнат кош;
да се прави завой със забит в почвата нож;
движение по терен с напречен наклон, по-голям от 10 градуса - при изкачване, и
по-голям от 25 градуса - при спускане.
 Извършване на насипни работи и вертикална планировка
Широчината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни
машини, трябва да осигурява безопасното движение на машините на разстояние от
горния ръб на откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса.
При уплътняване на земни маси в близост до съществуващи сгради и съоръжения,
се взема предвид въздействието на уплътняващите машини върху тях.
Обратни насипи се изпълняват по нареждане на техническия ръководител, след
като бетонът на подземните съоръжения е набрал 70 % от крайната якост, или по
указание на проектанта.
Уплътняването на обратния насип започва от участъците в близост до подземните
съоръжения (фундамент, подпорна стена и др.) с постепенно отдалечаване от тях. При
изпълнение на обратни насипи с широчина, по-малка от 0,7м не се допуска механизирано
трамбоване и слизане на работещи в траншеята. В тези случаи се използват други методи
и средства за обратно насипване и уплътняване
Не се допуска:
оставянето на прикачни валяци по наклонени терени, без да са застопорени;
изнасянето на работния орган на булдозери или товарачни машини навътре от
ръба на откоса при напречното им движение по време на извършване на обратни насипи;
работа е електротрамбовки при дъжд или гръмотевици;
достъпът на лица в радиус 10,0 м при работа с булдозери
 Инструкция за безопасна работа със строителни машини и устройства
Строителните машини, които работят или се предвижда да работят на
строителната площадка, трябва да:
- са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване
и да са безопасни за използване.
Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на
строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице
при взети мерки за безопасност за работещите.
Опасните зони около строителните машини, извършващи дейностите по монтажа
на водопроводната система се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством
движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и
складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не
могат да се приплъзват и преобръщат.
Едновременната работа на една площадка на две или повече самоходни машини
и/или на машини, теглени от влекачи, се извършва съгласно плана за безопасност и
здраве.
Машините за извършване на земни работи се допускат до работа по терени с
наклон не по- голям от предвидения в инструкцията за експлоатация.
Строителни машини и транспортни средства се допускат до работа в близост до
електропроводи, когато разстоянието между мислените вертикални повърхности,
образувани от най-близката част на машината или товара и най-външната линия на
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електропровода, е по-голямо от разстоянията, посочени в таблица.
Инструкция за безопасна работа при извършване на товаро-разтоварни
работи и складиране при СМР от обхвата на чл. 2 ал. 1 от Наредба № 2 от
22.03.2004г.
Общи изисквания
Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната площадка,
след като тя е подготвена за съхранението им.
Правилата за складиране и съхранение на материали и предмети, чийто размер,
състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите
се разработват в инструкция по безопасност и здраве.
Не се допуска разтоварване и складиране на материали на временни и постоянни
пътища на строителната площадка, както и на разстояния, по-малки от 2,5 м до найблизкия край на пътното платно или железопътната релса,
Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на
продукти, изделия, оборудване и други се извършват така, че да са осигурени срещу
евентуално изместване, преобръщане или падане.
Строителните продукти, оборудването и др. се транспортират и складират на
строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за
експлоатация.
Взривните материали и средствата за взривяване се
транспортират,
товарят, разтоварват, приемат, съхраняват, използват и отчитат при спазване
изискванията на съответните нормативни документи,
Бутилки с
пропан-бутан,
кислород
и други подобни
под налягане
се
съхраняват отделно в проветряеми помещения в количества за сменна работа.
Материали, отделящи опасни или взривоопасни вещества, се съхраняват на
работните места в херметически затворени съдове в количества, необходими само за една
смяна.
Битумни разтвори, органични разтворители и съдовете от тях се съхраняват в
пожаробезопасни помещения с ефикасна вентила-ционна инсталация и взривобезопасно
осветление.
Използваният дървен материал се подрежда за съхраняване, след като се почисти
от скобите и гвоздеите.
Не се допуска доставката и употребата на разливен бензин.
Изисквания към товаро-разтоварната площадка
Широчината на пътищата и проходите в товаро-разтоварната площадка се
проектира и изпълнява съобразно предвидения достъп на превозните средства в
зависимост от габаритите и тонажа им.
Товаро-разтоварната площадка трябва да има наклон от 1 до 3 градуса, както и
дренажи и канавки за бързо оттичане на водите.
Ямите и откритите шахти на товаро-разтоварната площадка се покриват със здрави
и безопасни мостове.
Проходите за преминаване на хора между разтоварените и подредените товари на
складовите площи, площадките, стените на складовете и други сгради са с широчина не
по-малка от 1,0 м.
Извършване на товароподемни операции
При извършване на товароподемни операции с повдигателна уредба, пакетираните
продукти трябва да са в контейнери, палети или пакети, а товарозахващащите ги
устройства да осигуряват четири или тристранно ограждане на товара по цялата му
височина, като не позволяват произволното му самоотваряне или изпадане на части.
При тристранно ограждащите устройства откритата страна на товара трябва да е
под ъгъл, по-голям от 15 градуса, в посока към насрещната оградена страна.
Товарозахващащите устройства, използвани при повдигането на продукти в палети без
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палетно дъно, трябва да имат четиристранно ограждане и предпазно устройство на
дъното на пакета срещу разпиляване.
Празни палети или контейнери се спускат от етажните работни площадки чрез
товарозахващащите устройства, използвани при повдигането. Не се допуска хвърлянето
на празни палети или контейнери от височина, както и при разтоварването им от
превозното средство.
Повдигането на тежки големогабаритни елементи при товаренето и
разтоварването им на и от вагони и автомобили се извършва, след като работещите
напуснат превозното средство и след подаден сигнал от отговорника на прикачваните.
Не се допуска направляване или придържане на повдигнатите материали с ръце и
стоенето на работещите под товара или в непосредствена близост до него. Между всеки
хоризонтален ред дългоразмерни елементи се поставят дървени подложки.
Товари се повдигат само когато подемните въжета (веригите) са във вертикално
положение. Захватните въжета (веригите) се освобождават от куката на крана, след като
товарът бъде поставен устойчиво на съответното място.
Складиране
Продуктите се складират на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално
положение върху здрава основа в зависимост от техните размери и от начина на
транспортиране и монтиране.
Продуктите се складират върху работни платформи на предвидените за това места,
които се означават с табели за допустимите количества или маса.
Изкачването и слизането на хора по складирани фигури с височина над 1,5 м се
извършва по обезопасени стълби или по друг безопасен начин.
Разстоянието от подредени на фигури продукти или оборудване до ръба на изкоп
или траншея се определя чрез изчисляване на устойчивостта на почвата, но не по-малко
от 1,0 м до ръба на естествения откос или укрепването на изкопа.
При стеснени условия се допуска продуктите да се складират на фигури с
височина над 2,5 м, когато това е предвидено в плана по безопасност и здраве.
Не се допускат:
устройване на обектни складове за строителни продукти и на производствени бази,
както и извършване на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и
други продуктопроводи;
поставяне и складиране на кофражни платна и елементи, на армировка и други на
стълбищни площадки, стълбища, балкони, наклонени плоскости, на места за преминаване
и на проходи, както и в непосредствена близост до непокрити отвори и до външните
контури на сгради и съоръжения;
вертикално и хоризонтално транспортиране и монтиране на сглобяеми елементи
при неблагоприятни климатични условия и скорост на вятъра по-голяма от 10 м/сек.
Сглобяемите елементи се складират:
по видове и по начин, съобразен с реда на монтирането им;
в положение, близко до това на монтирането им в сградата.
При подреждане на продуктите на фигури подложките за подпирането им трябва:
да са с достатъчна якост на омачкване и да не са заснежени или заскрежени;
да се разполагат в една вертикална равнина, като при подреждане на панели,
блокове и др. дебелината им да е с 20 мм по-голяма от височината на монтажните скоби.
при складиране сглобяемите елементи не трябва да се допират до терена, а
подложките им да не се поставят върху замръзнала или нездрава почва.
X. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
ИСА 2000“ ЕООД притежава внедрена система за контрол на качеството - ISO 9001:2015
и ще гарантира, че качественият контрол отговаря на действащите български стандарти.
“ИСА 2000” ЕООД ще документира всички нареждания за осигуряване на качество
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внедрени от самия него, обединените дружества, доставчиците и всяка и която и да била
друга страна включена в работите посредством или чрез Изпълнителя по прост, но
изчерпателен начин.
Планът за осигуряване на качеството ще съдържа най-малко следното:
1)
Обхватът на приложение на плана за осигуряване на качеството.
2)
Организация и отговорен персонал за действието на плана
Планът за осигуряване на качеството ще определи общата организация, свързана с
изпълнението на Договора, които ще посочват като минимум следното:

срещи за уточняване на процедурата за качествен контрол ® организация на
вътрешен и външен контрол,
3)
Контрол на документацията - възможност за проследяване Планът за осигуряване
на качеството ще посочва като минимум:

правилата за циркулацията на различните изработени документи

методите за управление на документите (разпределяне, класификация, архивиране)
“ИСА 2000” ЕООД трябва да е сигурен, че цялата съответна документация е напълно
актуална (списък от документите, означаване на проверката в процеса, естество на
валидност и пр.) с цел да се осигури възможност за проследяване.
4)
Доставки и пр.
Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочи :

списък с доставчиците и пр. “ИСА 2000” ЕООД ще достави списък с предвидените
доставчици при най-ранната възможност и ще обясни причината за промени в
предложените от него в Офертата (където се налага)

методите представени на Възложителя за проверка и преглед на изискванията за
качество на доставчиците, процесът на наличните действия в случаи на
несъответствие.

Прецизен метод на оценяване.
5)
Изпълнение и контрол на изпитването
Планът за осигуряване на качеството ясно ще посочва:
 списък на документите и процедурите написани с цел да определят начина на
действие, източниците и последователността на различните дейности
 методът на контрол на доставените продукти
 методът на контрол и изпитване преди уговарянето на работата и предаването
 методите за финален контрол и изпитване преди уговарянето на работата,
комисията и предаването
 методите на управление на контролните документи (разпределяне, класификация и
архивиране).
Лабораторният контрол по изпълнение на отделните работи ще се осъществява от
приобектовата лаборатория на „ИСА 2000” ЕООД. Изпълнението на всеки вид работа
ще става след разрешение от представителя на Строителния надзор.
За изготвянето на плана за осигуряване на качеството е необходимо „ИСА 2000“
ЕООД да е:
Определила процесите, обхванати от Интегрираната системата за
управление;
Определила критериите и методите, осигуряващи ефективното
функциониране и наблюдението на процесите;
Идентифицирала опасностите и оценила риска по отношение на ЗБР и
определила значимите аспекти на ОС;
Осигурила наличието на ресурси и информация, необходими за
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функциониране и наблюдение на тези процеси;
Наблюдава, измерва, когато това има смисъл и анализира ефективността на
процесите;
Внедрила е необходимите действия за постигане на планираните резултати
и непрекъснатото подобряване на тези процеси;
Управлява тези процеси в съответствие е изискванията на посочените
между¬народни стандарти.
В случаите, когато „ИСА 2000” ЕООД е решила да възложи на външен изпълнител
даден процес, който влияе на съответствието е изискванията за продукта,„ИСА 2000”
ЕООД осигурява управлението и контрол на качеството на този процес. Видът и обхватът
на управлението, което ще бъде приложено към такъв процес, са определени в
съответните процедури по управление.
Осигуряването на управлението на процесите възложени на външен изпълнител не
освобождава „ИСА 2000” ЕООД от отговорността да изпълнява всички изисквания на
клиента,както и изискванията на приложимите нормативни актове.
ИСУ регламентира извършването на контрол на качеството на ниското, високото
строителство и на производството на строителни продукти.
Насоченост към клиента
Заинтересованите страни от дейността на „ИСА 2000” ЕООД са: възложителите на
строителни поръчки, доставчиците, партньорите, собственика, работниците и
служителите, държавните институции, законодателни, регулаторни и правителствени
организации, служби за аварийна безопасност, застрахователни и финансови
организации, заинтересовани екологични организации, съседите на фирмата и
обществото като цяло.
Политика по управление
Чрез политиката по управление, ръководството предоставя рамка за установяване
и преразглеждане на целите на „ИСА 2000” ЕООД по отношение на контрола на
качеството, осигуряването на здраве и безопасност при работа и опазването на околната
среда.
Политиката, както и общите и конкретни цели по управление се преразглеждат, оценяват
и при необходимост се обновяват на всеки преглед на Интегрираната система за
управление от страна на ръководството. Комуникацията с Възложителя ще се
осъществява чрез Ръководителя на обекта.
Създаване на продукт
Планирането по създаването на строителните продукти се извършва въз основа на
дефинираните цели по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на
труд във фирмата и изискванията на самия продукт. За всеки сключен договор се
определят организацията за изпълнението на отделните работни процеси, ресурси и
оборудване с оглед задоволяване на договорените изисквания и постигане на
удовлетвореност на клиента при оптимални разходи.
В процеса на работа при изпълнение на поръчката, фирмата определя
доставчиците с които да работи, като техният избор се извършва съгласно ПУ 07-02
„Закупуване и оценка на доставчици”.
Процеси, свързани с клиента
Процесите, имащи отношение към клиента, се свеждат основно до:
 определяне на изискванията за продукта;
 преглед на изискванията за продукта;
 контрол на качеството изискуем за продукта
 обмен на информация с клиентите;
Преглед на изискванията за продукта
Преглед на изискванията към строителни поръчки и производство на строителни
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продукти се извършва от Ръководител цени, оферти и договори както следва:
 преди изготвяне и представяне на оферта;
 преди подготовка и сключване на договор;
 преди потвърждаване на поръчка;
Целта на този преглед е да се дефинират изискванията на клиента, както и да се установи
в състояние ли е фирмата да задоволи тези изисквания, като в случаи на различия, същите
да бъдат своевременно отстранени.
Обмен на информация с клиентите
Организацията е въвела ефикасни средства за обмен на информация с клиентите
относно предоставяне на информация за продукта, обработване на запитвания и
договори, както и техните изменения. Организацията събира обратна информация от
своите клиенти относно степента на тяхната удовлетвореност от изпълнените строителни
поръчки и произведените строителни продукти съгласно ПУ 07-15 „Процеси свързани с
клиента”. При необходимост се предприемат съответните коригиращи действия за
своевременно уреждане на рекламации и други възникнали проблеми.
Закупуване
Процесът на закупуване и оценка на доставчиците е документиран в ПУ 07-02
“Закупуване и оценка на доставчици”.
Във фирмата са определени подходящи критерии за избор на доставчик.
Критериите, по които се оценяват получените оферти от доставчиците са:
 качество на CMC;
 условия и срокове за изпълнение на доставката/услугата;
 цена;
 условия на плащане (отстъпки, срок и начин на плащане);
 екологичност на CMC;
 здравословни и безопасни условия на труд;
 ориентираност към клиента;
Организацията също така осъществява входящ контрол при приемането на закупените
суровини и материали, инструменти, оборудване и др., с което гарантира, че закупеният
продукт удовлетворява определените от нея изисквания за закупуване. Процесът на
проверка е регламентиран в разработената документирана процедура ПУ 07-03
“Приемане и входящ контрол на CMC, манипулиране, съхранение и експедиция”.
Манипулирането (товаро- разтоварните дейности), съхранението и защитата на
превозваното оборудване, материали, суровини и продукти се изпълнява съгласно
изискванията на производителя и регламентираните правила в процедура ПУ 07-03
„Приемане и входящ контрол на CMC, манипулиране, съхранение и експедиция ”.
Производство на строителни продукти и изпълнение на строителни поръчки
Фирмата е разработила и утвърдила правилата и отговорностите свързани с процеса на
производство на строителни продукти.
Процесите се осъществяват на базата на направени заявки от клиентите. Фирмата
гарантира, че е осигурила необходимите суровини, материали, технически средства,
квалифициран персонал и производствено оборудване, за да изпълни изискванията на
своите клиенти.
Процесите включват и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,
управление на аспектите на ОС, пожарна и аварийна безопасност, съгласно нормативните
изисквания в страната.
Оперативният контрол по време на производствения процес по отношение на ЗБУТ, ОС и
контрол на качеството се осъществява съгласно утвърдени процедури по управление.
В документираните процедури по управление на производството на строителни
продукти са описани технологичните процеси на съответните производства,
отговорностите на длъжностните лица, провеждането на производствен контрол и
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изискванията по отношение на качеството, безопасността на труда и опазване на околната
среда.
Предпазване на продукта
„ИСА-2000” ЕООД е взела необходимите мерки за предпазване на
произвежданите продукти по време на доставката до предвиденото местоназначение, за
да се гарантира съответствието с изискванията и по този начин да се удовлетворят
клиентите. Мерките са описани подробно в съответните процедури. Управление на
техническите средствата за наблюдение и измерване
Измерване, анализ и подобряване
В "ИСА-2000" ЕООД е въведен документиран ред за контрол и измерване,
набиране и анализ на данни, с оглед установяване и потвърждаване на качеството на
продуктите/услугите, управлението на качеството, здравословните и безопасни условия
на труд и околна среда и състоянието и ефективността на интегрираната система за
управление и нейното непрекъснато подобряване.
Анализът на събраната информация от наблюденията и измерванията се
осъществява от Мениджъра на ИСУ със съдействието на останалите членове на Съвета за
управление. Данните от анализа на резултатите от измерванията са основание за вземане
на решение за подобряване на резултатите.
Удовлетворяване на клиента
„ИСА-2000” ЕООД събира обратна информация от своите клиенти, относно
степента на тяхната удовлетвореност от предлаганите продукти/услуги чрез:
^ установяване на контакт с клиента - събиране на референции след изпълнението
на всяка поръчка;попълване на Анкетни карти от клиента за оценка на неговата
удовлетвореност
S постъпващи рекламации от клиенти, които се регистрират в ДУ 08-01-02
“Дневник за рекламации” съгласно ПУ 08-01 “Управление на несъответстващ продукт” отчитане на периодичността, характера и изследване на причините.
Оценка по отношение на удовлетвореността на клиентите се прави и при
прегледите на ИСУ от Ръководството.
Наблюдение и измерване на процесите
В процеса на извършване на строителните дейности и производството на
строителни продукти, ръководството упражнява контрол върху управлението на всички
процеси, по отношение спазване изискванията на българското и международното
законодателство. В организацията ежегодно се изготвя Доклад за оценяване на
съответствието с приложимите законови изисквания.
Наблюдение и измерване на продукта
Регламентираните дейности, отговорности, пълномощия и документи, свързани с
наблюдението и измерването на продукта трябва да осигурят проверка на изпълнението
на определените изисквания към продукта във всички фази на производствения процес.
Входящ контрол на CMC - на входящ контрол подлежат всички основни
материали влизащи в производството. Основните дейности при осъществяване на
входящия контрол се провеждат съгласно ПУ 07-03 “Приемане и входящ контрол на
CMC, манипулиране, съхранение и експедиция” и съответните процедури за
производство на строителни продукти.
Производствен контрол на всички процеси на разработване и предоставяне на
строителни продукти, за да се гарантира съответствието на готовия продукт с
утвърдените рецепти, съответните технически спецификации и декларираните
експлоатационни качества и постигане на удовлетвореност на клиента се извършва
съгласно процедурите.
Управление на несъответстващ продукт
Контролът,
отговорностите и пълномощията по разпореждането
с
несъответстващи продукти са определени в документираната ПУ 08-01 „Управление на
несъответстващ продукт”. В нея са обхванати процесите от установяване на
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несъответстващи продукти, идентифициране, решение за разпореждане с тях, изпълнение
на решението и документиране на предприетите действия.
При доказано несъответствие на продукт/услуга след употреба от клиент, фирмата
предприема всички поети задължения съгласно предоставените гаранции за премахване
на негативните последствия от несъответствието.
Подобряване
С цел непрекъснато подобряване на функционалността на Интегрираната система
за управление на „ИСА-2000” ЕООД, висшето Ръководство предприема действия по:
- постоянна актуализация на политиките и целите на фирмата;
- преглед на резултатите от периодичните проверки - вътрешни одити и преглед на
Ръководството, както и направените анализи на данните;
- предприемане на превантивни и необходимите коригиращи действия.
Оттук подобренията се отразяват на основните процеси, носещи финансов
резултат и постоянно качество на продуктите.
Принципите, които „ИСА 2000” ЕООД се опитва да следва при управлението на
качеството, околната среда и безопасните и здравословни условия на труд са:
- Ангажираност и заинтересованост на ръководството;
- Открито общуване и работа в екип;
- Текущо обучение и подготовка на служителите по въпросите свързани със ЗБУТ,
ОС и качеството;
- Установяване и поддържане на ефективна комуникация между служителите.
Коригиращи действия
При установяване на несъответствия в „ИСА-2000” ЕООД се предприемат
необходимите коригиращи действия за отстраняването на несъответствията, целящи да
открият причините за тяхното възникване и да се предотврати повторението им.
Коригиращи действия се прилагат за всички несъответствия установени:
- по време на планиране на изпълнение на услугата;
-по време на проведени вътрешни одити
- по време на прегледи на системата;
- при рекламации на клиентите, предписания и становища на компетентните
органи и т.н.
Фирмата разполага с разработена и внедрена процедура за управление на
коригиращите действия - ПУ 08-04 „Коригиращи действия”.
Материали
Всички материали, доставени и вложени на обекта, ще бъдат съпроводени с
декларации за съответствие, съответните сертификати за качество.
Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи “ИСА 2000”
ЕООД ще извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания на по време на
строителството. Ще съдейства на представителя на Възложителя при контролни
изпитвания чрез осигуряване на достъп, предоставяне на пробни тела и мостри. При
съставяне на протоколи и актове по Наредба №3/31.07.2003г. на МРРБ “ИСА 2000”
ЕООД ще дава незабавно копие от тях на Представителя на Възложителя. Ще се прилага
текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР и СРР.
ХІІ. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Площадките за строителството ще се поддържат чисти и безопасни, като всички
строителни отпадъци, освен асфалта, ще се натоварват на камион и се извозват на
определеното за целта депо. При окончателно завършване на строително-ремонтните
работи се прави основно почистване на обектите.
Основната причина за нарушаване на околната среда при изпълнение на обектите са
изкопните работи, което неминуемо засяга терените, в които се извършва. Забранено е
безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали и машини асфалтови изрезки, трошен камък, тръби, арматури, развалени строителни машини и др.
При изпълнение на строителните дейности ще бъдат взети съответните мерки за
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намаляване на потенциалните отрицателни въздействия на околната среда:
- ИСА 2000 ЕООД ще осигури за собствена сметка изхвърлянето на течни и твърди
отпадъци;
За зареждане с гориво-смазочните материали ще се използват най-близко
разположените автобази;
- При генериране на опасни отпадъци /асфалтови/ ще се сключва договор с фирма, която
има лиценз за тяхното третиране;,
- За ограничаване на въздействието основно в работната среда и върху населението ще се
предприемат съответните мерки: оросяване, контрол върху техническото състояние на
механизацията и транспорта;
- Вода за питейни нужди на строителната площадка ще се осигурява с водоноски или
бутилирана;
- Против утечки на масла ще се извършва ежесменен контрол на техническото състояние
на машините;
- За битово-фекалните води ще се използват съществуващи или химически тоалетни;
- За предотвратяване замърсяване на почвите ще се извършва контрол на строителната
механизация и транспортните коли. Транспортните средства ще се измиват на
определените за тази цел места;
- Транспортните коли ще се покриват;
- Организацията на строителство ще изключва активиране на срутища;
- В случай на необходимост - извършването на взривните работи ще става по специален
проект, без разлет, за запазване на прилежащата растителност;
- Унищожаването на дървесна растителност и храсти ще бъде във въ размери, след
съгласуване с компетентния орган;
Съгласно българското законодателство при извършване на строителни работи за
откриване на археологически находки ще се информира АИМ, строителството временно
се спира и се взема съответното решение за тяхното съхранение;
- Използваните машини и агрегати ще се поддържат в добро техническо състояние;
- Ауспусите на транспортните и строителни машини ше се снабдяват с
шумозаглушители;
- Няма да се допуска работа на празен ход на транспортните и строителни машини.
Всички действия по опазване на околната среда стриктно ще се контролират от
Възложителя и от Независимия строителен надзор на обекта.„ИСА 2000“ ЕООД
притежава внедрена система за опазване на околната среда - ISO 14001:2004. Преди
започването на строителството ще се изпълнят изискванията на Българското
законодателство и на внедрената система за опазване на околната среда.
Основните елементи на околната среда, които ще бъдат засегнати при реализирането на
настоящия проект, са както следва:
- емитиране на замърсители в атмосферния въздух, повърхностните води и почвите;
- промяна на акустичната среда;
- генериране на отпадъци;
- нарушаване на местообитания на растителни и животински видове;
- промени в ландшафта;
- местно население;
По време на строителството в атмосферния въздух ще се емитира основно прах и
ауспухови газове от строителната и транспортна техника.
По отношение на повърхностните води в процеса на строителството е възможно
замърсяване с изкопни земни маси и нефтопродукти. В процеса на експлоатация не се
очакват промени в качеството на повърхностните води.
При строителството ще настъпят промени в акустичните характеристики на околната
среда, в резултат от концентрация на строителна техника и транспортни средства.
Отпадъците ще се извозват и депонират на определени за целта места, за сметка на
Изпълнителя.
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Мерките, свързани с опазване на околната среда са насочени към:
- извършване на периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите по
околната среда и въздействието върху нея при изпълнение на обекта, определяне,
контрол и управление на аспектите на околната среда;
- провеждане на комплекс от дейности по опазване на околната среда, които са насочени
към предотвратяване деградацията на околната сред, към нейното възстановяване,
запазване и подобряване;
- контрол върху използването на природните ресурси, необходими за изпълнение на СМР
от Фирмата;
- управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата,
почвата, растителния и животински свят, персонала и обществото - отпадъци
(строителни, битови, опаковки, хигиенни материали), замърсяване (прах, шум, вибрации,
разливи от зареждане с горива), ресурси (строителни материали, горива
- прилагане на подходящи методи и мерки за повишаване на мотивацията на персонала за
участие във всички процеси на подобрение, свързани с постигане на целите на Фирмата,
за качество на извършваните СМР, здравословни и безопасни условия на труд и опазване
на околната среда;
- извършване на периодичен анализ и оценка на постигнатите резултати от
повишаване на качеството на строителните работи и системен контрол за изпълнението
на поставените задачи във всички звена на фирмата;
- анализ на провежданите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд и опазване на околната среда и оценка за тяхната ефективност/резултатност;
- осигуряване на постоянно подобрение на дейността на фирмата, чрез вземане на
решения и набелязване на нови цели, основани на постигнатите до момента резултати;
- усъвършенстване на технологичните управленски процеси, свързани с управление на
качеството на СМР и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и
опазване на околната среда;
непрекъснато поддържане в изправност на машините и съоръженията,
комуникационното и компютърно оборудване на фирмата, за осигуряване качество в
строителните работи и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд и
опазване на околната среда и с цел предотвратяване на разливите на горива и масла. При
авария ще бъдат своевременно засипани с пясък или локализирани по друг подходящ
начин за ограничаване на разпространението им;
- периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, оценка за
отражението им върху извършваната от фирмата дейност, както и непрекъснат контрол за
изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.
Основни мерки за опазване на околната среда
- Да се провежда задълбочен и системен инструктаж по въпросите, свързани с опазването
на околната среда.
Да се проявява постоянна взискателност, контрол и самоконтрол за задължително,
безусловно и точно спазване на нормативните изисквания и установените правила, за
опазване на околната среда при изпълнение строително - монтажните работи и дейности
на обекта.
Да се приведат и поддържат в съответствие с изискванията за
екологичнабезопасност съгласно Наредба № 7 от 23.09.1999 год.за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при
използване на работното оборудване, сключените договори, утвърдените ПСД и ПБЗР
(укрепване и обезопасяване) всички работни места, площадки и зони, които съдържат
условия за, или могат да предизвикат, риск от вреда на околната среда:
❖
Постоянно да се поддържа в добър порядък и системно да се почиства от
производствени и други отпадъци територията на обекта.
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❖
Горимите
производствени отпадъци да се събират на определени
пожарообезопасени места и периодично да се изнасят извън района на обекта.
❖
На територията на обекта да се обособят специални места, оборудвани с
подходящи контейнери за съхраняване на отпадъчен амбалаж, вторични суровини и
специфични материали. Същите да се обозначат с надпис за вида на материала , който ще
се съхранява.
❖
Да не се допуска използуване на неизправно оборудване, което може да доведе до
пожари и експлозии.
Строителната площадка на обекта да се поддържа подреден и в съответствие с
изискванията на действащите в страната Противопожарни строително - технически
норми, другите нормативни документи, ПБЗР и фирмените Правилник за вътрешния ред,
Противопожарна инструкция и съгласно конкретните обектови разработки за пожарна и
аварийна безопасност.
Въздействието върху околната среда ще се отрази в следните фактори:
- Отровни газове
- Опасни вещества в атмосферния въздух над нормите
- Замърсяване на води и почви
- Неправилно отвеждане на отпадни води
- Неправилно третиране и депониране на отпадъци
- Наднормен шум
- Вибрации
- Ерозия на почвите
- Растителен и животински свят в района
- Защитени видове
Във връзка с намаляване на негативни последици от изпълнението на обекта върху
околната среда, „ИСА 2000“ ЕООД ще предприеме следните мерки:
Опасни вещества в атмосферния въздух над нормите
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното
въздействие върху атмосферния въздух и за намаляване на опасни вешества в
атмосферния въздух над нормите са:
- да се уточнят местата за заемните зони, площадки за депониране на отпадъци и
подготовка на временната приобектова база и съгласуване е общинската администрация;
- да не се товарят ППС извънгабаритно е насипни материали;
- при транспортиране на насипни материали да се използват тенти за покриване или
автотранспортни средства със затворена каросерия;
- складовете за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци при
сухо и ветровито време да се омокрят;
- след приключване на строителните дейности на даден участък, да се почистват
надлежно площадките за временно складиране на инертни материали и строителни
отпадъци.
- намаляване до минимум използването на превозни средства в неасфалтирани или
непокрити области и премахване на всяка почва или кал, която може да се разнесе на
обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките
- премахване на всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места
(улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките
- за да се намалят емисиите прах, в следствие на строителството, се препоръчва улиците
да се пръскат с вода
В края на работния ден, ще се почистват пътищата от изсипана земна маса, чакъл,
пясък, или друг вид замърсител, е които волно или неволно е замърсена територията.
Еючистването ще да включва измиване с вода, механично четкане и използване на ръчен
труд при необходимост за постигане необходимата чистота, която да е сравнима със
съседните улици незасегнати от строителните работи. Абсолютно се забранява
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запушването на дъждовни приемници и преливници със земни или други отпадъци.
Замърсяване на водата и почвата над определените норми
По време на строителството, „ИСА 2000“ ЕООД носи пълната административна и
законова отговорност за всяко замърсяване на повърхностните води, в съответствие с
действащото законодателство.
“ИСА 2000” ЕООД ще гарантира, че в повърхностно течащите води, напоителните и
дренажните съоръжения не се изпускат нефтопродукти, горива, смазочни вещества,
химически препарати, бои или други опасни вещества.
Няма да се разрешава депониране на битови или производствени отпадъци, както и
зареждане с гориво и паркиране на машини и превозни средства на разстояние по малко
от 100 м от повърхностно течащи води, включително дренажни и напоителни
съоръжения. Изхвърлянето на нефтопродукти и горива върху открити почви се забранява.
Зареждането на машини трябва да се ограничи до стационарни и/или подвижни станции
за гориво и ще се изпълнява само с подходящи спирателни кранове или дюзи. “ИСА
2000” ЕООД трябва да предприеме всички необходими мерки за предотвратяване на
замърсяването на почвите и подземните води, доколкото това е възможно.
ИСА 2000 ще представи на съответните власти план на обекта, на който са отбелязани
вида на монтираните съоръжения със съответното месторазположение, например
складове за горива и материали, стационарни станции за зареждане с гориво, автомивка и
др. За всяко от съоръженията “ИСА 2000” ЕООД ще отбележи приблизително найкратките разстояния до напоителен и до дренажен канал, както и до обществен или
частен кладенец.
Преди започване на работите “ИСА 2000” ЕООД трябва да представи за одобряване от
Строителния надзор авариен план за случаите на разлив или изтичане на опасни
вещества.
Забранява се директното заустване на канализационни води от обектовия офис за
работници в повърхностно течащи води. Отпадъците от тези канали трябва да се събират
в септични ями или попивни кладенци.
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи вредното
въздействие върху почвите включват: да се предвидят системи за временно отводняване
на строителната площадка с цел ограничаване ерозията на почвите, подходящо
съхраняване на отнетия хумусен хоризонт от засегнатите земи и използването му при
ландшафтното оформление на крайпътните пространства по време и след приключване
на строителството.
По време на строителство ще отвеждаме атмосферните води извън района на
строителство за да се ограничи възможността за тяхното замърсяване. Притокът от
замърсени битови води ще се третира по безопасен за околната среда начин.
Чрез осигуряване на химически тоалетни няма да се допусне замърсяване на околната
среда. Същите ще бъдат на площадката през целия период на строителство. След
приключване на СМР санитарното оборудване ще се премахне и площите ще бъдат
възстановени в първоначален вид. Ще извършваме постоянен контрол за техническа
изправност на механизацията с цел недопускане изтичане на масла и горива. Техниката
ще бъде ремонтиране само в специализираните центрове.
Няма да се извършва неконтролируемо изхвърляне на вредни вещества.
Третиране и депониране на отпадъци
Когато има такава възможност трябва да се обсъждат възможностите за
рециклиране /повторно използване на материалите;
Като правило, твърдите отпадъци, създадени по време на строителството трябва да се
събират систематично, съхраняват и депонират на подходящи места, одобрени от
Ръководителя на Проекта и в съответствие с националната нормативна уредба.
Строителните отпадъци (отпадъци от разрушаване на настилки и др.) трябва да се
отстраняват от обекта по организиран начин и да се депонират в съответствие с
действащата нормативна уредба.
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Чистият почвен материал, т.е. отбелязан като изкопен материал, който не може
повторно да се използва трябва да бъде отстранен от обекта и транспортиран до депо в
съответствие с действащата нормативна уредба или до място.
Битовите отпадъци от обектовия офис трябва системно да се събират и извозват до
предназначените за това места, в съответствие с действащата нормативната уредба.
Ако обектовия офис е изградено на приемливо разстояние от по-голямо населено място,
битовите отпадъци от временното селище може да бъдат включени към съществуващата
системата за извозване на сметта на съседните общини, при одобрение от тяхна страна.
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи
въздействието от генерирането на отпадъци са:
- ще се осигурят всички необходими съоръжения за отпадъчните материали от
експлоатацията и съхраняване на битови отпадъци в контейнери, осигурени от
общинската компания за събиране на битовите отпадъци. Ще бъде осигурен и
необходимия достъп до съоръженията за безопасно и лесно събиране на отпадъците
- ще се осигурят достатъчно химически тоалетни на работното място и ще поддържа
санитарното съоръжение в изправност през цялото време. Тоалетните от химически тип
ще бъдат конструирани така, че тяхната употреба да не води до замърсяване на околната
среда. След края на строителството, санитарното оборудване ще се премахне, а площите
ще бъдат възстановени в първоначалния си вид.
- Каналните води и отпадъците ще бъдат третирани в съответствие с Българските
екологични норми.
- опасните отпадъци да се събират в специални контейнери;
- отпадъците да се съхраняват временно на площадки с изпълнени основи от уплътнен
изолационен материал;
- предварително планиране и ситуиране на площадки за разполагане на заимствани
изкопи, складови площи за инертни материали, депа за хумус и депа за неподходящи
материали, с цел да се избегне отрицателно въздействие върху чувствителните зони.
- ще осигури извозването генерираните отпадъци
Наднормен шум
Мерките, които ще бъдат предприети, за да се смекчи/ограничи въздействието от
шум са организационно управленски мерки, а именно:
- За работната среда следва да се спазват основни изисквания за безопасни условия на
труд: при работа с къртачни машини да се използват антивибрационни ръкавици; да
бъдат снабдени с антифони кранистите, багеристите и булдозеристите; през горещите
летни дни в кабините на багерите и булдозерите да има поставени вентилатори;
работниците да бъдат снабдени с подходящо за сезона работно облекло.
- За осигуряване на защита от шум изпълнението на предмета на договора следва да е по
такъв начин, че шумът, достигащ до обитателите на района, да не надвишава
нормативноопределените нива, които застрашават тяхното здраве, и да им позволява да
спят, почиват и работят при задоволителни условия.
- техниката да не работи на празен ход;
- обслужващите строителството тежки автомобили да се движат по предварително строго
определени маршрути на движение на пътно-строителната техника и да спазват стриктно
допустимата скорост на движение при преминаване през населени места.
- внимателно ще се планират транспортните графици, а също така и маршрутите,
използвани от превозните средства, за да се избягват, доколкото е възможно, натоварени
главни пътища.
Наднормени вибрации
Източниците на вибрации при СМР са строителната техника и механизацията.
Евентуалните засегнати от неблагоприятното явление са местното население, трудовия
персонал, животинския свят.
Мерките, които следва да бъдат предприети, за да бъдат ограничени и сведени до
минимум неблагоприятното въздействие от вибрации са:
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поддържане на техниката в изправно състояние;
недопускане на вибрации в надномерни нива;
в случай на установяване на надномерни вибрации-незабавно спиране на
съответната механизация до отстраняване на проблема;
Ерозия на почвите
Водната ерозия на почвата е резултат от разрушителното действие на течащата по
повърхността на почвата вода. Нейното негативно влияние е по-силно при леките и
безструктурни почви и по-слабо при по-тежките и богати на органично вещество почвени
типове.
Водната ерозия се проявява в три форми: площна (повърхностна), браздова (струйчеста) и
ровинна (линейна).
В тази насока ще предприемем следните мерки за намаляване на ерозията на почвите:
- ограничаване на източните, водещи до ерозия на почвите следствие СМР;
- изграждане на охранителни канавки с подходящ наклон, облицовка и заустване;
- защита на почвите, чрез затревяването и залесяването им;
- запазване на отнетия при строителството хумусен слой, чрез складирането му на депа,
предварително съгласувани с Възложителя.
Допълнителни мерки:
- ще ограничи своите дейности в определените граници на площадките или и върху други
площи, ако това е съгласувано между Надзора и Изпълнителя.
У ще осигури поливане на всички строителни площадки, увеличаване на пътищата и
надлежно почистване на площадките за добавъчен материал.
- ще организира и контролира площадките за съхранение на материали и
техническото състояние на машинния парк.
- няма да позволява утъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените
площадки в близост до строителните.
- ще поддържа площадките чисти, подредени и в безопасно състояние по време на
периода на строителство и експлоатация.
- ще изхвърля всички неизползвани материали и остатъци, свързани със строителните
работи от площадките.
- ще осигури и поддържа временно снабдяване с питейна вода и временно
електроснабдяване за нуждите на строителството и за временните офиси на фирмата и
Надзора, и ще отстрани всички такива временни инсталации преди окончателното
приемане на работите
-няма да допуска използването на обществени улици, пътища, затревени лехи или
пешеходни алеи за изхвърляне или складиране на материали и оборудване.
- ще осигури установяване на добра организация по време на строителството на
отделните съоръжения и съответни работи.
- изготви координационен план за действие, за справяне със спешни инциденти,
отговарящи на „Безопасност, Хигиена на труда и Пожарна безопасност”.
- ще осигури осветление на площадката, поставчнето на предупредителни знаци и табели
по пътищата и съоръженията, както по време на строителството, така и по време на
експлоатацията на площадката.
- ще осигури обучение на оперативния персонал да работи със съответните контролноизмервателни устройства, за да поддържат оптимални параметри на технологичните
процеси.
- ще изготви и зачита плана за действие в спешни ситуации и в случай на замърсяване.
- ще предприеме специални мерки, в случай че Надзора сметне за необходимо, за да
намали вредните въздействия от праха, шума или други причинители на дискомфорт и
вреден труд, като например, през сухите периоди, поливане на тежко натоварените
пътища най-малко три пъти на ден, а останалите пътища в границата на строителната
площадка трябва да се поливат поне един път на ден.
Мерки съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците
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Управлението на отпадъците се регламентира на национално ниво чрез рамков Закон за
опазване на околната среда (ЗООС) и чрез специален Закон за управление на отпадъците
(СУО). Приоритети заложени в чл. 4 на ЗУО са йерархично подредени както следва:
предотвратяване образуването на отпадъци;
оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване
и/или на вторични суровини и енергия;
окончателно обезвреждане чрез депониране или изгаряне на онези от тях,
които е - невъзможно да бъдат предотвратени, намалени и/или оползотворени.
Събиране - Транспортиране - Депониране
Депонирането е основният използван метод за обезвреждане на строителните
отпадъци у нас. Дейността по депонирането на тези отпадъци, свързана с окончателното
им обезвреждане, се извърява на специализирани общински депа , които имат
регламентиран и контролиран характер. В зависимост от конкретния случай,
строителните отпадъци могат да се депонират и на депа за Битови отпадъци, като в
случая строителните отпадъци се използват за уплътняване и увеличаване стабилитета на
отпадъчното тяло, формирано от битовите отпадъци.
„ИСА 2000“ ЕООД притежава изградени и внедрени Интегрирана системи за
управление, сертифицирана в съответствие с международните стандарти IS09001:2015,
ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 и SA8000:2008, доказателство за осъществяване на
цялостната дейност на фирмата съгласно приложимото законодателство, както и найдобрите налични практики в областта. В тази връзка и съгласно чл. 29 от ЗУО е създадена
и Програма за управление на дейностите по отпадъците. Тя се основава на принципите и
целите заложени в директивите на Европейския съюз и Националната ни програма,
описани по-долу:
Първи принцип е осигуряване на чиста и здравословна околна среда, както и
опазване на природата, чрез създаване на добра организация за разделно събиране,
временно съхранение и своевременно извозване на отпадъците от територията на
фирмата.
Втори принцип е изразходване на по - малко първични природни ресурси чрез
поддържане на наличната техника и съоръжения в техническа изправност и спазване на
технологичния регламент.
Трети принцип е интегрирано управление на отпадъците, което изисква вземане
на управленски решения за постигане на балансирана система от законови, технически ,
организационни и икономически решения, както и отговорности на страните при
реализация на целите.
Четвърти принцип е пропаганда и обучение на работници и служители на
фирмата към проблемите на отпадъците и вредното им въздействе.
Като допълнение, и във връзка с разпоредбите на чл. 18. (1) от ЗУО, „ИСА 2000“
ЕООД се задължава да извършва транспортирането на отпадъците от строителната
площадка, съгласно определен от кмета на маршрут за транспортиране им (съгл. чл. 18.
(2)).
XII. ПОДХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРОКА И КАЧЕСТВОТО
1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКОВЕТЕ
1.1. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Управлението на риска е систематичният 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. Проектният риск е несигурно събитие
или състояние, което, ако се случи, има положително или отрицателно влияние върху
целите на проекта.
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Рискът е основен фактор в управлението на даден проект. Ще има ангажимент и от
Възложителя, и от 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 от появата на потенциални рискове и от
всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.
Планиране на управлението на риска - процесът на определяне на подхода и дейностите
по управление на риска. Важно е да се планират и последващите процеси по управление
на риска, за да има съизмеримост между нивото, вида и прозрачността на управление на
риска от една страна и самия и риск и важността на проекта за организацията от друга.
Идентификация на риска - определяне на рисковете, които могат да повлияят на проекта,
и документирането на техните характеристики. Участници в процеса на определяне на
риска са: екипът по проекта, екипът по управление на риска, специалисти от други
клонове на фирмата, клиенти, крайни потребители, други ръководители на проекти и
външни експерти. Определянето на риска е итеративен процес. Първата итерация може
да се осъществи от част от екипа по проекта или от екипа по управление на риска. Целият
екип по проекта и основните заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация.
Щом бъде идентифициран даден риск, се разработват и дори внедряват прости и
ефективни мерки за преодоляването му.
Качествен анализ на риска - оценка на влиянието и вероятността от даден риск. Този
процес приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целите на
проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за определяне важността на
дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да
е критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството на наличната информация
също спомага при преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на
вероятностите и последствията, чрез установени методи и инструменти.
Количественият анализ на риска е цифровото изражение на вероятността от даден риск и
последствията му върху целите на проекта. В този процес ще се използва техника,
базирана на опростяване на симулацията “Моите Карло” и анализ на решенията, с цел:
- Определяне на вероятността за постигане на дадена цел по проекта.
- Изчисляване на вероятностите за излагане на проекта на риск и определяне на резервни
разходи и график.
- Откриване на рисковете, които изискват най-голямо внимание, чрез изчисляване на
относителната им тежест за проекта.
- Идентифициране на реалистични и постижими разходи, график или обхват.
Планирането на реакции на риска е процесът на разработване на варианти и определяне
на действия, които увеличават възможностите и намаляват заплахите за осъществяване
целите на проекта. Той включва възлагане на отговорности на отделни лица или групи
във връзка с действията при отделните рискове. Този процес гарантира адекватна реакция
на идентифицираните рискове. Ефективността на планирането на реакции е пряко
свързана с увеличаването или намаляването на рисковете по проекта.
Наблюдението и контролът на риска е процесът по проследяване на идентифицираните
рискове, наблюдаване на остатъчни рискове и отриване на нови рискове. Той спомага за
осъществяването на плановете за риска и оценката на ефективността им. Това е
постоянен процес в хода на проекта. С времето рисковете се променят, появяват се нови,
някои очаквани рискове не се материализират. Доброто наблюдение и контрол на
рисковете дава информация, която подпомага взимането на ефективни решения преди
материализирането на риска.
Контролът на риска може да включва избор на алтернативна стратегия, прибягване до
резервен план, извършване на коригиращи действия или пре-планиране на проекта.
Ръководителят на проекта и ръководителят на екипа за риска периодично получават
информация на ефективността на плана и наличието на неочаквани влияния и взимат
съответните мерки в хода на проекта.
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Процеси по управление на риска
Идентифициране на рисковете
Тази стъпка идентифицира потенциалните рискове на проекта. Основни методи за
идентифициране на рисковете са:
Периодична проверка и анализ на вътрешни и външни фактори, които имат пряка или
косвена зависимост с резултати от проекта;
Следене за възникване на събития, свързани с: - други проекти; промени в
законодателството; отклонения от спецификациите; предоставяне на информация
необходима на продукт на проекта; взимане на решения; отделени ресурси и внимание от
участниците в проекта; промени в процедурите; техническата среда и сигурност на
информация
Веднъж идентифицирани, рисковете се въвеждат в Регистъра на рисковете (Risk register).
Той съдържа детайли за всички рискове, тяхната оценка, собственици и статус.
Оценка на рисковете
Оценката на рисковете се прави на база оценка на възможността да се случат, влияние,
взаимна връзка между отделните рискове:
Възможността е оценената вероятност да се появи риска.
Влиянието е преценения ефект или резултат от появата на риска.
Влиянието се оценява на база на: - време; разход; качество; обхват; ползи; хора/ресурси.
Рамката за категоризиране на рисковете може да бъде високо, средно или слабо влияние.
Определяне на стратегии за управление на рисковете
Биват 5 типа:
- Предпазване — преустановяване на риска чрез избиране на действия, които го
предотвратяват.
- Ограничаване - предприемане на действия, които или намаляват вероятността за появата
на риска, или намаляват неговото влияние върху проекта до приемливи нива.
- Трансфериране - специална форма на ограничаване на риска
- Приемане – допускане;
- Овладяване - действия, които са планирани и организирани да при случайно възникване
на рисковата ситуация
Избор
Изборът на действие е баланс между множество фактори. След идентифицирането и
оценката на рисковете, е необходимо да се изготви и план за управление на риска, в които
са описани контролните действия. Всяко контролно действие, от своя страна, е обвързано
с асоцииран разход. Контролното действие е такова, че разходът за него ще е поприемлив от риска, който контролира.
Планиране и ресурсно обезпечение
Планирането включва:
- Определяне на количеството и типа ресурси, необходими за извършване на споменатите
дейности;
- Разработване на подробен план за действие;
- Потвърждение на желанието за извършване на дейностите, идентифицирани по време на
оценка на рисковете
- Получаване на одобрение от ръководството
- Определяне и възлагане на задачи на ресурси за извършване на определените дейности
Ресурсите, необходими за дейностите по превенция, редуциране и прехвърляне на
рисковете, следва да се финансират от бюджета на проекта.
Мониторинг и отчитане
Изпълнителят ще обърне специално внимание на мониторинга и отчитането на
дейностите по рисковете. Някои от дейностите ще включват наблюдение на
идентифицираните рискове за промени в техния статус, а други ще включват: - Проверка,
че планираните дейности имат очаквания ефект; Наблюдение за ранни сигнали за поява
на риск; Моделиране на насоки за предсказване на потенциални рискове; Проверка, че
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цялостното управление на риска се прилага ефективно.
Управление на промените
Управлението на промените се отнася за процедурите по контрол на промените за
искания, които се считат за отклоняващи се от основните и съгласувани рамки на
проекта, като тези процедури се прилагат за всички типове искания за промяна.
При управлението на промените две важни становища се вземат предвид:
 Ако ще бъде въведена промяна в продукт, описанието на продукта ще бъде
прегледано за промени.
 След като веднъж един продукт е утвърден, Ръководителят на проект не бива да
позволява никаква дейност, която би променила продукта, без разрешението на
ръководството.
1.2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В „ИСА 2000“ ЕООД
ИСА 2000 ЕООД е компания с дългогодишна история на строителния пазар в България,
известна предимно с реализацията на редица големи инфраструктурни проекти. ИСА
2000 ЕООД притежава е внедрила системи за управление, сертифицирани в съответствие
с международните стандарти IS09001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
През годините, дружеството е разработило ефективна система за управлението на риска,
включваща - идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални събития или
ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане на целите на
организацията. Целта на тази система е предоставяне на разумна увереност, че целите ще
бъдат постигнати.
Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен проект.
Необходимо е да има ангажимент и от Възложителя, и от изпълнителя за
идентифицирането и контролирането на рисковете на проекта. Тази тема изисква
специално внимание от заинтересованите страни през отделните инвестиционни фази и
следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че участниците в
проекта са навременно информирани и наясно с появата на потенциални рискове и
всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.
Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на
инвестиционния строителен проект. Степента на риск при проекта се проявява както в
заплахата за реализацията на проекта, така и във възможностите за нейното подобряване.
Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били
идентифицирани и анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директно
разработване на стратегия за управление на риска.
Управлението на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране,
анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска в проекта
е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху
проекта и намаляване до минимална степен на вероятността за отрицателно въздействие.
Елементи от използваната от ИСА 2000 ЕООД система за управление на риска са
качествения анализ и оценка на риска чрез създаване на риск регистър и матрица на
рисковете. Тези инструменти се прилагат с цел да се идентифицират и оценят и двете
възможности - положителните и отрицателните последствия от рисковото събитие.
Процес на управление на риска в ИСА 2000 ЕООД
Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не
се допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени
параметри, свързани с реализацищ на инвестиционния проект (удължаване срока на
проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др.) Тези процеси са
следните:
- определяне на факторите на влияние - анализ и оценка на тези фактори, които могат да
предизвикат промяна в елементите на проекта;
- идентифициране на риска- определяне и документиране на онези променливи,
характеризиращи основните елементи на проекта, за които има възможност да настъпи
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промяна в резултат на влиянието на посочените фактори;
- качествен анализ на риска - определяне на вероятния начин на промяна на
идентифицираните рискови променливи;
- количествен анализ на риска - задаване на количествени стойности на извършения
качествен анализ;
- оценка на риска - извършва се на две нива: свързано с конкретното осъществяване на
целите на проекта в рамките на планираните времетраене и бюджет - тук оценката на
риска се извършва от гледна точка на управлението на инвестиционния проект;
- свързано с изчислената ефективност на проекта - конкретен количествен измерител
нариска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, при другите видове
ефективност - социална, културна, образователна и др., оценката на риска се извършва
чрез качествени измерители.
Методика за качествен анализ на риска
Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността от даден риск,
описан с лингвистични изрази. Този процес приоритизира рисковете според евентуалното
им влияние върху целта на проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за
определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях.
Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. Оценката на
качеството на наличната информация също спомага при преоценката на риска.
Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятностите и последствията чрез
съответни методи и инструменти.
Методиката, предложена при изпълнение на настоящия проект, се състои от следните
стъпки:
Определяне на рисковете и категоризацията им (регистър на рисковете)
Оценка на значимостта на риска
Оценка на вероятността от настъпване на риска
- Съставяне на матрица на рисковете.
- Определяне на рисковете и категоризацията им
Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се идентифицират всички свързани с
проекта рискове, за да се състави списък (регистър на рисковете). Регистърът ще е основа
за оценяването на рисковете в матрица на риска.
При изготвянето на списък на рисковете по проекта е полезно да се използва
категоризация на рисковете, които ще бъдат свързани със структурата на проекта.
Съответните категории рискове могат да бъдат: рискове на проектирането и планирането
(напр. промяна на проекта, изискан от Възложителя); рискове на строителството (напр.
неправилна оценка на очакваните разходи и срокове); рискове на изпълнението (напр.
наличност на активи, невъзможност да се покрият стандартите за изпълнение, ефекти от
законодателни и регулаторни промени); рискове за приходите; рискове от прекратяване
(напр. прекратяване по вина на Възложителя); технологични и амортизационни рискове
(напр. ефект от технологична промяна) и т.н.
Идентификацията на риска е определяне на рисковете, които могат да повлияят на
проекта и документирането на техните характеристики. Определянето на риска е
итеративен процес. Първата итерация може да се осъществи от част от екипа по проекта
или от екипа по управление на риска на дружеството. Целият екип по проекта и
основните заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом бъде
идентифициран даден риск, се разработват ефективни мерки за преодоляването му.
Оценка на значимостта на рисковете
При оценка на влиянието на рисковете по проект е важно да се определят
количествено последиците от конкретния риск само веднъж и да е сигурно, че същият
риск вече не е отчетен при формирането на основните разходи.
Оценката на риска не означава концентриране само върху прекия ефект от малко
или повече определени рискове, но също и откриване на общия ефект от рисковете и
преценяване на възможните им взаимодействия. Освен оценката на влиянието от даден
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риск ще се проследи и времето на възможните последици от този риск.
Оценка на вероятността от настъпване на риска
Възможният ефект от даден риск ще бъде свързан с вероятността от възникването му.
Достигането до извод за вероятността от настъпване на риск по смислен и прозрачен
начин не е лесна задача, затова допусканите параметри и процедурите, които ще се
следват при оценяване на възможностите, ще бъдат логични и добре документирани.
Както оценката на влиянието на рисковете, така и категоризацията на вероятността от
настъпването им е полезен метод за залагане на приоритети в този процес (напр. често
срещан, възможен, вероятен, отдалечен, невъзможен).
Общата стойност на риска се получава, като се умножи потенциалното му влияние по
вероятността от възникването му. Практически може да се окаже необходимо да се
допусне спектър от вероятности от възникване и ефекти от риска.
Матрица на риска
Изграждането на матрица на риска е процес, който може да се осъществи във всички фази
от проекта. В матрицата на риска се отчита фактът, че един риск може да доведе до
благоприятни или неблагоприятни последици. В зависимост от категоризацията на
рисковете по отношение на вероятност за настъпване и значимост на риска и регистъра
на рисковете се съставят диапазони, формулирани на няколко нива чрез индекс на риска.
Възможно е да се приемат едни и същи индекси на риска при благоприятните и
неблагоприятните рискове или за първите да се ранжират по-нисък клас индекси, защото
те са по-малко вероятни и по-малко значими по принцип в сравнение с неблагоприятните
рискове.
На база създадената матрица на рисковете всеки участник в сформираната работна група
дава оценка на съответния риск, след което се смята математически средната стойност за
всеки риск и така се класират приоритетните рискове.
Впоследствие, в отделни таблици (таблици 2 и 3, приложени по-долу) се описват
съответно значимостта на рисковете и техните вероятностни нива. Оценка на риска ще
бъде изготвена от трима участници в табл. 4 (приложена по-долу), съгласно матрицата на
риска. Последната фаза е класиране на рисковете според средната стойност на оценката
на риска, като най-значимите от тях, съгласно опита на ИСА 2000 ЕООД, са показани в
табл. 5 (приложена по- долу).
ДОПУСКАНИЯ И РИСКОВЕ ЗА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Допускания за успешно изпълнение
С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата процедура са направени
следните основни допускания във връзка с реализацията на дейностите, обект на
техническата спецификация:
- Наличие на добро сътрудничество и координация на действията между основните
организации и структури, участващи в проекта;
- Коректност на изходната информация за проектиране и строителство. При
идентифицирани несъответствия, Изпълнителят следва да предприеме мерки по
информиране на всички участници, с цел предприемане на адекватни и своевременни
корективни мерки;
- Стриктно спазване на Действащото законодателство в областта на проектирането и
строителството (Закон за устройство на територията и свързаните с него подзаконови
нормативни актове), законодателство в областта на околната среда, здравеопазването и
др. Проследяване на всички изменения в приложимото законодателство и преценка за
приложимостта им при изпълнението на обществената поръчка;
- Спазване на изискванията за отчетност, прозрачност и контрол и свързаните с
програмата документи;
- Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на техническата спецификация, в
съответствие с времевия график и предвидените финансови средства
- Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на
компетентните органи.
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- други.
Рискове за успешно изпълнение
Основните рискове, които могат да доведат до затруднения при изпълнение на задачите,
обект на Документацията за участие и Техническата спецификация са следните:
1.
Времеви рискове:
1.1. Закъснение началото на започване на работите;
1.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
1.3. Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на обекта;
2.
Риск от влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или
изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя за качество на
изпълнението.
3.
Риск от неспазване на технологията за изпълнение на отделните видове
строителни работи.
Други рискове, идентифицирани от „ИСА 2000“ ЕООД:
4. Недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и получаване на информация
от страна на останалите участници в строителния процес - от страна на
Възложителя,строителния надзор, авторския надзор и/или др;
Таблица 5
Класиране на неблагоприятни рискове
Ранг Риск

5

4

Средна
ст-ст

Риск 1.Времеви риск 2 22
Изоставане
от
графика при текущото
изпълнение
на
дейностите
Риск 3. Трудности при 25
изпълнението
на
проекта, продиктувани
от
констатирано
технологично
неправилно
или
некачествено
изпълнение на дейност.

7

Риск 1. Времеви риск 1 20
- Закъснение началото
на
започване
на
работите

9

Риск 2. Недостатъчно 18
съдействие,
координация,
сътрудничество
и
получаване
на
информация
от страна на останалите
участници
в
строителния процес от
страна
на
Възложителя,строител
ния надзор, авторския
надзор и/или др

Класиране на благоприятни рискове
Риск
ранг
5

Средна
ст

ст-

Наличие
на 15
подходящи трудови
ресурси в региона
Осигуряване
на 16
адекватна подкрепа
от
страна
на
съответните
заинтересовани
страни/лица

Силно влияние на 14
външни участници
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10

Риск 1. Времеви риск 3 18
- Риск от закъснение за
окончателно
приключване на СМР и
предаване на обекта
включително поради
изключително
неблагоприятни
климатични условия

Направената по-горе оценка представлява общ подход за първоначално класиране на
потенциалните рискове, съгласно практиката на „ИСА 2000“ ЕООД. В процес на
изпълнението, е твърде вероятно тя да бъде променяна, в съответствие с реалните
параметри на изпълнение на договора за инженеринг.
Така направената оценка, обаче, извежда общата картина за значимост на рисковете за
изпълнението на договори за строителство. Ясно могат да бъдат отбелязани като найнеблагоприятни тези, които са свързани с финансовите параметри, особено в случаите на
прекратяване на финансирането и невъзможност за изплащане на дължими суми от
Възложителя към изпълнителя, за вече изпълнени количества работа. Този специфичен
риск е с малка вероятност, но може да бъде с много голямо въздействие, взависмост от
стойността си във финансово изражение. Същевременно, тъй като е изцяло извън
компетенцията на дружество „ИСА 2000“ ЕООД, а в някои случаи, и извън
възможностите на предвиждане и за Възлоясителя (например при замразяване на
финансирането на средства за цяла програма), той може да бъде единствено приет.
2. ОСНОВНИ РИСКОВЕ
1.
Времеви рискове:
1.1. Закъснение началото на започване на работите
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска:
В случай на закъснение при начало на започване на работите и неговото непреодоляване
ще се стигне до закъснение в началото на всички работи по програма и евентуално
компрометиране на планирания край на завършване на работите по целия проект.
Степента на влияние е умерена с малка вероятност.
Превантивни мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
За недопускане на този риск участникът ще предприеме:
- Навременна и бърза мобилизация на всички необходими ресурси;
- Стриктен контрол на изпълнението на дейностите, предхождащи началото на работите;
- Изпълнителят без забавяне ще извърши всички необходими дейности и стъпки свързани
с издаване на актовете и протоколите съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 към ЗУТ за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството, регламентирани за
започване на обекта в това число
Последващи мерки
За минимизиране на последиците от риска участникът ще предприеме:
- В случай на допуснато закъснение ще бъде направен анализ на причините, довели до
закъснението,
- ще се информира Възложителя за предприемане на мерки за ускоряване изпълнението
на всички работи и за влизането в график.
- Дружеството ще съдейства за началото на започване на работите по изпълнение на СМР
чрез навременното осигуряване на компетентен екип за провеждане на необходимите
срещи и подписване на съответните документи.
Мониторинг на риска по време на изпълнението на договора:
- Проследяване на събитията по възлагането на отделните строителни обекти по
договора. Изпълнява ли се в срок предварително съгласуваните и предвидени за
изпълнение видове и количества работа.
- Наблюдение на изпълнението на мобилизацията на необходимата механизация и
персонал по обекти.
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- Проследяване изпълнението на заложената производителност от механизация,
трудови бригади (екипи).
- Проследяване на плана за доставка на материали и изпълнението му.
Контрол върху изпълнението на предложените мерки
- Провеждане на работни срещи и оперативки с необходимия интензитет за
отчитане на напредъка в изпълнението на строителството, по възложените обекти.
- Обсъждане на работния график (графици по обекти) - изпълнени и оставащи за
изпълнение видове и количества СМР.
- Преценка на обезпечеността на отделните обекти с механизация, персонал и
материали.
- Контол на технологичната последователност при изпълнението.
- Контрол на ефективното използване на механизация, материали и персонал.
1.2. Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска:
При изоставане от графика за текущото изпълнение на дейностите и неговото
непреодоляване ще се стигне до междинни закъснения, които ще доведат до увеличаване
на ресурсите необходими за навременно завършване на проекта. Степента на влияние е
умерена със средна вероятност. Основните фактори, които биха повлияли за
настъпването на този риск са:
закъснение в доставката на строителни материали;
технологично изоставане от лоша организация и/или повреда на строителна
техника;
- продължителни лоши метеорологични условия;
Превантивни мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
- За предотвратяване на изоставане от графика Участникът ще упражнява редовен
контрол за спазване на строителния график и превантивни мерки за недопускане на
изоставането.
- От ключово значение ще бъде навременната доставка на строителните материали, като
за тази цел ще бъде изготвен вътрешен график на доставките, който ще се изпълнява и
контролира централизирано, като планирането ще бъде в срок от минимум 5 дни
предварително.
- Доставката на материали собствено производство, ще се изпълнява по предварителни
заявки до асфалтовата база и кариерата в срок от 2 дни предварително. Ще бъдат
осигурени алтернативни доставчици, в случаи на невъзможност и/или ограничен
капацитет на произодството на основния доставчик.
- За организацията на строителството е направен предварителен оглед на обектите и ще
се следи за последователността на изпълнените им съгласно предложения линеен график.
- Ще се вземат в предвид приоритетите на Възложителя и ако се налага, ще се изготви
стройна реорганизация на последоватеността на строителството в съответствие с новите
изисквания на Възложителя.
В дружеството има въведена система за контрол на качеството и утвърдена структура на
организация на строителния процес, която ще се контролира с периодични вътрешни
одити.
„ИСА 2000“ ЕООД е съвременна фирма с дългогодишен опит в изпълнението на пътностроителни обекти и в тази връзка, наличната строителна техника и оборудване са в
непрекъснат процес на обновяване. Дружеството разполага с опитни машинисти, които
предварително се обучават да спазват строго инструкциите за работа с дадена машина.
Изправността на наличния машинен парк се контролира с периодични прегледи от
опитни специалисти, монтьори и механци. При необходимост, ремонтното звено
разполага с мобилен екип за отстраняване на повреди на място.
Последващи мерки:
- При изоставане от графика ще бъде направен анализ на причините при допуснатото
изоставане
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- Ще се информира Възложителя и Строителния надзор и ще се ускори изпълнението.
- Ще се отчитат изпълнените СМР и дали те са в съответствие с Линейния график на
обекта.
- При различия в действителното положение от предвиденото, те ще бъдат отразявани на
актуализиран график. При констатация на забавяне следва да преминем на двусменен
режим на работа и/или увеличаване на броя на екипите.
Мониторинг по време на изпълнението на договора:
Проследяване на събитията по възлагане на отделните строителни обекти по
договора.
- Изпълнява в срок предварително съгласуваните и предвидени за изпълнение видове и
количества работа.
- Наблюдение на изпълнението на мобилизацията на необходимата механизация и
персонал по обекти.
- Проследяване изпълнението на заложената производителност от механизация, трудови
бригади (екипи).
- Проследяване на плана за доставка на материали и изпълнението му.
Контрол върху изпълнението на предложените мерки
- Провеждане на работни срещи и оперативки с необходимия интензитет за отчитане на
напредъка в изпълнението на строителството, по възложените обекти.
- Обсъждане на работния график (графици по обекти) - изпълнени и оставащи за
изпълнение видове и количества СМР.
- Преценка на обезпечеността на отделните обекти с механизация, персонал и материали.
- Контрол на технологичната последователност при изпълнението.
- Контрол на ефективното използване на механизация, материали и персонал.
1.3. Забава при завършване на предвидените строителни работи и предаване на
обекта;
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска:
В случай на закъснение при окончателно приключване на СМР и предаване на обекта ще
се стигне до закъснение на планирания край на завършване на работите по целия проект и
ще доведе до неустойки съгласно договора, загуби за Възложителя и обществено
недоволство. Степента на влияние е умерена с малка вероятност.
Основни фактори на влияние за причинени закъснения за окончателното приключване са:
Констатирани сериозни нарушения по Наредба № 2 за ЗБУТ довели до временно
спиране работата на обекта;
Неосигурен достъп до части от строителната площадка;
Форсмажорни обстоятелства;
Попадане на археологически ценности при изпълнение на изкопни работи;
Спиране на работата на обекта от държавни или общински институции;
Превантивни мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
За недопускане на закъснение на проекта, Участникът ще изпълнява:
- Контрол на качеството в процеса на изпълнение;
- Предварителна проверка на изпълнението на отделните участъци или подобекти.
- Контрол за спазване изискванията по безопасни условия на труд, както и вътрешни
одити на Интегрираната система за управление;
-Неосигуряването на достъп до части от строителната площадка ще доведе до спиране на
работата в тези участъци, което налага промяна в графика на изпълнение и пренасочване
на строителните екипи към други подобекти. За предотвартяване на този риск е
необходимо предварително запознаване с обектите на изпълнение и заостряне на
вниманието към проблемните участъци.
- При възникване на форсмажорни обстоятелства и попадане на археологически
ценности, превантивни мерки няма - те възникват неочаквано и непредвидимо.
За недопускане спирането на работата от държавни или общински институции е
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необходимо спазването на изискванията на законодателството, нормативните документи,
както и всички строителни норми, технически спецификации и технологии на изпълнение
на строителните работи. За тази цел ще се извършва постоянен контрол върху работите
на екипите, ще се провеждат необходимите лабораторни изпитвания и ще се извършва
входящ контрол на материалите.
Последващи мерки:
У За наваксване на закъснението основните мерки са: увеличаване на броят на екипите
и/или преминаване на сменен режим на работа
У При допускане на закъснение за предаването на обекта преодоляването на риска е
невъзможно. В този случай Участникът следва да организира работите така, че да
завърши обекта във възможно най-кратък срок и сведе до минимум щетите от този риск.
Мониторинг по време на изпълнението на договора:
- Проследяване на събитията по възлаганена отделните строителни обекти по договора.
- Изпълнява се в срок предварително съгласуваните и предвидени за изпълнение видове и
количества работа.
- Наблюдение на изпълнението на мобилизацията на необходимата механизация и
персонал по обекти.
- Проследяване изпълнението на заложената производителност от механизация, трудови
бригади (екипи).
- Проследяване на плана за доставка на материали и изпълнението му.
Контрол върху изпълнението на предложените мерки
- Провеждане на работни срещи и оперативки с необходимия интензитет за отчитане на
напредъка в изпълнението на строителството, по възложените обекти.
- Обсъждане на работния график (графици по обекти) - изпълнени и оставащи за
изпълнение видове и количества СМР.
- Преценка на обезпечеността на отделните обекти с механизация, персонал и материали.
- Контол на технологичната последователност при изпълнението.
- Контрол на ефективното използване на механизация, материали и персонал.
2.
Риск от влагане в строителството на материали, детайли, конструкции или
изделия, които не съответстват на изискванията на Възложителя.
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска:
В случай на констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на
дейност, влагане на материали не отговарящи на изискванията на Община Смолян, при
изпълнението на проекта, може да се стигне до сериозно забавяне срока на изпълнение, в
зависимост от обхвата на неправилно и ли некачествено изпълнената дейност. Степента
на влияние е умерена с средна вероятност.
Превантивни мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
За недопускане на този риск, Изпълнителят ще предприеме:
□
Преди влагането на материалите в обекта, ще бъдат стриктно проверявани за
качествата си и за съответствието им с Техническата спецификация на Възложителя.
□
Предварително представяне за одобрение на детайлно описание на предвидените
за влагане материали.
□
Работите ще се извършват при строго спазване на одобрените материали от
Възложителя.
□
Предварително представяне за одобрение на всички материали.
□
Няма да се влагат материали преди да се получи одобрението им.
Последващи мерки:
□
При допуснати грешки във влагането на материалите в обекта, незабавно след
констатиране на несъответствията Участникът ще преустанови работа до изясняване на
причините довели да настъпването на събитието.
□
Некачествено или неправилно вложените материали ще бъдат премахнати, и след
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съгласуване с Възложителя, изпълнението ще продължи в одобрен материал
□
Компенсирането на забавянето ще стане с увеличаване на хората и машините за
изпълнението на обекта.
Мониторинг по време на изпълнението на договора.
Проследява се изготвен ли е предварителен анализ и детайлно запознати ли са с
предвидените за изпълнение видове и количества работи, също и със спецификацията на
предвидените за влагане материали - ръководителя на обекта техническия ръководител,
останалия персонал.
Наблюдава се точно ли се свеждат задачите до изпълнителския персонал.
Обсъждане на детайли по изпълнението на видовете работи и тяхната последователноист.
Изпълнява се в срок предварително съгласуваните и предвидени за изпълнение видове и
количества работа.
Контрол върху изпълнението на предложените мерки
Осъществява се контрол на технически лица по отношение степента на влагане на
материалите в предвидените за изпълнение работи, разпределението и свеждането на
задачите към изпълнителския персонал.
Провеждане на работни срещи и оперативки с необходимия интензитет за отчитане на
напредъка в изпълнението на строителството, по възложените обекти. Обсъждане на
работния график (графици по обекти) - изпълнени и оставащи за изпълнение видове и
количества СМР. Стриктно спазване на изискванията на Възложителя за качеството и
вида на влаганите в строежа материали.
3. Риск от неспазване на технологията за изпълнение на отделните видове СМР
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска:
В случай на констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на
дейност при изпълнението на СМР, може да се стигне до сериозно забавяне срока на
изпълнение, в зависимост от обхвата на неправилно или некачествено изпълнената
дейност. Степента на влияние е умерена с средна вероятност.
Превантивни мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
За недопускане на този риск, Изпълнителят ще предприеме:
- Преди започване на обекта ще се прегледат всички входни данни и ще се отразят
несъответствията, ако има такива, и ще се уведоми Възложителя.
- Предварително представяне за одобрение на детайлно описание на предвидените за
изпълнение технологии и похвати.
- Работите ще се извършват при строго спазване на одобрените технологии.
- Предварително представяне за одобрение на всички материали.
- Няма да се влагат материали преди да се получи одобрението им.
Последващи мерки:
- При допуснати грешки в технологично изпълнено неправилно или некачествено СМР,
незабавно след констатиране на несъответствията Участникът ще преустанови работа до
изясняване на причините довели да настъпването на събитието.
- Некачествено или неправилно изпълнени работи ще бъдат разрушени и направени
отново по установения ред между Възложителя и ИСА 2000 ЕООД
- Компенсирането на забавянето ще стане с увеличаване на хората и машините за
изпълнението на обекта.
Мониторинг по време на изпълнението на договора:
Проследява се изготвен ли е предварителен анализ и детайлно запознати ли са с
предвидените за изпълнение видове и количества работи - ръководителя на обекта
техническия ръководител, останалия персонал.
Наблюдава се точно ли се свеждат задачите до изпълнителския персонал.
Обсъждане на детайли по изпълнението на видовете работи и тяхната последователност.
Изпълнява се в срок предварително съгласуваните и предвидени за изпълнение видове и
количества работа.
Контрол върху изпълнението на предложените мерки
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Осъществява се контрол на технически лица по отношение степента на познаване на
предвидените за изпълнение работи, разпределението и свеждането на задачите към
изпълнителския персонал.
Провеждане на работни срещи и оперативки с необходимия интензитет за отчитане на
напредъка в изпълнението на строителството, по възложените обекти. Обсъждане на
работния график (графици по обекти) - изпълнени и оставащи за изпълнение видове и
количества СМР.
Контрол на технологичната последователност при изпълнението.
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА Е ВЪЗМОЖНА ПОЯВАТА НА СЛЕДНИТЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВИ СИТУАЦИИ:
 Риск 4 - Недостатъчно съдействие, координация, сътрудничество и
получаване на информация от страна на останалите участници в
строителния процес - от страна на Възложителя,строителния надзор,
авторския надзор и/или др;
Основните преки участници в строителния процес са Възложител, Строителен надзор,
Проектант и Изпълнител. Косвени участници са доставчиците на материали и услуги.
Координацията и сътрудничеството между участниците е от съществено значение за
качественото и срочно изпълнение на строителството. Нарушението на тази координация
разцентрова работната програма на изпълнителя. Не биха могли да се осъществяват
своевременно дейностите и задълженията на страните произтичащи от Наредба 3 за
съставяне на актове и протоколи при изпълнението на строителството - своевременното
приемане на работите подлежащи на закриване и получаването на разрешени за
започване на последващи видове работи. Нарушена координация и сътрудничество с
Проектанта може да доведе до възникването на проблеми с проекта, забава на
проектантско решение и заповед за преодоляване на проблема.
Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникване на риска:
В случай на липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други
участници в строителния процес, може да се стигне до напрежение във
взаимоотношенията между страните и до неспазване сроковете за изпълнение на проекта.
Степента на влияние е висока със средна вероятност.
Превантивни мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
Плануваме да се организира предварителна среща с представители на експлоатационните
дружества преди започване на проектните и строителните дейности за запознаване и
анализиране на съществуващото положение.
Ежеседмично ще бъде предоставяна предварителна информация за напредъка на
работите.
При засягане на проводи и съоръжения, ще бъде осигурено присъствието на обекта на
представители на дружествата и ще се вземе в предвид тяхното компетентно мнение и
препоръка;
Превантивните мерки ще обхващат:
- По отношение на оторизираните държавни и общински служби като РИОСВ, РИОКОЗ,
КАТ, ПБЗН, и др. - навременна подготовка на необходимите документи от Изпълнителя с
ясна и компетентна обосновка и с търсене на съдействие от страна на Възложителя.
По отношение на Възложителя:
- Съгласувано с Възложителя, преди започване на строителството ще се определят
въпросите, изискващи координация с различните експлоатационни дружества, сроковете
и отговорниците за изясняването им.
- При завършването на обекта Изпълнителят своевременно ще подготви и представи на
Възложителя всички документи изискващи издаване становища и разрешителни за
ползване.
Последващи мерки:
- Организиране на регулярни работни срещи на всички заинтересувани страни и
засегнати институции и лица за съгласуване на съвместните действия.
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- При невъзможност да осигури съдействие от страна на експлоатационните дружества,
Участникът ще се обърне за съдействие към Възложителя и по-горните административни
органи, ръководещи съответните служби и ведомства.
- За наваксване на временното забавяне ще е необходимо пренасочване на работните
екипи в други безконфликтни участъци, както и увеличаване на броя на екипите и/или
преминаване на сменен режим на работа.
Мониторинг по време на изпълнението на договора:
- Изготвяне на работен календар за координиране на строителния процес с останалите
участници.
- Проследяване на процеса на напредъка при изпълнението на линейния график и
координацията с възложител, надзор и проектант.
- Своевременно се уведомяват страните при разрешаването на задачи и проблеми от
компетенциите им.
- Изпълняват се в срок предварително съгласуваните и предвидени за изпълнение видове
и количества работа.
Контрол върху изпълнението на предложените мерки
- Провеждане на работни срещи и оперативки с необходимия интензитет за отчитане на
напредъка в изпълнението на строителството, по възложените обекти.
- Правят се протоколи на срещите с поставените проблеми и мерките за преодоляване,
като на всяка следваща среща се докладва изпълнението на препоръчаните мерки.
- Уведомява се Възложителя (своевременно) при възникнали проблеми в комуникацията
и координацията с страна по строителния процес.
- Обсъждане на работния график (графици по обекти) - изпълнени и оставащи за
изпълнение видове и количества СМР. Преценка на обезпечеността на отделните обекти с
механизация, персонал и материали.
- Контрол на технологичната последователност при изпълнението.
- Контрол на ефективното използване на механизация, материали и персонал.
 МОНИТОРИНГ НА РИСКА ПО ВРЕМЕНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ДОГОВОРА
Осигуряването на ефективност на процеса по управление на рисковете изисква текущ
мониторинг на този етап и периодично докладване на идентифицираните рискове и
предприетите действия за тяхното намаляване (реакции).
За осъществяване на систематично наблюдение ръководителят на екипа и ключовите
експерти преглеждат периодично риск-регистъра и предвидените мерки . Този риск ще
бъде преглеждан по-често, може да се изисква и ежедневен преглед. При възникване на
внезапни събития мониторингът може да се разглежда извънредно без да се чака
редовния преглед.
За всички срещи на ръководителя на проекта и ключовите експерти, провеждани във
връзка с прегледа и актуализирането на риска се изготвя протокол, който отразява
взетите решения. Ръководителят на проекта, чиято отговорност е процесът по управление
на риска, одобрява следващите мерки.
Целта на процеса по мониторинг и докладване е да наблюдава дали рисковия профил
(вероятността и влиянието на идентифицираните рискове) се променя и да дава увереност
на ръководителя на проекта, че процеса по управление на риска остава ефективен във
времето и са предприети необходимите действия за намаляване на риска до приемливо за
организацията ниво.
За успешното наблюдение и оценяване на процеса по управление на рисковете в
организацията е необходимо да се разработят вътрешни правила/процедури, които да
описват:
комуникацията и обмена на информация между всички нива и служители в екипа
на Проектанта относно идентифицираните рискове;
реда и сроковете за извършване на регулярните прегледи на риск -регистъра;
реда и сроковете за докладване на всички значими рискове, предприетите действия
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и ефекта от тях, както и за нововъзникнали събития. Например за едни рискове срокът за
докладване може да е на всеки три месеца, а за много-високи рискове - ежемесечно или
дори ежедневно;
отговорните за изпълнението на необходимите действия експерти.
Тези правила и процедури са част от цялостната стратегия за управление на рисковете в
екипа на Проектанта.
Главният проектант/Ръководителя на екипа може да изисква от отделните екипи по части
изготвянето на доклади за управлението на риска. Докладите съдържат данни за:
предприетите действия във връзка с процеса по управление на рисковете;
изпълнението на планираните действия, заложени в регистрите на
рисковете, информация за ефективността им и в случай, че те не са били
ефективни, анализ на причините за това;
настъпила ли е промяна в описаните в регистрите рискове;
нововъзникнали обстоятелства, които могат да предизвикат промяна в
отразените в регистрите рискове;
компетентността на експертите по отношение управлението на рисковете
(информация за преминали обучения)
спазени ли са срокове за изготвяне на докладите.
1.
Въвеждането на процедурата за докладване е важно за случаите, когато експертите
от по- ниска степен или ключовине експерти нямат правомощията да изберат
подходящата реакция на риска или не разполагат с достатъчна информация за
предприетите действия на по-високо ниво. Тогава изборът на реакция е отговорност на
тлавния проектант и той трябва своевременно да бъде уведомен за рисковете и тяхната
оценка, с оглед предприемане на действия от неговата компетентност.
Ръководителят на проекта ще следи за спазване на плана за координация и
взаимодействие и приложения към него график, като недопуска просрочване на
заложените срокове.
2.
Ръководителят на проекта ще предложи на Възложителя план за преодоляване на
последствията, като обоснове предложените решения и предложи за съгласуване нова
организационна схема и срокове за предоставяне на информация, така че да не се забавят
дейностите по предложения Линеен календарен график.
3.
Ще се извършват срещи на екипа всяка седмица, на като водещите проектанти по
отделните части ще докладват резултатите от работата на екипите по отделните
подобекти и ще съгласуват отново промените, които са настъпили.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ
Процесът на Мониторинг и Контрол обхваща всички аспекти на Процеса за
управление на риска, със следните цели:
о Получаване на допълнителна информация за оптимизиране определянето на риска.
о Анализиране и извличане на поуки от събитията (вкл. тези, които са се разминали),
промените, тенденциите, успехите и провалите.
о Откриване на промените във външния и вътрешния контекст, включително промени в
критериите за риск и в самия риск, които могат да изискват преразглеждане на
Въздействието върху риска и неговите приоритети
о Идентифициране на възникващите рискове.
Резултатите от Мониторинга и Контрола ще бъдат записвани и предоставяни като отчет
както на външните, така и на вътрешните заинтересовани лица.
Адекватен контрол над прилаганите на мерки се състои в планиране и извършване на
вътрешнофирмени проверки от длъжностното лице по БЗР за изпълнението на мерките;
Инструктажи и информиране (напр. чрез знаци, етикетиране, писмени ръководства);
Писмени инструкции, видими или известни и разбираеми за работещите правила за
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безопасно извършване на работа.
XII. ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ, КОИТО ПОДОБРЯВАТ
КАЧЕСТВОТО И ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА ВЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ
1. Едротрошентрошен камък и фракции за асфалтови смеси
Произведените минерални материали от НТК на кариерата няма да се депонират на депо.
При производството на минералните материали те ще бъдат незабавно транспортирани до
мястото им на влегане на обекта или да бункерите на асфалтовата база.
С цел гарантиране непрекъсваемостта на процеса в случай на авария на трошачните
инсталации изпълнителя ще поддържа само минимално налична количество на депо, като
за избягване на десортирането на материала, той няма да се съхранява на депа с голяма
височина и ще престои на депо възможно най-кратко време.
За депо ще бъде избрано подходящо място, което ще бъде специално подравнено и
почистено за да не се допуска внасяне на чужди материали в депото или купчината.
2.
Асфалтови смеси
Термоустойчиви адхезионни добавки - STARDOPE 150 RB
Адхезията (сцеплението) е един от фундаменталните фактори за дълготрайността на
асфалтовите настилки. Тя оказва влияние на способността на битума да понася различни
неблагоприятни въздействия:
 статичните и динамични натоварвания от трафика
 агресивните въздействия на атмосферата: въздух (кислород), студ, слънце и преди
всичко вода.
Предимства:
 Липсва острия мирис на амоняк © Висока ефективност при ниска концентрация ©
Термоустойчиви в битума (мин. 15 дни при 170°С)
 Екологични, био-разграждащи
 Значително по-добра обработваемост и уплътняемост на ПМБ
ТИКСОТРОПНА ЦЕЛУЛОЗНА ДОБАВКА ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ
(ГРАНУЛИРАНА) INNOCELL
INNOCELL е най-ново поколение целулозна добавка за износващи пластове.
Новата патентована турбинна технология гарантира висока качество и еднородност на
микро-фибрите, а новата технология за гранулиране осигурява плътна защитна обвивка
на гранулите, което осигурява равномерно разпределение в сместа и свежда до минимум
отделянето на прах при транспорт, съхранение и производство.
Предназначение: INNOCELL се добавя в асфалта за постигане на повишена устойчивост
на сместа срещу високи температури, механични натоварвания и деформации (коловози).
Приложение: INNOCELL се добавя директно в миксера на асфалтовата база при
производството на асфалтовите смеси.
Предимства:
 Разширява термопластичния интервал
 Увеличава устойчивостта на асфалта срещу деформации и коловози
 Дава възможност за увеличаване количеството на битума без риск от сегрегация и
разливане
АНТИ-ЗАЛЕПВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА АСФАЛТ STARANT М
STARANT М е специално разработен продукт с анти-залепващо действие спрямо
асфалта, без да уврежда качеството на сместа. Предназначен е да предотврати
полепването на асфалт по метални повърхности и се използва при асфалтови бази,
асфалтовози, асфалтополагащи машини и валяци.
Поради високата си ефективност, лесното приложение и атрактивната си цена,
STARANT М вече се използва от много пътно-строителни фирми в България.
Предимства:
Спестява използването на дизелово гориво при четирикратно по-ниска
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цена.
Изключително ефективен - необходимо е еднократно напръскване на
металната повърхност преди работният процес,
Стабилен при съхранение, дори в разредено състояние.
Екологично съобразен, био-разграждащ се продукт,
С приятен аромат на цитруси.
ЕНЕРГО-СПЕСТЯВАЩА ДОБАВКА ЗА ТОПЛИ АСФАЛТОВИ СМЕСИ
WARM-MIX® L
- позволява производство и полагане на асфалт при по-ниски температури в сравнение с
традиционния горещ асфалт
WARM-MIX®L е първата добавка за “Топъл асфалт”, осигуряваща реално намаляване на
производствените разходи. Тя осигурява намаляване на температурата за производство и
полагане до 70 градуса без промяна на характеристиките на битума.
♦
Икономически предимства
- Намален разход на гориво, по-ниска себестойност на асфалта
- Възможност за влагане на значителен процент фрезован асфалт
- Намалява амортизацията на асфалтовата база
- Удължен експлоатационен срок на покритието поради по-ниско първоначално
окисляване на битума
♦
Производствени предимства
По-лесно уплътняване
Работа при ниски околни температури
Възможност за удължаване на строителния сезон ° По-дълги разстояния и
време за транспорт на асфалта
Полагане в райони със стриктни ограничения за качеството на въздуха и
рестрикции за емисии.
❖
Екологични предимства
- Намалени емисии в атмосферата (възможност за търговия с квоти)
- По-добри условия за труд на работещите и по-висока мотивация
Подобряване качеството на уплътнение на полаганата асфалтова смес при
транспорта
При тарнспортирането на асфалтовите смеси ще се използват спицеални покрития върху
самосвалите с цел запазване максимално дълго на висока температура на сафалтовите
смеси за да се подобри уплътняването на сместа.
Подобряване сцеплението между новоположения асфалт и съществуващата
настилка
Преди полагането на разлива, в зоните където се полага нова асфалтова настилка върху
съществуващата настилка, ще се извършва предварително почистване на старата
настилка с компресор и почистване с автоматизирана четка за увеличаване на
сцеплението между двете настилки.
Подобряване сцеплението между новоположените пластове асфалтови настилки
Преди полагането на разлива, в зоните където се полага нова асфалтова настилка върху
новоположена асфалтова настилка, ще се извършва предварително почистване с
компресор и измитане с автоматизирана четка за увеличаване на сцеплението между
двете настилки.
3. Добавки към бетона
Допълнителна повърхностна обработка за предотвратяване на изпарениет она вода
Antisol®-E
Antisol-E е група от продукти за допълнителна повърхностна обработка на бетон, с цел
предотвратяване преждевременното изпарение на вода.Отговаря на ASTM С309- 81 type
1 Class A.
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Характеристики / предимства
a.
На водна основа (не е отровен, не е пожароопасен)
b.
може да се нанася веднага върху мокри повърхности
c.
отговаря на RVS 11.064-11
Добавка за ускоряване на набирането на якост Sika®-4a
Характеристики / предимства
Прилагането на Sika -4а предизвиква бързо свързване и последващо втвърдяване на
цимента.
Sika -4а не съдържа хлориди, не съдържа разтворител и е негорим.
Добавка за увеличаване на якостта и кохезията при изпълнение на големи бетонови
повърхности и плочи Sika®-Fibers
Sika-Fibers са специално обработени полипропиленови нишки. Те се предлагат в насипна
форма и опаковани в саморазтворими хартиени торби, готови за смесване с бетон или
строителни разтвори.
Характеристики / предимства
Sika-Fibers лесно се диспергират в пряспата циментова смес, образувайки гъста мрежа,
която води до:
o Подобрена кохезия по време на полагане
o Намалено образуване на пукнатини по време на втвърдяване
o Подобрена удароустойчивост
и
водонепропускливост
на
втвърдения
бетон/строителен разтвор.
При необходимост ще с използва добавка против замръзване Sika-Antifreeze® % 1
Sika-Antifreeze
% 1 е надеждна,
не
съдържаща хлориди,
течна
добавка за производство на висококачествен бетон, която ускорява набирането на
якост при умерено ниски температури.
Характеристики / предимства
o Повишава мразоустойчивостта
o Подобрява якостните характеристики
o С помощта на добавката бързо се постига критричната якост от (4-5 Мра), при
която бетона може да издържи леки замръзвания
Sika-Antifreeze % 1 не съдържа хлориди или други съставки предизвикващи корозия на
арматурата.
Констатации на комисията:
Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към него е
валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от
възложителя.
Представената програма обхваща всички дейности, необходими за изпълнението на
определения от възложителя обект (опитен участък), отчетена е спецификата и
местоположението на обекта, описана е технологичната последователност за изпълнение,
както и подготвителните дейности, които ще се изпълнят. В предложението на участника
за изпълнение на определения от възложителя обект (опитен участък) се съдържа
подробно описание на организационните и строителните дейности, обуславящи
изпълнението му, в това число описание на видовете строителни и монтажни работи
съгласно количествената сметка и техническите спецификации и тяхната
последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като
конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни
видове строителни работи. Налице е представяне на последователността на изпълнението
на всеки вид строителни работи, с представяне на: - подход, взаимна обвързаност на
дейностите, времетраене и срок, разпределение на ресурсите - ключови експерти и
изпълнителски персонал и предвижданите за влагане материали. Представена е
предвижданата организация и мобилизация на използваните от участника ресурси,
разписани са конкретните права и задължения на ключовите експерти и изпълнителския
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състав. Предвижданията са приложими за конкретния строеж – предмет на поръчката,
предвид неговите характеристики и особености. Представени са и методи за
осъществяване на комуникация с възложителя, координация и съгласуване на
дейностите, както и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и
срочно изпълнение на строителните дейности. Например органиграма на комуникациите
визуализира връзката между Изпълнител и Възложител. Предвижданията са главният
ръководител на обекта да разпределя ресурсите, задачите и приоритетите по
изпълнението на строителните дейности и да осъществява комуникацията с Възложителя.
Освен това участникът предлага методи за отчетност и контрол, управление на процесите
на комуникация и осъществяване на вътрешен контрол. Участникът предлага
комуникацията да се осъществява писмено чрез упълномощени представители на
Възложителя и Изпълнителя, както и провеждане на срещи – начална среща, срещи за
напредъка, срещи по безопасност и непланирани срещи (по всяко време и по искане на
някоя от заинтересованите страни).
Представеният от участника график за изпълнение на определения от възложителя обект
(опитен участък) съдържа всички видове работи, необходими за изпълнение на обекта и
съдържащи се в количествената сметка, като за всяка от работите са изложени
предвидените мярка, количество, продължителност, начало и край, същият е придружен с
Диаграма на работната ръка и Диаграма на механизацията.
Предложената организация за изпълнение на определения от възложителя обект (опитен
участък) и линейният календарен план обосновават предложения от участника срок за
изпълнение.
На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация
за изпълнение на определения от възложителя обект (опитен участък), въз основа на
отчитане на изискванията на възложителя съгласно техническите спецификации и
проекта на договор, комисията формира заключение, че е предложено ниво на
изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава разумно ниво на
увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на устойчиви
резултати от реализирането им.
Заключение на комисията:
Членовете на комисията единодушно решиха офертата да бъде допусната до етап оценка
на техническото предложение в съответствие с утвърдената от възложителя методика за
оценка.
3. При разглеждането на техническите оферти не се установи необходимост от искане на
разяснения за данни, заявени от участниците, и/или от проверка на заявените данни, включително
чрез изискване на информация от други органи и лица.
3.1. След като беше определено съответствието на представените оферти, както с
критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с
техническите изисквания на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатите оферти
на участниците „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД и „ИСА 2000“ ЕООД съгласно утвърдената от
възложителя методика за оценка на офертите:
Резултатите от прилагането на критериите за оценка по показателя Организация за
изпълнение на обект /опитен участък/ (О2) съгласно утвърдената от възложителя методика
за оценка на офертите са закрепени таблично, както следва:

„ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД
Оценка по показател:
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ
/ОПИТЕН УЧАСТЪК/ (О2)

30 точки
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Мотиви:
В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на екипа
участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение на опитния участък
поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията на участника
за изпълнението в предложения срок за изпълнение на всеки етап и на опитния участък в
цялост. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата
цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно
изпълнение на обекта. Предложената организация за изпълнение на обекта е в съответствие с
обхвата и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на
изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на
действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е
съобразена с предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за
организиране на работата на строителния екип, включително как се разпределят
отговорностите и дейностите между ключовите експерти. Представен е организационен план, в
който са изложени задачи, отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът обхваща
целия период на изпълнение на опитния участък.
Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за
изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на опитния участък се съдържа
подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи
изпълнението в пълния обхват, в това число описание на видовете строителни и монтажни
работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка и тяхната
последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като
конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове
строителни дейности. Участникът предлага подход за изпълнение на опитния участък, основан
на: декомпозиране на всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани
продължителност, начало и край, посочени в линейния график; обосноваване на предложеният
срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, с които се разполага и които са необходими
за обезпечаване на качеството на крайния продукт; ефективни и адекватни мерки за опазване
на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. В рамките на изпълнението на
строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение, които напълно обуславят
изпълнението в пълния му обхват, отчетена е необходимостта от подготвителни дейности,
които са описани в необходимата последователност на изпълнение – мобилизация на
строителна техника и персонал (мобилизацията включва дейности по мобилизация на
строителната техника, организиране и провеждане на първа работна среща, идентифициране на
заинтересовани страни, направа на временни офиси и битови помещения, геодезически
измервания, действия по въвеждане на временна организация и безопасност на движението,
направа на временни подходи, складиране на материали и оборудване, разчистване и
подготовка на строителната площадка, временни ограждения и др.), избор на доставчици,
уточняване и отлагане на местоположението на съществуващите подземни съоръжения, както
и определяне на депо за съхранение на строителните отпадъци, съгласувано с Възложителя.
Изложени са съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност и
продължителност. В рамките на представената от участника последователност е описан
процесът, методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с
описание на последователността на операциите: фрезоване на стара асфалтова настилка с
дебелина до 4см, механизирано разкъртване на асфалтова настилка с дебелина 3 см, повдигане
(сваляне) и укрепване на РШ, повдигане (сваляне) и укрепване на дъждоприемни шахти,
полагане настилка от трошен камък, полагане на плътна и неплътна асфалтова смес, полагане
на битумен разлив, разбиване на неармирана бетонова настилка с ел. къртач, разваляне на
ебтонови бордюри 18/35/50, доставка и полагане на бордюри 18/35/50, повдигане на бетонови
бордюри със съществуващи, доставка и монтаж на градински бордюри, възстановяване на
каменна зидария с едно лице на варо-циментов разтвор, направа на тънки изкопи, демонтаж на
тротоарни плочки, направа на пясъчна възглавница под тротоарни настилки, настилка от
вибробетонни плочи на 4 см и превоз на строителни отпадъци. Всяка от дейностите е
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декомпозирана на поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и действия по
изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на
дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните видове строителни
работи съгласно техническите спецификации, като същите са подробно описани –
декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности, задачи и операции по
изпълнението отразява коректно технологичната последователност според правилата,
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е
налице представяне на последователността на изпълнението на операциите за всеки вид
дейност. По този начин участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички
видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната последователност според
правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи.
Предвижданията са приложими за конкретния строеж – опитен участък предвид неговите
характеристики и особености.
Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на
поръчката.
Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Участникът предлага
комуникацията с Възложителя да се осъществим посредством срещи и с писмена комуникация
по факс или куриер. Предлага напредъкът по изпълнението на строителните работи да се
осъществява с отчети. Представени са и методи за осъществяване на координация и
съгласуване на дейностите, както и други организационни аспекти, които са необходими за
качествено и срочно изпълнение на строителните дейности. Например дейности по избор на
доставчици на строителни материали, товарене, транспортиране и съхранението им.
Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от участника
ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от възложителя обект,
като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.
В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за изпълнение
на опитния участък, който съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка,
необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени ангажираните за
изпълнението й работници, механизация, необходими материали, продължителност, начало и
край. При изследването на линейния график комисията счита, че визуализираните в него
технологичната последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване
между отделните видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата,
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи. При
определянето на периодите на изпълнение на всеки вид работи и тяхната последователност на
изпълнение участникът е отчел както технологичните (произтичащи от правилната
технология), така и организационните (свързани с организацията и необходимите ресурси)
зависимости между работите на конкретния обект – опитен участък.
Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и
Диаграма на механизацията.
При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия
между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на
определения от възложителя опитен участък. Предвижданията между отделните части са
съгласувани, последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация
за изпълнение.
Предвижданията за организация обосновават предложения от участника срок за изпълнение на
опитния участък.
Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на офертите по
настоящия показател, налице е покриване на базовите изисквания на възложителя, тъй като
предложението за изпълнение на поръчката отговаря на предварително обявените изисквания
на възложителя, съдържа задължително изискуемите елементи и в своята последователност
гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация
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постигане на резултати.
Отделно от изложеното са налице характеристики, надграждащи предложението за
изпълнение, по два компонента, като са налице следните две обстоятелства:
 Участникът е представил организацията на строителния екип по изпълнението с
представяне на структурата и ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани
са конкретните права, задължения и отговорности на ключовите експерти (технически
ръководител, инженер по част пътна, инженер по част геодезия, специалист по контрол
на качеството, координатор по ЗБУТ) и на изпълнителския персонал. В линейния
график за всеки вид работа са изложени ангажираните за изпълнението й работници,
механизация, необходими материали, продължителност, начало и край, като освен това
в: табличен вид е определена норма време/норма изработка на необходимите ресурси
(работна ръка и строителна механизация), в която по всеки вид и количество строителна
работа са посочени ангажираните работници, нормата време за единица, количеството
човекодни, необходимия брой работници, вида на машините, нормата време,
машинисмените и производителността на машините, продължителността в календарни
дни; табличен вид са представени необходимите технически ресурси за изпълнението на
всеки вид дейност, съдържаща по всеки вид и количество строителна работа
използваната механизация, броя работници и необходимите материали. Посочените
обстоятелства обосновават извод за представено разпределение на задълженията на
строителния екип за всеки вид строителна дейност, както и разпределение на работната
ръка съгласно Количествената сметка - за всяка една операция в рамките на
конкретните дейности по изпълнението са показани норма време за изпълнение и
разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица с ясно
представяне на задачите и отговорностите им по видовете дейности, което определя
ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да
ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от
работите, включени в изпълнението на обекта, съобразно правилната технология на
изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото
изпълнение на строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който
смята да ангажира за изпълнение на обекта. Предвидените човешки ресурси са
достатъчни за изпълнение всяка от работите, включени в опитния участък, по
правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя и са
съобразени с очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа,
което се явява предпоставка за срочното изпълнение на строителството.
Заключение: За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и
квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите
на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана
дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да
се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими
резултати). Посочена е норма време за изпълнение на всяка една операция.
 Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и
диаграмата на механизацията, така и в самата работна програма, представяща
предвижданията на участника за организация за изпълнение на поръчката. Представен е
списък на максимално необходимото техническо оборудване по вид и количество.
Отделно е представен график за разпределение на ресурсите, който по отделни
строителни операции индивидуализира необходимото техническо оборудване за
изпълнение на всяка от тях. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за
нейното изпълнение. При анализ на представената информация, като част от
организация на ресурсите, комисията счита, че: участникът е предвидил да ангажира
действително необходимото техническо оборудване и инструменти за изпълнение на
всяка от работите, включени в предмета на поръчката, съобразно правилната
технология на изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за
качественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване като вид дава
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възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в обекта, по правилната
технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото
оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с
очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява
предпоставка за срочното изпълнение на строителството. Направеното разпределение
обхваща всички видове дейности съгласно количествената сметка, като нагледно и ясно
е представено по коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно
техническо оборудване, предвидено за изпълнението на опитния участък, което
определя постигането на техническата обезпеченост. Представени са и методи за
осъществяване на координация и съгласуване на дейностите, както и други
организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на
строителните дейности. Например дейности по избор на доставчици на строителни
материали, товарене, транспортиране и съхранението им. Предложено е паралелно
изпълнение на дейностите по изкърпване на единични дупки и деформации на
настилката с неплътна асфалтова смес, оформяне на дупки, разбиване на неармирана
бетонова настилка с ел. къртач, доставка и монтаж на градински бордюри, подложка с
пясък/направа на пясъчна възглавница за тротоари, превоз на строителни отпадъци.
Предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат, като
същите са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).
По посочения начин при изпълнението на строителните работи ресурсите и времето за
изпълнение са оптимизирани.
Заключение: За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за
нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи и
съгласуване със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за
изпълнението й експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на три или повече
дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е
придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са
съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).
На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за
изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно
техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е
предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава
разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на
устойчиви резултати от реализирането им.
Липсват предпоставки за обосноваване на заключение за наличието на други характеристики
(обстоятелства), надграждащи предложението за изпълнение, като съображенията за това са
следните:
 За изпълнението на СМР на обекта (опитния участък) са дефинирани действия за контрол
върху строителни машини и оборудване. Участникът е разписал комплекс от операции по
предпазване, откриване на проявилите се неизправности и отстраняването им. Представени
са предвижданията му за реакция при отказ/инциденти със строителни машини и
оборудване, включително състава и оборудването на подвижната работилница, която ще
извършва ремонти на място, а основните ремонти ще се извършват в стационарните бази на
дружеството. Представен е план за действие при авария на техника, включващ и действия
по заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване. Предвидени са мерки
при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното
въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Представени са мерки по
отношение на затруднения свързани с: - Нарушен достъп на транспортните средства на
Бърза помощ, Пожарна и аварийна безопасност, КАТ - Служба „Полиция “; замърсяване на
околната среда, в това число територията на строителната площадка; Вредни газове; Прах;
Шум; Растителност, почва, строителни отпадъци; замърсяване на въздуха; достъп до
комунални услуги - водо, електро, газоснабдяване, телевизия и интернет, сметосъбиране;
питейно – битово водоснабдяване вследствие на СМР и аварии; подаването на електрическа
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енергия в следствие на СМР и аварии; възникване на пожар на строителната площадка;
вреди на лица и имоти по повод изпълнението на СМР и др.
Представен е подход за управление на срока, включващ както превантивни, така и
последващи мерки във всяко от следните направления: недопускане на и преодоляване на
последиците при закъснение началото на започване на работите, изоставане от графика при
текущото изпълнение на дейностите и забава при завършване на предвидените строителни
работи и предаване на обекта (опитния участък). Така например по отношение на
рисковото събитие закъснение началото на започване на работите, участникът е разписал
различни мерки за предотвратяване на настъпването му като: - Предварително проучване
на документацията за обекта; Координиране действията на Възложителя, Изпълнителя,
Строителния надзор; провеждане на ежемесечни срещи, на които да се обсъждат всички
текущи въпроси и проблеми и вземане на конкретни решения за изпълнение на поетите
ангажименти в срок; Подготовка за осигуряване на технически и човешки ресурси;
Проследяване на дългосрочни климатични прогнози и съобразяване с тях при
организирането и подготовката на строителния процес; Предварително разпределяне на
задълженията на всеки един от екипа на Изпълнителя; Своевременно извършване на всички
мероприятия по мобилизация от страна на Изпълнителя и др. Като последващи мерки са
предвидени - Промяна на линейния календарен план; Мобилизиране на допълнителни
трудови и технически ресурси, Влагане на добавки в бетоните /при бетонови работи/ за
ускоряване на втвърдяването му и добавки за бетониране при ниски температури;
Провеждане на разговори с Възложителя и органите на КАТ за обезпечаване на по-голям
фронт за едновременно изпълнение на СМР и др.. Аналогично на изложеното дотук,
участникът е разписал различни мерки както за предотвратяване, така и за елиминиране за
всяко от горепосочените рискови събития, свързани със срока, като цяло, участникът
правилно е разграничил превантивните от последващите дейности, което обстоятелство е
предпоставка за ефективност на предложената от участника стратегия за управление на
посочените рискови събития. Ангажираните мерки по отношене на срока са логически
последователни, обусловени една от друга, конкретното са описани всички предвиждани
мерки, които са адекватни и кореспондиращи със съответното идентифицирано рисково
събитие, което е предпоставка за срочно изпълнение на поръчката.
Като мерки за недопускане на влагане в строителството на материали, детайли,
конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на възложителя и
неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни работи
участникът е посочил, че предвижда да бъде изготвен План за качеството във връзка със
задълженията му по договора в рамките на първите 20 дни от началото на договора.
Контролът на качеството ще е в съответствие със системите на дружеството за управление
на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, в съответствие с
изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. Описани са
собствените сертификати, както и процедурите на дружеството по отношение на контролни
дейности, организация и управление, изпитвания и проверки, мостри и сертификати на
материали, изисквания към персонала, проверки и проби по време на строителството. Така
разписаните процедури представляват процедурни правила за контрол на качеството при
доставка на материали и изпълнение на СМР в дружеството. Липсват обаче конкретни
мерки за преодоляване на последиците при влагане в строителството на материали,
детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на
възложителя и неспазване на технологията за изпълнение на отделни видове строителни
работи. Комисията не може да обоснове извод, че предвидените превантивни мерки по
отношение на всяка проявна форма на некачествено строителство дават гаранции за
постигане на изискванията на възложителя за качество на изпълнението, тъй като по
отношение на превантивните мерки, участникът предвижда да изготви планът за качество в
първите 20 дни след сключване на договора, а представените правила и процедури са общи,
без конкретни предвиждания за обекта на настоящата поръчка.
Отделно от това липсват предвиждания за последващи мерки по отношение на всяка
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проявна форма на некачествено строителство, които да дадат гаранции за постигане на
изискванията на възложителя за качество на изпълнението.
Като контрол на мерките по отношение на срока и качеството, участникът отново разписва
процедури за осъществяване на контрол на качеството при: доставка и влагане на
материалите, отново са описани изискванията към материалите, процедура по избор на
доставчици, мениджмънт и персонал по осигуряване на качеството, инсталиране и тестване
на оборудване и строителни работи, почистване, стъпките по осъществяване контрола на
качеството, начина на влагане на различните видове материали и изискванията, на които
следва да отговарят. По същество тези дейности представляват правила за контрол на
качеството, а не контрол на предвидените от участника мерки по управление на срока и
качеството.
Изцяло липсват предвиждания по отношение на предвидените последващи мерки за срочно
изпълнение на поръчката.
Предвижданията, с които участникът е опитал да обоснове предлагане на технически и
технологични параметри, които превъзхождат изискванията на Възложителя, на база на
елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество, са извън обхвата и
възможностите за изпълнение по настоящата обществена поръчка, не водят до обективно
повишаване на качеството в резултатите от изпълнението или са неприложимо към
предмета на възлагането. Така например участникът предлага: направа на дрениращи
подложки от нетъкан геотекстил и филтриращи елементи за отводняване на намиращи се
под земята съоръжения, което е неприложимо към предмета на настоящата обществена
поръчка (приложимо е при строителство на сгради); Невидима защита на повърхността на
порести материали-видим бетон, облицовъчен камък, пясъчник теракота, гранит и др.,
което е неприложимо към предмета на настоящата обществена поръчка (приложимо е за
порести материали – бетон, облицовъчен камък, теракота, гранит, при фасади, паважни
настилки, тераси, каменни повърхности); Безтраншейно полагане на тръби, което е
неприложимо към предмета на настоящата обществена поръчка (Безизкопен метод за
полагане на тръби се използва при изграждане на тръбопроводи – напорни и гравитачни
водопроводи, канали, газопроводи, тръби за предпазване на телевизионни и телефонни
кабели и др.; съгласно количествената сметка възложителят не е включил в обхвата на
поръчката строителна дейност за полагане на тръби); Самонивелиращи се капаци на
ревизионните шахти, което е неприложимо към предмета на настоящата обществена
поръчка (позиция Позиция № 55 „Повдигане (сваляне) и укрепване на РШ / без стойност
на гривна и капак/“ от Количествената сметка предвижда само повдигане или сваляне на
РШ, а не полагане на нови капаци); Отводнителни улеи с осветление, което е неприложимо
към предмета на настоящата обществена поръчка (в Количествената сметка не е включено
изпълнението на строителни дейности по полагане на отводнителни улеи); Бордюри с
интегрирани отводнителни улеи, което осигурява отводняване в зоната на бордюра, като
същото е приложимо, но би следвало да е съпътствано с изграждане на нова отводнителна
система, която не е предмет на настоящата обществена поръчка; РР (ПП) шахти, което е
неприложимо към предмета на настоящата обществена поръчка (съгласно Количествената
сметка в обхвата на поръчката не е включено изпълнението на строителни дейности по
направа на ревизионни шахти); Използване на ново поколение тръби PE 100 RC, което е
неприложимо към предмета на настоящата обществена поръчка (съгласно Количествената
сметка в обхвата на поръчката не е включено изпълнението на строителни дейности по
полагане на тръби); слънчеви батерии за осветителни тела и малки пътни знаци, което е
неприложимо към предмета на настоящата обществена поръчка (съгласно Количествената
сметка в обхвата на поръчката не е включено изпълнението на строителни дейности по
подмяна на осветителни тела и пътни знаци); Стълбове за осветление –горещопоцинковани,
което е неприложимо към предмета на настоящата обществена поръчка (съгласно
Количествената сметка в обхвата на поръчката не е включено изпълнението на строителни
дейности по подмяна на стълбовете за осветление); използване на машина за
автоматизирано повдигане и полагане на бордюри, което е приложимо, но същото е
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свързано единствено с улеснение на работата на строителните работници при
транспортирането и полагането на бордюри, без да води до повишаване на качеството
съгласно изискванията на възложителя; използване на пластификатор – забавител на бетони
и разтвори, което води до увеличава сроковете на свързване и втвърдяване на бетона, като
улеснява строителя, но не води до обективно повишаване на качеството в резултатите от
изпълнението; използване на пластификатор с въздуховъвличащо действие, което улеснява
уплътняването на бетона и ускорява неговото втвърдяване, но не води пряко до обективно
повишаване на качеството в резултатите от изпълнението; използване на полипрополенови
влакна за армиране на бетони и мазилки, което е неприложимо към предмета на настоящата
обществена поръчка (прилага се при изпълнение на формувани бетонови изделия,
настилки, мостове, преградни стени, бетонни резервоари и басейни, канали, замазки и
мазилки, шприц и торкрет бетони); използване на стоманени фибри за бетон с огънати
краища RFC 45/50 (1x50), което е неприложимо към предмета на настоящата обществена
поръчка (употребява се за индустриални подове, изграждане на настилки за магистрали и
пътища, писти на летища, противоземетръсни структури, пристанищни структури, тунели и
други наземни конструкции); използване на противозамръзваща добавка за бетони и
разтвори, което повишава пластичността и обработваемостта на бетоновите смеси,
повишава мразоустойчивостта, повишава набирането на начална якост на бетоновата смес,
но основно улеснява строителя, без да води пряко до обективно повишаване на качеството
в резултатите от изпълнението; използване на суперпластифицираща добавка за бетон за
ускорено втвърдяване, което увеличава якостта на бетона в ранна възраст и позволява поранни срокове за декофриране, но основно улеснява строителя, без да води пряко до
обективно повишаване на качеството в резултатите от изпълнението; използване на
подходящи геосинтетични материали, което улеснява строителя при резки температурни
амплитуди, без да води пряко до обективно повишаване на качеството в резултатите от
изпълнението; Полагане на соларна настилка за пътища, което е неприложимо към
предмета на настоящата обществена поръчка (допринася за опазване на околната среда);
използване на светеща боя за бетонови настилки, което е неприложимо към предмета на
настоящата обществена поръчка (използва се за пътна маркировка и при сгради). В
заключение част от предложените за влагане материали от участника са иновативни, но
предвижданията му са твърде общи като предложените материали не са специфицирани и
индивидуализирани по никакъв начин, като освен това предложенията на участника не
свързани с предмета на настоящата обществена поръчка или не водят пряко до обективно
повишаване на качеството в резултатите от изпълнението. Посочените предложения на
участника освен това представляват нови допълнителни видове строително-монтажни
работи, които не са включени в Количествената сметка и обхвата на изпълнението им, като
от участника не е деклариран конкретен ангажимент, който да го обвързва кога и в кои
случаи посочените материали и технологии ще бъдат използвани с аргументиран конкретен
подход на прилагането им.
Ето защо, участникът получава 30 точки по настоящия показател.
„ИСА 2000“ ЕООД
Оценка по показател:
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ
40 точки
/ОПИТЕН УЧАСТЪК/ (О2)
Мотиви:
В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация на екипа
участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение на опитния участък
поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и стратегията на участника
за изпълнението в предложения срок за изпълнение на всеки етап и на опитния участък в
цялост. Участникът предвижда в тази връзка изпълнението на всеки един процес в неговата
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цялост и спазване на последователността, което от своя страна да доведе до безпроблемно
изпълнение на обекта. Предложената организация за изпълнение на обекта е в съответствие с
обхвата и заложените цели и резултати. Организацията за изпълнение отговаря на
изискванията на възложителя, посочени в техническата документация и спецификации, на
действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е
съобразена с предмета на възлагане. Участникът е изложил предвижданията си за
организиране на работата на строителния екип, включително как се разпределят
отговорностите и дейностите между ключовите експерти, методите за осъществяване на
комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други
организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на
възложената поръчка. Представен е организационен план, в който са изложени задачи,
отговорни лица и периоди на изпълнение, като планът обхваща целия период на изпълнение на
опитния участък.
Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за
изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на опитния участък се съдържа
подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи
изпълнението в пълния обхват, в това число описание на видовете строителни и монтажни
работи съгласно техническите спецификации и количествената сметка и тяхната
последователност на изпълнение и на организацията и подхода на изпълнение, като
конкретните дейности са адекватно разграничени по етапи на изпълнение и отделни видове
строителни дейности. Участникът предлага подход за изпълнение на опитния участък, основан
на: декомпозиране на всички дейности на съставни операции, с ясно дефинирани
продължителност, начало и край, посочени в линейния график; обосноваване на предложеният
срок за изпълнение чрез дефиниране на ресурсите, с които се разполага и които са необходими
за обезпечаване на качеството на крайния продукт; ефективни и адекватни мерки за опазване
на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд. В рамките на изпълнението на
строителството на обекта са идентифицирани етапи за изпълнение, които напълно обуславят
изпълнението в пълния му обхват, отчетена е необходимостта от подготвителни дейности,
които са описани в необходимата последователност на изпълнение – първи етап – въвеждане и
поддържане на Интегрирана система за управление, включваща мерки за здравословни и
безопасни условия на труд, опазване на околната среда и контрол на качеството; втори етап –
подготвителен етап, включващ дейности по подготовка и почистване на строителната
площадка, мобилизация, както и обособяване на основна база в с. Тикале за нуждите на
строителството; трети етап – изпълнение на всички видове строителни дейности; четвърти етап
– предаване обекта на Възложителя и пети етап – етап на гаранционно обслужване на обекта.
Изложени са съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност и
продължителност. В рамките на представената от участника последователност е описан
процесът, методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с
описание на последователността на операциите: фрезоване на стара асфалтова настилка с
дебелина до 4 см /без извозване на отпадъчния материал/, механизирано разкъртване на
асфалтова настилка с дебелина 3 см, повдигане и укрепване на РШ /без стойност на гривна и
капак/, повдигане и укрепване на дъждоприемни шахти /без стойност на решетката/, настилка
от едротрошен камък от 75 до 120 мм, включително всички свързани с това разходи и превоз,
доставка и машинно полагане на плътна сфалтова смес, включително всички свързани с това
разходи /без полагане на битумния разлив/, доставка и машинно полагане на неплътна
асфалтова смес, включително всички свързани с това разходи /без полагане на битумния
разлив/, полагане на битумен разлив, включително всички разходи по почистване на основата
за асфалтови работи, изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с асфалтова
смес, оформяне на дупки в т.ч. изрязване и разкъртване на асфалтовата настилка, обдухване и
обливане с битумна емулсия, разбиване на неармирана бетонова настилка с ел. къртач,
разваляне на бетонови бордюри 18/35/50, доставка и полагане на бордюри 18/35/50, повдигане
на бетонови бордюри със съществуващи, доставка и монтаж на градински бордюри,
възстановяване на каменна зидария с едно лице на вароциментов р-р за подпорна стена, тънки
199

изкопи до 0,5 м з.п. за подравняване, демонтаж на тротоарни плочки, подложка с пясък
/направа на пясъчна възглавница за тротоари/, настилка от вибробетонни плочи на 4 см
циментопясъчен разтвор и превоз на строителни отпадъци. Всяка от дейностите е
декомпозирана на поддейности, а те от своя страна - на отделни операции и действия по
изпълнението. В предложението на участника е налице и адекватно разпределение на
дейностите, задачите и операциите по изпълнението им спрямо отделните видове строителни
работи съгласно техническите спецификации, като същите са подробно описани –
декомпозирането на процеса на изпълнение на отделни дейности, задачи и операции по
изпълнението отразява коректно технологичната последователност според правилата,
правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи, като е
налице представяне на последователността на изпълнението на операциите за всеки вид
дейност. По този начин участникът е представил описание за начина на изпълнение на всички
видове строителни работи, като е отразена коректно технологичната последователност според
правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи.
Предвижданията са приложими за конкретния строеж – опитен участък предвид неговите
характеристики и особености.
Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение на
обекта. Представени са предвижданията за организация и мобилизация на използваните от
участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на определения от
възложителя обект, като същите покриват всички аспекти на извършваните дейности.
Представен е план за използване на материалите – добив на инертни материали, натоварване и
транспорт, производство на асфалтови и бетонови смеси, план за поръчка и доставка на
материалите в табличен вид и план за съхранението им в табличен вид.
Описани са методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и
съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка. Например органиграма на
комуникациите визуализира връзката между Изпълнител и Възложител. Предвижданията са
главният ръководител на обекта да разпределя ресурсите, задачите и приоритетите по
изпълнението на строителните дейности и да осъществява комуникацията с Възложителя.
Освен това участникът предлага методи за отчетност и контрол, управление на процесите на
комуникация и осъществяване на вътрешен контрол. Участникът предлага комуникацията да
се осъществява писмено чрез упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя,
както и провеждане на срещи – начална среща, срещи за напредъка, срещи по безопасност и
непланирани срещи (по всяко време и по искане на някоя от заинтересованите страни).
В съответствие с описаните дейности и технологии е представен линеен график за изпълнение
на опитния участък, който съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка,
необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени мярка, количество,
взаимовръзки, механизация, работници, продължителност, начало и край. При изследването на
линейния график комисията счита, че визуализираните в него технологичната
последователност, взаимозависимост и технологичното време за изчакване между отделните
видове работи са напълно коректни и съответстват на правилата, правилниците и наредбите за
изпълнение и приемане на съответните видове работи. При определянето на периодите на
изпълнение на всеки вид работи и тяхната последователност на изпълнение участникът е отчел
както технологичните (произтичащи от правилната технология), така и организационните
(свързани с организацията и необходимите ресурси) зависимости между работите на
конкретния обект – опитен участък.
Към линейния график са приложени надлежно изготвени Диаграма на работната ръка и
Диаграма на механизацията.
При детайлен и задълбочен преглед се установи пълно съответствие и липса на противоречия
между всички отделни части на представените подход и програма за изпълнение на
определения от възложителя обект (опитен участък).
Предвижданията между отделните части са съгласувани, последователни и представят наличие
на непротиворечиви подход и организация за изпълнение.
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Предвижданията за организация обосновават предложения от участника срок за изпълнение на
опитния участък.
Предвид гореизложеното и в съответствие с одобрената методика за оценка на офертите по
настоящия показател, налице е покриване на базовите изисквания на възложителя, тъй като
предложението за изпълнение на определения от възложителя обект (опитен участък) отговаря
на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите
елементи и в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните
изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.
Отделно от изложеното са налице характеристики, надграждащи предложението за
изпълнение, по три компонента, като са налице следните три обстоятелства:
 Участникът е представил организацията на строителния екип по изпълнението с
представяне на структурата и ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са
конкретните права, задължения и отговорности на ключовите експерти (главен ръководител
на обекта, технически ръководител, геодезист, координатор по ЗБУТ и специалист по
контрол на качеството) и на изпълнителския персонал. В линейния график за всеки вид
работа са изложени ангажираните за изпълнението й работници, механизация,
продължителност, начало и край, като освен това в: табличен вид са определена работната
ръка, при което всеки вид и количество строителна работа са декомпозирани на отделни
строителни операции, като са посочени ангажираните работници, разходната норма,
необходимото време за изпълнение на цялата работа, необходимия брой работници и приет
брой работници. Посочените обстоятелства обосновават извод за представено
разпределение на задълженията на строителния екип за всеки вид строителна дейност,
както и разпределение на работната ръка съгласно Количествената сметка - за всяка една
операция в рамките на конкретните дейности по изпълнението са показани норма време за
изпълнение и разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица
с ясно представяне на задачите и отговорностите им по видовете дейности, което определя
ресурсната обезпеченост на изпълнението на поръчката. Участникът е предвидил да
ангажира действително необходимите човешки ресурси за изпълнение на всяка от
работите, включени в изпълнението на обекта, съобразно правилната технология на
изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за качественото изпълнение
на строителството - участникът е разпределил човешкия ресурс, който смята да ангажира за
изпълнение на обекта. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка
от работите, включени в опитния участък, по правилната технология с качество съгласно
изискванията на възложителя и са съобразени с очаквания обем и планирания срок за
изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на
строителството.
Заключение: За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и
квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на
настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност,
която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи
еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати). Посочена е
норма време за изпълнение на всяка една операция.
 Налице е представяне на техническата обезпеченост както в линейния график и диаграмата
на механизацията, така и в самата работна програма, представяща предвижданията на
участника за организация за изпълнение на поръчката. Представен е списък на
необходимото техническо оборудване, при което по всеки вид и количество строителна
работа са посочени вид на механизацията, разходна норма (мсм), необходим брой
машиносмени за изпълнение на цялата работа, приет брой машини и отговорни експерти.
За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение. При анализ
на представената информация, като част от организация на ресурсите, комисията счита, че:
участникът е предвидил да ангажира действително необходимото техническо оборудване и
инструменти за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на поръчката,
съобразно правилната технология на изпълнение на съответната работа, което се явява
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предпоставка за качественото изпълнение на строителството; предвиденото оборудване
като вид дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в обекта, по
правилната технология с качество съгласно изискванията на възложителя; предвиденото
оборудване за изпълнение на всяка от работите като количество е съобразено с очаквания
обем и планирания срок за изпълнение на съответната работа, което се явява предпоставка
за срочното изпълнение на строителството. Направеното разпределение обхваща всички
видове дейности съгласно количествената сметка, като нагледно и ясно е представено по
коя позиция от количествената сметка ще работи всяко отделно техническо оборудване,
предвидено за изпълнението на опитния участък, което определя постигането на
техническата обезпеченост. Описани са методите за осъществяване на комуникацията с
Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти,
които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената поръчка.
Например органиграма на комуникациите визуализира връзката между Изпълнител и
Възложител. Предвижданията са главният ръководител на обекта да разпределя ресурсите,
задачите и приоритетите по изпълнението на строителните дейности и да осъществява
комуникацията с Възложителя. Освен това участникът предлага методи за отчетност и
контрол, управление на процесите на комуникация и осъществяване на вътрешен контрол.
Участникът предлага комуникацията да се осъществява писмено чрез упълномощени
представители на Възложителя и Изпълнителя, както и провеждане на срещи – начална
среща, срещи за напредъка, срещи по безопасност и непланирани срещи (по всяко време и
по искане на някоя от заинтересованите страни). Отделно в табличен вид са представени
предвижданията на участника за разпределение на експертите, срещите и съгласуванията
със заинтересованите страни по дейности, при което по всеки вид и количество строителна
работа са посочени продължителност, начало и край, необходимост от срещи, съгласуване
със заинтересовани страни и отговорните експерти. Посоченото разпределение е направено
в рамките на всички етапи от изпълнението на обекта. Предложено е паралелно изпълнение
на дейностите по: Фрезоване стара асфалтова настилка с деб.до 4 см /без извозване на
отпадъчния материал/; Механизирано разкъртване асфалтова настилка с d=3cм; Повдигане
(сваляне) и укрепване на РШ / без стойност на гривна и капак/; Повдигане (сваляне) и
укрепване на дъждоприемни шахти / без стойност на решетката/; Оформяне на дупки в т.ч.
изрязване и разкъртване на асфалтова настилка, обдухване и обливане с битумна емулсия;
Разбиване на неармирана бетонова настилка с ел. къртач; Разваляне на бетонови бордюри
18/35/50; Тънки изкопи до 0.5м з.п. за подравняване; Демонтаж на тротоарни плочки.
Предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат, като
същите са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР). По
посочения начин при изпълнението на строителните работи ресурсите и времето за
изпълнение са оптимизирани.
Заключение: За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за
нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация, материали, срещи и
съгласуване със заинтересовани страни и др.) и задълженията на отговорния/те за
изпълнението й експерт/и. Предложено е паралелно изпълнение на три или повече
дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е
придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са
съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР).
За изпълнението на СМР на обекта (опитния участък) са дефинирани действия за контрол
върху строителни машини и оборудване и реакция при отказ/инциденти със строителни
машини и оборудване (включително план за действия по заместване и ремонт на
унищожено или повредено оборудване). Предвижданията на участника включват: мобилен сервизен екип, който ще отстранява на място проблемите, които позволяват това;
На основната сервизна база в гр.Смолян ще се позиционира влекач с тежкотоварно
ремарке, които при необходимост ще транспортира авариралата машина до сервиза;
осигуряване на допълнителни екипи и техника за заместване и ремонт на механизацията.
Освен това, за периода на изпълнение на СМР в работата на строителния екип е
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аргументиран подход за управление на срока и качеството, включващ ефективни и
адекватни както превантивни, така и последващи мерки във всяко от следните направления:
недопускане на и преодоляване на последиците при закъснение началото на започване на
работите, изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите и забава при
завършване на предвидените строителни работи и предаване на обекта (опитния участък).
Участникът е представил „Стратегия за управление на риска”, която се състои от
встъпителна теоретична част с цел изясняване на понятията – система за управление на
риска, идентифициране и оценка на рисковете, избор на действие, планиране и ресурсно
обезпечение, мониторинг и управление на промените. На база подробно представената
методика за управление на риска е извършен цялостен анализ на рисковите събития и са
предложени превантивни и последващи мерки по отношение на всяко от горепосочените
времеви рискови събития, както и за допълнителни идентифицирани от участника рискове.
Така например по отношение на времевото рисково събитие - „Изоставане от графика при
текущото изпълнение на дейностите“, участникът е анализирал и оценил събитието като е
отчел, че -при изоставане от графика за текущото изпълнение на дейностите и неговото
непреодоляване ще се стигне до междинни закъснения, които ще доведат до увеличаване на
ресурсите необходими за навременно завършване на проекта. Степента на влияние е
умерена със средна вероятност. Основните фактори, които биха повлияли за настъпването
на този риск са: -закъснение в доставката на строителни материали; технологично
изоставане от лоша организация и/или повреда на строителна техника; - продължителни
лоши метеорологични условия. Като превантивни мерки за предотвратяване на
настъпването са предложени: - упражняване редовен контрол за спазване на строителния
график и превантивни мерки за недопускане на изоставането; - От ключово значение ще
бъде навременната доставка на строителните материали, като за тази цел ще бъде изготвен
вътрешен график на доставките, който ще се изпълнява и контролира централизирано, като
планирането ще бъде в срок от минимум 5 дни предварително; - Доставката на материали
собствено производство, ще се изпълнява по предварителни заявки до асфалтовата база и
кариерата в срок от 2 дни предварително. Ще бъдат осигурени алтернативни доставчици, в
случаи на невъзможност и/или ограничен капацитет на произодството на основния
доставчик; - За организацията на строителството е направен предварителен оглед на
обектите и ще се следи за последователността на изпълнените им съгласно предложения
линеен график ; - Ще се вземат в предвид приоритетите на Възложителя и ако се налага, ще
се изготви стройна реорганизация на последоватеността на строителството в съответствие с
новите изисквания на Възложителя;
Изправността на наличния машинен парк се контролира с периодични прегледи от опитни
специалисти, монтьори и механци. При необходимост, ремонтното звено разполага с
мобилен екип за отстраняване на повреди на място.
Като последващи мерки са предвидени: - При изоставане от графика ще бъде направен
анализ на причините при допуснатото изоставане; - Ще се информира Възложителя и
Строителния надзор и ще се ускори изпълнението; - Ще се отчитат изпълнените СМР и
дали те са в съответствие с Линейния график на обекта. При различия в действителното
положение от предвиденото, те ще бъдат отразявани на актуализиран график. При
констатация на забавяне следва да се премине на двусменен режим на работа и/или
увеличаване на броя на екипите.
Като дейности за мониторинг са предвидени: - Проследяване на събитията по възлагане на
отделните строителни обекти по договора. Изпълнение в срок предварително съгласуваните
и предвидени за изпълнение видове и количества работа. Наблюдение на изпълнението на
мобилизацията на необходимата механизация и персонал по обекти. Проследяване
изпълнението на заложената производителност от механизация, трудови бригади (екипи).
Проследяване на плана за доставка на материали и изпълнението му. А като контролни
дейности върху изпълнението на предложените мерки са предвидени: - Провеждане на
работни срещи и оперативки с необходимия интензитет за отчитане на напредъка в
изпълнението на строителството, по възложените обекти; - Обсъждане на работния график
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(графици по обекти) - изпълнени и оставащи за изпълнение видове и количества СМР; Преценка на обезпечеността на отделните обекти с механизация, персонал и материали;
Контрол на технологичната последователност при изпълнението; - Контрол на ефективното
използване на механизация, материали и персонал. Аналогично на изложеното дотук и
спазвайки същата последователност и взаимовръзки участникът разписва различни мерки
както за предотвратяване, така и за елиминиране на последиците за всяко едно рисково
събитие, като извършва всестранен анализ на рисковете. Като цяло, участникът правилно е
разграничил превантивните от последващите дейности за всеки един от рискове, което
обстоятелство е предпоставка за ефективност на предложената от участника Стратегия за
управление на риска. Ангажираните мерки са логически последователни, обусловени една
от друга, обосновани и строго систематизирани. Прави впечатление, конкретното описание
на всички мерки, които са адекватни и кореспондиращи със съответния идентифициран
риск, както и конкретните предвиждания за средствата, с които ще се постигне
изпълнението на съответната предложена мярка. Освен това, за всяко едно рисково събитие
участникът е предвидил конкретни ефективни и ефикасни дейности за мониторинг на
всеки риск по време на изпълнението на договора, както и ефективни и ефикасни дейности
за контрол на изпълнението на предложените мерки, които са описани в настоящия
протокол.
На база предвидените превантивни и последващи мерки по отношение на всяка проявна
форма на забава, както и предвидените дейности за мониторинг и контрол на мерките по
управление на срока, комисията счита, че същите представляват предпоставка за срочно
изпълнение.
По отношение на рисковете – „Риск от влагане в строителството на материали, детайли,
конструкции или изделия, които не съответстват на изискванията на Възложителя“ и
„Риск от неспазване на технологията за изпълнение на отделните видове СМР“ , участникът
е предвидил превантивни и последващи мерки по отношение на всяка проявна форма на
некачествено строителство, които дават гаранции за постигане на изискванията на
възложителя за качество на изпълнението. Налице е анализ и оценка на тези рискови
събития, отчетени са формите им на проявление, като например: - В случай на
констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност при
изпълнението на СМР, може да се стигне до сериозно забавяне срока на изпълнение, в
зависимост от обхвата на неправилно или некачествено изпълнената дейност. Степента на
влияние е умерена с средна вероятност. Като превантивни мерки ще предприеме: - Преди
започване на обекта ще се прегледат всички входни данни и ще се отразят
несъответствията, ако има такива, и ще се уведоми Възложителя.; - Предварително
представяне за одобрение на детайлно описание на предвидените за изпълнение технологии
и похвати.; - Работите ще се извършват при строго спазване на одобрените технологии.; Предварително представяне за одобрение на всички материали.;- Няма да се влагат
материали преди да се получи одобрението им.Като последващи мерки е предвидено:- При
допуснати грешки в технологично изпълнено неправилно или некачествено СМР,
незабавно след констатиране на несъответствията Участникът ще преустанови работа до
изясняване на причините довели да настъпването на събитието.; - Некачествено или
неправилно изпълнени работи ще бъдат разрушени и направени отново по установения ред
между Възложителя и ИСА 2000 ЕООД; Компенсирането на забавянето ще стане с
увеличаване на хората и машините за изпълнението на обекта. Мониторинга ще се
осъществи чрез: - Проследяване дали е изготвен предварителен анализ и детайлно
запознати ли са с предвидените за изпълнение видове и количества работи - ръководителя
на обекта техническия ръководител, останалия персонал.; Наблюдава се точно ли се
свеждат задачите до изпълнителския персонал.; Обсъждане на детайли по изпълнението на
видовете работи и тяхната последователност.; Изпълнява се в срок предварително
съгласуваните и предвидени за изпълнение видове и количества работа. За контрол върху
изпълнението на предложените мерки е предвидено: Осъществява се контрол на
технически лица по отношение степента на познаване на предвидените за изпълнение
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работи, разпределението и свеждането на задачите към изпълнителския персонал.;
Провеждане на работни срещи и оперативки с необходимия интензитет за отчитане на
напредъка в изпълнението на строителството, по възложените обекти. Обсъждане на
работния график (графици по обекти) - изпълнени и оставащи за изпълнение видове и
количества СМР.; Контрол на технологичната последователност при изпълнението. Налице
са конкретни предвиждания за превантивни и последващи мерки по отношение на всяка
проявна форма на некачествено строителство и влагане в строителството на материали,
детайли, конструкции и/или изделия, които не съответстват на изискванията на
възложителя, като освен, че е представил правилата и процедурите по осъществяване
контрола на качеството в дружеството в съответствие с внедрените си стандарти,
участникът е разписал конкретни дейности за мониторинг за всяка форма на проявление, с
посочване на отговорниците за изпълнението им, както и конкретни дейности за контрол на
предложените мерки за конкретното рисково събитие и за конкретния обект. Освен
посочването на конкретни дейности за мониторинг и контрол отделно за всяко рисково
събитие, участникът е предвидил ефективни и адекватни дейности за мониторинг и контрол
на мерките по управление на срока и качеството, включващи - текущ мониторинг и
периодично докладване на идентифицираните рискове и предприетите действия за тяхното
намаляване (реакции). Разписани са конкретни процедури и отговорници. Предвидени са
мерки при изпълнението, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на
негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица. Представени са
мерки по отношение на затруднения свързани с: - Блокиране на достъп от наличие на
строителни работници и материали или Задръстванията на движението и заобикаляния;
Прекъсване на водо-, електро- и газоснабдяване, както и комунални услуги; Отровни
газове; Опасни вещества в атмосферния въздух над нормите; Замърсяване на водата и
почвата над определените норми; Третиране и депониране на отпадъци; Наднормен шум;
Наднормени вибрации и др..
Заключение: За изпълнението на СМР на обекта (опитния участък) са дефинирани
действия за контрол върху строителни машини и оборудване и реакция при
отказ/инциденти със строителни машини и оборудване (включително план за действия по
заместване и ремонт на унищожено или повредено оборудване). Освен това, за периода на
изпълнение на СМР в работата на строителния екип е аргументиран подход за управление
на срока и качеството, включващ ефективни и адекватни както превантивни, така и
последващи мерки във всяко от следните направления: недопускане на и преодоляване на
последиците при закъснение началото на започване на работите, изоставане от графика
при текущото изпълнение на дейностите и забава при завършване на предвидените
строителни работи и предаване на обекта (опитния участък) /предвидените превантивни
и последващи мерки по отношение на всяка проявна форма на забава дават гаранции за
спазване на срока за изпълнение/; недопускане на и преодоляване на последиците при
влагане в строителството на материали, детайли, конструкции и/или изделия, които не
съответстват на изискванията на възложителя и неспазване на технологията за
изпълнение на отделни видове строителни работи /предвидените превантивни и
последващи мерки по отношение на всяка проявна форма на некачествено строителство
дават гаранции за постигане на изискванията на възложителя за качество на
изпълнението/. Предвидени са ефективни и адекватни дейности за мониторинг и контрол
на мерките по управление на срока и качеството. Предвидени са мерки при изпълнението,
касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от
изпълнението върху кръга засегнати лица.
На база на направените предложения и при преглед на цялостния подход и организация за
изпълнение на поръчката, въз основа на отчитане на изискванията на възложителя съгласно
техническите спецификации и проекта на договор, комисията формира заключение, че е
предложено ниво на изпълнение в съответствие с изискванията на възложителя, което дава
разумно ниво на увереност за наличието на ефективност на дейностите и постигане на
устойчиви резултати от реализирането им.
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Липсват предпоставки за обосноваване на заключение за наличието на друга характеристика,
надграждаща предложението за изпълнение, като съображенията за това са следните:
 Предвижданията, с които участникът е опитал да обоснове предлагане на технически и
технологични параметри, които превъзхождат изискванията на Възложителя, на база на
елементи, свързани с възможностите да се постигне по-високо качество, не водят до
обективно повишаване на качеството в резултатите от изпълнението. Така например
участникът предлага: използване на термоустойчиви адхезионни добавки STARDOPE 150
RB за асфалтови смеси, което води до повишават дълготрайността на асфалтовите настилки
и оказва влияние върху битума, като повишава способността му да понася различни
агресивни атмосферни въздействия, както и натоварвания от трафика; използване на
Тиксотропна целулозна добавка за износващи пластове (гранулирана) INNOCELL, което
повишава устойчивостта на асфалтовите смеси срещу високи температури, механични
натоварвания и деформации; използване на антизалепващ препарат за асфалт STARANT M,
който е предназначен за предотвратяване на полепване на асфалтовата смес по метални
повърхности, като не уврежда качеството на асфалтовата смес и допринася за по-лесно
полагане на асфалтовите смеси с асфалтополагащите машини; използване на
енергоспестяваща добавка за топли асфалтови смеси WAR-MIX L, което осигурява
намаляване на температурата на производство и полагане на асфалтовата смес до 70
градуса без да променя характеристиките на битума, удължава екплоатационен срок на
асфалтовото покритие поради по-ниско първоначално окисляване на битума, позволява
полагане при ниски външни температури, прилага се в райони със стриктни ограничения за
качеството на въздуха, спомага за доброто уплътняване на асфалтовата смес, подобрява
сцеплението между новоположения асфалт и съществуващата настилка и подобрява
сцеплението между новоположените пластове; използване на Добавки към бетона Antisol –
E, което предотвратява преждевременното изпарение на вода от бетона; използване на
Добавки към бетона Sika-4a и Sika-Fibers, което ускорява набирането на якост на бетона,
увеличава якостта и кохезията на база полипропиленови нишки, намалява образуването на
пукнатини при втвърдяване на бетона, допринася за добра удароустойчивост и
водонепропускливост на положения бетон; използване на Добавки към бетона SikaAntifreeze, което ускорява набирането на якостта на бетона при полагане при умеренониски температури, Повишава мразоустойчивостта на бетоновата смес (Не съдържа
хлориди, предизвикващи корозия на армировката). Предложените за влагане материали за
разлика от тези на останалия участник са ясно специфицирани и свързани с предмета на
настоящата обществена поръчка. Предлагат се индивидуално определени материали и
добавки, които могат да бъдат използвани при строителството на пътните настилки,
улесняват тяхното полагане, повишават здравината на износващия пласт, повишават
устойчивостта им на високи температури, механични натоварвания и деформации.
Предложените добавки за бетоновите смеси увеличават якостта на бетона, повишават
мразоустойчивостта им, не съдържат хлориди, предизвикващи корозия на армировката,
подобряват удароустойчивостта и водонепропускливостта на положения бетон, което
допринася за устойчивостта, дълготрайността и качеството на полаганите смеси, както и за
по-дългия период на експлоатацията им. Въпреки това комисията счита, че използването на
посочените добавки е нормално присъщо за изпълнението на поръчката и основно улеснява
работата на строителя в етапа на изпълнението, без това обаче да води до обективно
повишаване на качеството в резултатите от изпълнението и без да надхвърля пределите на
нивото на изпълнението съгласно техническите спецификации.
Ето защо, участникът получава 40 точки по настоящия показател.
Не е налице особено мнение на членове от комисията.
Въз основа на подадените оферти и изготвените справки комисията единодушно
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РЕШИ:
I. На основание чл.57, ал.1 и 2 от ППЗОП допуска участниците „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“
АД и „ИСА 2000“ ЕООД до отваряне на ценовите им предложения.
II. Ценовите предложения на допуснатите участници да бъдат отворени на 03.09.2018 г. от
09:00 часа в заседателна зала № 343, находяща се на третия етаж на административната сграда на
община Смолян, на адрес гр. Смолян, бул. България № 12, за която дата и час участниците да
бъдат уведомени своевременно посредством съобщение в профила на купувача, съдържащо
датата, часа и мястото на отварянето.
Настоящият протокол е технически съставен на 29.08.2018 г.
Комисия в състав:
Председател и
член:
Членове

инж. Васка Караджова /подпис/*
Златко Карамучев /подпис/*

Дата: 18.09.2018 г.
гр. Смолян

инж. Цвятко Каменов /подпис/*

/подпис и печат/*
Утвърдил:
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ
Кмет на община Смолян

* Забележка: Налице са положени подписи от членовете на комисията и подпис и печат от
възложителя, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23
от ЗЗЛД.
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