
ОБЩИНА СМОЛЯН  
MUNICIPALITY OF SMOLYAN 

бул. „България” № 12, 4700 Смолян, България 

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd 

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26 

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bg 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в производство по 

възлагане на обществена поръчка за строителство на ниска стойност по реда на 

Глава XXVI от ЗОП – чрез събиране на оферти с обява, с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ПОДПОРНА СТЕНА (СТЕНА №3) НА УЛИЦА "АНАСТАС СТАЙКОВ" 

ГР.СМОЛЯН“, откритa с обява на възложителя № 3 от 15.05.2020г., публикувана 

заедно с цялата документация на сайта на възложителя на интернет адрес: 

http://www.smolyan.bg/bg/menu/content/3106 - профил на купувача, за която обява за 

обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП на Портала за обществените 

поръчки са публикувани информации, както следва: информация за публикувана в 

профила на купувача обява за обществена поръчка под уникален код ID  9098760  и 

информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти под 

уникален код ID 9098957. 

 

 

Първо заседание: 

 

На 01.06.2020г., в 13:00 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 на възложителя № ОП-9 от 01.06.2020г. се събра комисия в 

следния състав: 

Председател:  

Златко Карамучев –  старши юрисконсулт в дирекция „ПНО“ в община Смолян; 

Членове: 

Розета Буйкова – гл. специалист в дирекция „СИиОС'' в община Смолян, 

инж. Елена  Кейкиева - инженер в дирекция „СИиОС“ в община Смолян, 

 

 Комисията проведе заседание по осъществяване правомощията си съгласно чл.192, 

ал.4 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.97, ал.3 и 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както следва: 

  

 1. Комисията започна работа след получаване на представените оферти, протокола 

по чл.48, ал.6 от ППЗОП и графика за работа на комисията по чл.51, ал.4, т.1 от ППЗОП. 

 

 2. На база на получения списък на участниците в производството и представените 

оферти всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.  

 

3. Комисията направи съобразно изготвения списък на участниците и получените 

оферти следните констатации: 
 

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098760
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3.1. Регистрирани предложения – 2 (две) оферти, както следва: 
 

 

№ 

 

Наименование и данни на участника 

 

Регистрационен 

номер, дата и 

час на 

предложението 
 

 

 

 

 

1. 

 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД 

(ЕИК:120557292) 

адреси: гр. Смолян 4700, ж.к. Невястата, ул. Орфей № 3, бл. 

2, вх. Б, ет. 1, ап.16; гр. Смолян 4700, ул. Дичо Петров № 20; 

тел.: 0301/65632, 0887/792957; факс: 0301 65632;   

електронна поща: infra.stroi@abv.bg 

 

 

 

 

ДЛ 004185 

26.05.2020г. 

10:44ч. 

 

 

 

2. 

 

 

„ЕНЧЕВГРУП“ ЕООД 

 (ЕИК: 200611399) 

адрес: гр. Златоград 4980, бул. България №35;  

тел: 0878/553255, 0887/641071;  

електронна поща: enchevgroup@mail.bg 

 

 

 

ДЛ 004193 

26.05.2020г. 

12:08ч. 

 

 

3.2. Подадените предложения са постъпили в определения от възложителя срок. 
 

3.3. Представените пликове са с ненарушена цялост. 

 

4. При отварянето на офертите присъстваше Мариана Софрониева - пълномощник 

на управителя на „ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД, като представител на останалия 

участник не присъстваше. Надлежно беше съставен и подписан Списък на участниците в 

обществената поръчка или техни упълномощени представители, присъстващи при 

отварянето на офертите. 

 

5. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на документите, съдържащи се 

в предложенията на участниците по реда на тяхното постъпване. За офертите се изпълниха 

следващите действия: комисията обяви съдържанието на офертите, ценовите и 

техническите предложения, като последните се подписаха от трима членове на комисията; 

в изпълнение на разпоредбата на чл.97, ал.4 от ППЗОП, комисията предложи на 

присъстващия представител да подпише техническото предложение по отношение на 

подадената оферта на другия участник, което право не  беше използвано. Не бяха 

направени възражения и комисията продължи работата си в закрито заседание. 

 

Второ заседание: 

 

На 29.06.2020 г., в 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 на възложителя № ОП-9 от 01.06.2020 г. се събра назначената 

комисия.  

 

Комисията проведе закрито заседание по осъществяване правомощията си 

съгласно чл.192, ал.4 от ЗОП и чл.97, ал.5 от ППЗОП, включващи разглеждане на 

mailto:infra.stroi@abv.bg
mailto:enchevgroup@mail.bg
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документите, съдържащите се в офертите на участниците (установяване на съответствие 

с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, установяване на 

съответствие на техническите и на ценовите предложения с предварително обявените 

условия), оценка и класиране, при което бяха извършени следните действия и бяха 

направени следните констатации: 

 

1. Разглеждане на документите съдържащите се в офертите на участниците: 
 

 

1.1. 
 

 

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД  
 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил: Опис на представените документи и декларации, както 

следва: Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно 

Образец № 1, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, Декларация по чл.3, т.8 и 

чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици, изготвена съгласно Образец № 4, и 

Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, изготвена съгласно Образец № 5. 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

съдържаща информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с 

критерии за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: 

Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за 

подбор“ от  Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване 

на професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в 

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях 

категории съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя - II група (строежи от транспортната 

инфраструктура), строежи от II до IV категория съгласно Удостоверение №  

II - TV 005968. 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 /словом: пет/ години от датата 

на подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични 

или сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности, свързани с 

изграждане, реконструкция и/или основен ремонт (респ. други еквивалентни 

дейности) на подпорна стена (респ. друго подобно/еквивалентно 

съоръжение) с дължина минимум 90 метра /словом: деветдесет метра/, в 

http://register.ksb.bg/
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това число и: Строителни работи по укрепване на път IV -19772, Тешел-

Буйново при км. 6+ 900, чрез изграждане на подпорна стена с обща дължина 

76м, изпълнени в периода от 03.12.2014 г. до 22.03.2016 г. за община 

Борино; Аварийни дейности на ул."Станевска", гр. Смолян, включващи 

укрепване на свлечения скат на ул.“Станевска“ № 25  чрез изграждане на 

подпорна стена - с дължина 8 м и възстановяване на разрушения водосток в 

този участък, изпълнени в периода  от 15.09.2015 г. до 23.11.2015 г. за 

община Смолян; Укрепване на пътното платно на общински път в с. Гела, 

между Долна и Горна махала - на км. 1+600 от табелата на с.Гела, чрез 

изграждане на подпорна стена с дължина 4 м, изпълнено в периода от 

21.06.2016 г. до 22.08.2016 г. за Община Смолян; Укрепване на пътното 

платно на ул. “Кайнадина“ № 13, чрез изграждане на подпорна стена - с 

дължина 6 м, изпънено в периода от 18.10.2016 г. до 01.12.2016 г. за община 

Смолян; Многофункционална спортна площадка УПИ II - Училище, кв. 12, 

с. Гьоврен, община Девин, вкл. Част Конструкции, в това число и 

изграждане на подпорна стена с обща дължина 13 м, изпълнени в периода 

от 19.06.2017 г. до 28.07.2017г.  за община Девин. 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение 

на поръчката, в минимален изискуем обем включващо: комбиниран багер с 

хидрочук, бетоновоз, иглен вибратор, самосвал и виброплоча. 

 Участникът е удостоверил, че прилага в строителната си дейност системи за 

управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната 

среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, 

за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ 

строителство, или еквивалентни. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, 

и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, е удостоверил съответствието си с изискванията към 

личното състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – лично 

състояние“ от Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое 

от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал. 1 от ЗОП. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и 

чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици, изготвена съгласно Образец № 4, и  

Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, изготвена съгласно Образец № 5, е 

удостоверил липсата на други основания за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
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действителни собственици, и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените 

от възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите 

приложения към него, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила 

на заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Участникът е представил ценово предложение, съдържащо Ценово предложение, 

изготвено съгласно Образец № 6, остойностенa количествена сметка за обекта и 

анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 244 292.61 лева /словом: двеста четирдесет и 

четири хиляди двеста деветдесет и два лева и шестдесет и една стотинки/ без ДДС.  

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 3.70 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 100 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 25 %; 

 Доставка-складови разходи: 10 %; 

 Печалба: 10 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 40 /словом: четиридесет/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне 

на строителна линия и ниво съгласно приложения № №  2 и 2а от Наредба № 3 от 

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

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Описателен документ, представящ подход и програма за изпълнение на поръчката: 

 Съществуващо положение. 

o Улица „Анастас Стайков“ се намира в квартал „Каптажа“ на град 

Смолян и е без трайна настилка. При интензивни валежи се свличат земни 

маси към изградените жилищните сгради намиращи се под пътното 

платно.Тези процеси застрашават функционирането на пътя, по който 

преминават живеещите, и е единственият достъп до жилищните им 

сгради, тъй като улицата е без изход и завършва с обръщало. За да се 

реализира улицата, съгласно одобрения регулационен план, е необходимо 

да се изградят подпорни стени, които да оформят и укрепят пътното 

платно. 

o Съгласно изготвен проект е предвидено изграждане на 4 броя подпорни 

стени, които се изпълняват поетапно, съгласно осигуреното 

финансиране, като с настоящата обществена поръчка се възлага 

строителството на една от тези стени (стена № 3) 

 Проектно решение 

o Участникът предвижда се изграждане на стоманобетонова подпорна 

стена (стена № 3) с обща дължина 98,09 м. Стената е разположена 

изцяло в обсега на улицата по регулационната линия. Височината на 
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стената е от1.57м до 4.78м над цокълната фуга. Предвидено е да се 

изпълни с 18 броя ламели. За да се елиминира хидродинамичния натиск, е 

предвидено да се поставят барбакани Ф 110, подредени в два реда по 

височина. За оформяне на дренажна бариера зад стената е необходимо да 

се използват ръчно подреден камък. Обратният насип е от скална маса с 

ъгъл на вътрешно триене 35 градуса.За изграждане на стената следва да 

се използват бетон с клас С20/25 (В25) и подложен бетон С 8/10 (В 10) 

съгласно БДС EN 206-1 N/A и стомана клас В 235-гладка и В 500-оребрена. 

След декофриране на стената е необходимо всички бетонови 

повърхности, които се засипват, да се измажат двукратно с горещ 

битум. Битумът се нанася върху суха и добре почистена бетонова основа. 

За обезопасяване на движението участникът предвижда да се изпълни 

стоманен парапет.  

 В експертния състав за изпълнение на строителството и обезпечаване 

добрата координация и качественото изпълнение на обекта ще са налице: 

Технически ръководител, Специалист по контрол върху качеството, 

Координатор по безопасност и здраве, със солиден опит в 

строителството. Допълнително за обезпечаване добрата координация и 

качественото изпълнение на проекта ще бъдат привлечени да 

съдействат: Отговорник снабдяване и доставки и Отговорник 

строителна механизация и автотранспорт. Всички останали звена и 

отдели на дружеството осъществяват спомагателна и 

административна подкрепа за реализацията на проекта. 

 Комуникация между страните: Управителят планира и контролира 

дейността - разпределя задачите и ресурсите; оценява квалификацията 

на персонала за изпълнението на важни за качеството производствени 

процеси. Съвместно с Техническия ръководител определя необходимите 

бригади от работници, с подходяща квалификация и умения за 

изпълнението на конкретните строително - монтажни работи. След 

подписване на договора следва правилното управление на изпълнението. 

Това включва анализи на предвидените за изпълнение ключови етапи, време 

и фази на изразходваните материали и ресурси. При изменение на 

планираните и реалните стойности, ще се вземат корективни мерки. 

Бързият достъп на мениджмънта до информацията е съществен. Ще се 

създаде добро сътрудничество и координация на действията между 

основните институции. 

 Организация за контрол на качеството. Според спецификата на 

работата, в зависимост от обемът на СМР и сроковете, на базата на 

изискванията на Възложителя и при наличието на необходимата 

механизация, материали и определянето на необходимия изпълнителски 

състав и налична работна ръка, под прякото ръководство на Техническия 

ръководител започва изпълнението на предвидените СМР за изпълнение на 

поръчката. Подготовката на строителството ще осигури всички 

необходими ресурси и условия за контролирано изпълнение на строителния 

процес, с цел постигане на съответствие с техническата спецификация и 

договорените изисквания. техническият ръководител ще уточни 

критериите за добра работа чрез инструкции, скици, схеми, образци и др. 

За конкретната поръчка техническият ръководител ще извърши преглед 
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на възможностите на основните производствено - технически процеси и 

ще предприеме необходимите действия за реализиране изискванията на 

работната документация за качеството на извършваната работа и 

изпълнение на планираните количества работи в определения срок. От 

етапите следва да бъдат изведени конкретните задачи. Същите следва 

да бъдат конкретно дефинирани и разделени на по-малки по обхват 

компоненти и подзадачи, които ще бъдат съгласувани времево и с оглед 

на взаимообвързаността им. Така ще се постигне по- доброто им 

координиране и ясна проследимост в последователността им. Отчитайки 

предоставената от Възложителя изходна информация, проектната 

документация, подадената оферта и поставените задачи и цели ще се 

определят и/или актуализират вида и количеството на необходимите 

ресурси /човешки, технически, финансови и материални/. В хода на 

реализирането на проекта и в зависимост от поставените цели и 

постигнатите резултати към един определен момент от жизнения цикъл 

на проекта, ресурсите ще бъдат адаптирани с цел постигане на желана 

ефективност и оптимизация. Отчитайки ново представена 

документация или промяна в обстоятелствата на този етап ще се 

анализират и идентифицират конкретните рискови фактори с цел по-

добрата им адаптация към стартиралия проект. Ще бъдат 

актуализирани потенциалните рискове, които могат да окажат 

въздействие върху жизнения цикъл и реализацята на проекта в условията 

на поети договорни задължения. Неизменна част от този етап е 

разработването на методи и конкретни действия за своевременно 

намаляване на заплахите и елиминиране на рисковите фактори. 

 Техническият ръководител на обекта е централна фигура при 

оперативната организация и изпълнението на СМР, изпълнява дейността 

си в тясна взаимосвързаност с Координатора по ЗБУТ и Отговорника по 

качеството. Техническият ръководител определя какво и докога трябва 

да бъде направено, следи и отговаря за изпълнението на проекта и 

координира дейностите по цялостното изпълнение на проекта. Той е 

отговорен за качественото и навременно извършване на строителните 

работи. Техническият ръководител определя кои от изпълнителския 

състав и по какъв начин следва да приведе в действие направените 

указания от Управителя, Строителния надзор, Отговорника по качество 

и Координатора по ЗБУТ и подава обратна информация с цел 

проследимост и координация на дейностите между изпълнителския 

състав и останалите участници в процеса. Управителят координира 

всички помощни звена. 

 При извършване на отделните видове работи участникът ще използва 

квалифициран за това изпълнителски състав, притежаващ съответната 

специализация. Те ще изпълняват диференцирани задачи поставени им 

пряко от бригадирите и синхронизирани с Техническия ръководител на 

обекта. В работата на строителната площадка операторите на 

строителните машини и транспортна техника, както и във връзка с 

доставките и извънредните дейности са под пряко ръководство на 

Техническия ръководител. 
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 Техническият ръководител контролира използването на материали и 

смеси, да става само съгласно указанията за употреба и депониране и 

следи за изправността на машините и тяхното използване.  Техническият 

ръководител на обекта провежда начален инструктаж на работниците 

и ежедневен инструктаж, съобразно извършваната за деня работа, 

както и периодичен инструктаж с цел поддържане и допълване знанията 

на работещите в строителството по безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана. Техническата безопасност на труда се 

осигурява и с необходимите инвентарни средства - парапети, стълби, 

огради, указателни табели и др., като за изпълнението им следи 

техническия ръководител на обекта. Работещите на обекта трябва да се 

запознаят с изискванията на Правилник по безопасност на товаро-

разтоварни работи, Противопожарни строително - технически норми и 

Наредба №2 / 22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 

работи. 

 За безопасността, здравето и контрола по качество през целия период и 

обхват на изпълнението отговарят съответните ангажирани лица - 

Специалиста по контрола на качеството и Координатора по безопасност 

и здраве. Те събират и анализират информацията от строителната 

площадка, правят оценка на съответствието и предписания съгласно 

нормативната рамка, вътрешно фирмените процедури и внедрената в 

дружеството изпълнител интегрирана система за управление и контрол 

на качеството. 

 Специалистът по контрола на качеството ще организира и ръководи 

цялостната дейност по въпросите на качеството. Ежедневно 

инспектира качеството на изпълняваните работи и влаганите продукти. 

Съгласувано с ръководителя на обекта, организира съвещания по 

качеството планомерно и при необходимост. Участва в проверки по 

качеството по искане на инвеститора, на авторския надзор, на 

ръководителя на обекта. Участва в подготовката на документите за 

приемателните комисии, касаещи неговата дейност. Съгласувано с 

техническият ръководител, бракува по съответния ред и спира от 

употреба продукти, неотговарящи на утвърдените материали, образци, 

стандарти и други нормативни документи. Спира изпълнението на 

некачествено извършени СМР.  

o Качество на материалите за строителния процес. Всички материали, 

които ще бъдат вложени в строежите ще бъдат придружени със 

съответните сертификати за произход и качество, инструкция за 

употреба и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един 

от вложените строителни продукти със съществените изисквания към 

строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите 

изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към 

него. Всички строителни и монтажни работи ще се изпълняват съобразно 

изискванията на нормативната уредба, техническите спецификации за 

настоящия обект и фирмените технологии на фирмите доставчици. При 

изпълнение на всички строителни и монтажни работи ще се спазват 
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изискванията на съответните технологии за влагане на материали, 

отговарящи на БДС или еквиваленти. 

o Контрол при транспортирането на материалите и при доставките. 

Контролът при доставката и транспортирането на материалите се 

извършва от Специалиста по контрол на качеството, Техническия 

ръководител и периодично от Възложителя. Специалистът по контрол на 

качеството извършва входящ контрол на материалите,доставени 

директно на обекта. Ако при контролът по време на строителството се 

установят отклонения и несъответствия в параметрите на процес или в 

характеристиките на продукта, Специалистът по контрол на 

качеството съгласува с Техническия ръководител на обекта спиране 

работата и се разпорежда незабавно отстраняване на 

несъответствията. 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. Всички продукти, които ще се вложат 

следва да са годни и да притежават съответните декларации на 

производителя и указания за приложение. Строителните продукти се 

считат годни за употреба, ако отговарят на следните технически 

спецификации:Стандарт - български /БДС/ или еквивалентен; Стандарт 

- европейски /ЕК/ или еквивалентен; Стандарт - въведения като 

български, съответен европейски стандарт /БДС EN/ или еквивалентен. 

 Координаторът по безопасност и здраве ще осъществява непосредствено 

оперативно, административно ръководство и контрол на обекта във 

връзка със спазването на ЗБУТ. Не допуска действия допускащи и 

предполагащи събития и предпоставки за събития които биха довели до 

трудови и други злополуки както със персонала на Изпълнителя така и с 

трети страни. Ще съблюдава за спазване на всички норми за предаване и 

приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. По време на 

изпълнение на СМР ще бъдат взети всички мерки, за да осигури 

безопасността на строителната площадка според законодателството. 

Обособената част от строителната дейност, която ще се възложи 

самостоятелно на 

 Координаторът по безопасност и здраве следи за безопасността при: 

o Безопасност при земни работи. Преди започване на земните работи 

трябва да се извърши почистване и временно повърхностно 

отводняване на терена. Изкопите за извършване на проучвателни 

работи (шурфове, шахти, кладенци) задължително се засипват след 

използването им. Забранява се извършването на земни работи със 

строителни машини на разстояние по-малко от 0,20 м от подземните 

съоръжения. При извършване на земни работи на разстояние по-малко 

от 0,20 м от подземните съоръжения изкопаването трябва да се 

изпълнява ръчно с права лопата. Кирки могат да се използват само при 

извършване на земни работи в близост да защитени с кожух или 

защитени с бетонни или стоманобетонни стени подземни съоръжения. 
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В тези случаи кирките могат да се използват само като помощно 

средство за извършване на земните работи. Временните пътища и 

необходимите продукти и приспособления за извършване на земните 

работи (укрепителни елементи, стълби и др.) да се изграждат и да се 

доставят на място задължително преди започване на изкопните 

работи. Преди започване на изкопните работи задължително трябва 

да бъдат монтирани всички предвидени ограждащи и предпазни 

съоръжения. Преди изкопаване на траншеи и ями в населени места по 

улици, дворове или на места, където има движение на хора и превозни 

средства, поставените защитни ограждения да се означават с 

предупредителни знаци и табели и светлинна сигнализация - през 

тъмната част на денонощието. Отстраняване на растителността да 

се извършва при спазване нормативните изисквания за безопасност на 

труда в горското стопанство и Наредба №1/10.03.1993 г. за опазване 

на озеленените площи и декоративната растителност. Изкопни 

работи в земни пластове, където има опасност от бързо проникване на 

вода, да се извършват само сред вземане и изпълнение на всички 

необходими мерки, включително изграждане на аварийни площадки, за 

незабавно евакуиране на работещите в случай на внезапно наводняване 

и при осигурено непрекъснато аварийно изпомпване на водата. 

Строителни и монтажни работи в изкопи, подложени на 

навлажняване след изпълнението им, може да се извършват само след 

като бъдат взети мерки срещу обрушване на откосите - намаляване на 

наклона на откоса и т.н. - съгласно съответния проект за земни работи 

и Плана за безопасност и здраве. Забранено е разполагане на работни 

площадки върху елементи от укрепването на откосите, стъпване или 

ходене по елементите, както и поставяне на продукти и съоръжения 

върху тях. Забранено е извършване на изкопни работи чрез подкопаване. 

Забранено е преминаването и престоя на хора, както и изпълнението 

на други видове строителни и монтажни работи, в обсега на действие 

на строителната машина. Забранено е извършване на земни работи със 

строителни машини на разстояние, по-малко от 0,2 м от подземни 

мрежи и съоръжения. Разстоянието от въртящите се части на 

платформата на багера да авто-самосвала не трябва да е по-малко от 

1,0м. Уплътняването на земни маси в близост до съществуващи сгради, 

съоръжения, колони и подпорни стени да се извършва, като се вземе 

пред вид въздействието на уплътняващите машини върху тях. 

Уплътняването следва да се извършва по посока от фундамента на 

сградата или съоръжението с постепенно отдалечаване. Обратните 

насипи се изпълняват само по нареждане на Техническия ръководител 

или по указание на проектанта и ако бетонът на съоръжението е 

набрал най-малко 70% от крайната якост. При прослойно уплътняване 

демонтажът на укрепването се извършва винаги отдолу нагоре в 

процеса на насипването. Забранена е работата с електрически 

трамбовки при дъжд или гръмотевична дейност. Забранен е достъпът 

на лица в радиус 10,0 м при работа с булдозери. Лични предпазни 

средства. При изкопни работи да се използват предпазни каски и 

ръкавици. 
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o Безопасност при армировъчни работи. Преди започване на 

армировъчните работи Техническият ръководител осигурява 

безопасното им изпълнение, като взема подходящи мерки за 

предпазване на работещите от възможни рискове. При използване на 

строителни машини, скелета, платформи или люлки за извършване на 

армировъчни работи да се спазват изискванията за безопасна работа 

с тях. Преминаването (включително с ръчни колички) върху монтирана 

армировка да става само по стабилно поставени върху подложки 

пътеки. Пътеките да се поставят на разстояние не по-малко от 1,5 м 

от външните контури или непокрити отвори, както и от други 

елементи, представляващи опасност при евентуално падане встрани 

на преминаващите по пътеките. Приготвената армировка да се 

пакетира според изискванията за транспортиране и складиране, като 

се отчита последователността на извършване на монтажа й. 

Армировъчните скелети, които се поставят на местата им преди 

монтиране на кофражните форми, задължително да се осигурят 

срещу преобръщане и падане. Предварителното напрягане на 

армировката да се извършва в съответствие с инструкция за 

безопасност при този вид работа. При изпълнение на армировка на 

подове, придвижването на работещи по нея да става само по специално 

разположени пътеки от дървен или друг подходящ материал с ширина 

не по-малка от 0,30 м. При изработката на армировката е забранено 

оставянето на стърчащи краища от нея, които могат да наранят 

преминаващи работещи. Забранено е качването по монтирана 

вертикална армировка по време на работа. Заваряването, нагряването 

и рязането на армировка при направен дървен кофраж задължително 

да се извършва само ако са взети всички необходими мерки за 

противопожарна и аварийна безопасност. Заготовката и полагането 

на арматурата става с изправни ръчни и механични средства на 

обезопасени работни места и приет кофраж от техническия 

ръководител и инвеститорския контрол. Забранено е връзването на 

кабели за осветление, механизми и др. по арматурата, независимо от 

вида и предназначението й. Товароподемните машини трябва да се 

укрепват и приемателните им площадки да се обезопасяват с 

парапети. Колективни средства за защита и лични предпазни средства 

- при армировъчни работи работещите да използват предпазни очила и 

ръкавици, осигурени срещу порязване. Знаците и табелите за 

безопасност на труда се разполагат по схема, както следва. (Прилага 

се схема на местоположението и вида на необходимите знаци, 

съобразена с конкретните условия при извършване на кофражни и 

армировъчни работи). 

o Безопасност при бетонови работи. Полагането на бетона да започва 

след приемането на кофража и армировката по съответния 

нормативен ред. Полагането и вибрирането на бетонната смес в 

самостоятелни стоящи конструктивни елементи и в дълбоки 

фундаменти да се извършва от обезопасени работни площадки с 

плътен под и с парапет с бордова лента, средно и главно перило за 

ръцете. Скелетата, по които се превозва бетон към отделно 
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разположени греди и колони, да са с плътен под с ширина не по-малка 

от 1,2 м и да са оградени с парапет с най-малко средно и главно перило 

за ръцете и бордова лента. При полагане на бетонова смес с 

бетонпомпа и липса на пряк визуален контакт между машиниста и 

работещия, полагащ бетона, да се използва сигналист. Зоната на 

обслужване на бетонпомпата е 10 м и е зона с ограничен достъп, която 

се означава със знаци “Забранен достъп на външни лица”. В тази зона 

е забранен достъпът на лица, които не са свързани с нейното 

обслужване. При полагане на бетон с бетонпомпа преместването на 

стрелата от един участък на друг да се извършва само при спряно 

действие на нагнетателната помпа. При полагането на бетон с 

бетонпомпа налягането да се контролира чрез манометъра и да не са 

допуска превишаване на допустимото налягане.  

o Не се допуска: 

- използване на кабели за подаване на бетонна смес, чиито капаци 

не се затварят плътно или нямат сигурно устройство за 

окачване; 

- механизирано преместване на празен кюбел с незатворен капак; 

- изпускане на бетонна смес от кюбела на височина, по-голяма от 

1,00м, от мястото на полагането й. 

o Бетонопроводът задължително да се изпразва и почиства при всяко 

прекъсване на подаването на сместа за повече от 30 мин. 

Монтажът, демонтажът и ремонтът на бетонопроводите, както 

и отстраняването на остатъчен бетон по тях, да се извършват 

само след намаляване на налягането им до стойностите на 

атмосферното. По време на изпитване на бетонопроводите със 

сгъстен въздух да се определи опасна зона с ограничен достъп около 

съоръженията, като работещите, незаети в операциите по 

изпитването, не се допускат на разстояние по-малко от 10,0 м от 

тях. Придвижването на хора и транспортни колички по прясно 

излят бетон да става по специално изградени, стабилно поставени 

върху подложки пътеки от дърво или друг подходящ материал. При 

транспортиране на бетонова смес с ръчни колички с едно колело 

допустимият наклон на пътеките е до 4% при изкачване и до 12% 

при спускане. За колички с две колела, за изкачване и спускане, 

наклонът на пътеката да е по-малък от 3%. Големината на товара 

за съответния наклон да се определя съгласно оценката на риска. 

Дървените пътеки, по които се извършва транспортирането на 

бетоновата смес, да са достатъчно здрави, да не се огъват и да 

нямат остри завои и стъпала. Те не трябва да стъпват директно 

върху направената армировка. Работещите, обслужващи 

бетонпомпата, да ползват следните лични предпазни средства: 

защитни очила и каски. Бетонирането да се преустанови при 

неблагоприятни климатични условия, като гръмотевична буря, 

обилен снеговалеж, силен дъжд или вятър, гъста мъгла, през 

тъмната част на денонощието или при прекъсване на изкуственото 

осветление. Знаците и табелите за безопасност на труда се 

разполагат по схема, както следва: (Прилага се схема на 
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местоположението и вида на необходимите знаци, съобразена с 

конкретните условия при извършване бетоновите работи). 

o Безопасност при настилки. 

- На шлайф машините трябва да работят добре обучени 

работници. Работи се при обилна вода, която е проводник на 

електрически ток. Работникът трябва да е облечен с брезентови 

дрехи, гумени ръкавици и ботуши. 

- Рязане на каменни или други облицовъчни материали на 

строителната площадка се извършва на оградени и защитени 

места на разстояние Зм едно от друго. 

- При сухо рязане на закрито се предвижда обезпрашаваща 

инсталация, а при мокро механизирано рязане - дървени скари 

около машината и канали за оттичане на водата. 

o В изпълнителския състав ще участват Строителни работници със 

съответната квалификация, необходима за качественото 

извършване на обекта: 

- Общи работници - изпълняват СМР, за които не се изисква 

квалификация, като разваляне на асфалтови настилки, товаро-

разтоварни работи, пренос на строителни материали и разтвори, 

събира и изнася на определените места отпадъци, извършва обща 

работа при изпълнение на ремонтни работи, изпълнява и други 

конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. Носят 

отговорност при нанесени вреди върху инвентара и материалите, 

които пренасят. Спазват правилата за товарене, разтоварване и 

пренасяне и нормативните изисквания за безопасност на труда. 

Притежаващи дългогодишен опит.  

- Изкопчии — извършват изкопни работи в земни и скални почви. 

Имат необходимия опит за работа с необходимото оборудване - 

компресор, къртач и др. Притежаващи дългогодишен опит в 

направата на траншейни и всички видове изкопи с натоварване на 

ръчни колички и на транспорт, както и прехвърляне. 

- Багеристи - с образование средно-специално, курс за квалификация, 

обучение за вида и типа машина, с която работи. Управление и 

обслужване на въжено-механични, хидравлични и многокофови 

багери, оборудвани с различно загребващо устройство при 

разработване на почви, направа на канали, основи на съоръжения, 

жилищни и промишлени сгради, планировка, корекция на реки, 

направа на изкопи и насипи, строителство на пътища и ж.п.линии, 

диги, и други подобни, управление на машината в ход и на място; 

монтаж и демонтаж на различното оборудване към машината; 

контролиране при движение и работа изправното състояние на 

работните органи, системите за управление, възлите и 

отговорните детайли на машината; осигуряване и поддържане 

нормален режим на работа; извършване на профилактика, смазване 

и текущ ремонт; участие в ремонта в условията на сервиз; 

отстранява възникнали грешки в техниката за управление на 

машината. Извършват ежедневното обслужване на машината и я 

поддържат в чисто и изправно състояние; зареждат 
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необходимото количество качествени гориво, масла и охладителни 

течности; познават връзката между отделните механизми на 

машините; извършват монтажа и демонтажа на различното 

оборудване; извършват или участват при извършването на всички 

видове изкопно-насипни работи с различните оборудвания на 

загребващото устройство като изпълняват функции, операции и 

манипулации предвидени по технологичен ред в карти, технологии и 

ПСД; Умение да водят машината при разнообразни условия-

надлъжни и напречни наклони, криви и др.; Отговарят за 

безопасността по време на движение и работа на обекта; Грижат 

се за чистотата на машината след работа; Работят 

самостоятелно или в комплект с други машини използвани в 

технологичния процес; спазват екологичните изисквания; Спазва 

нормите, правилата и изискванията за безопасна работа, по които 

е обучен и инструктиран; Използват коректно машините, 

съоръженията и средствата за индивидуална и колективна 

защита; Уведомява съответните длъжностни лица за всеки случай 

на повреди, аварии и други, които създават опасност за неговото 

или на други хора здраве, а така също и за възникналите трудови 

злополуки; Оказва съдействие за реализирането на всички мерки, 

свързани с осигуряване на безопасността и опазване на здравето на 

хората. Притежаващи дългогодишен опит. 

- Кофражисти - изпълняват дейности като направа и разваляне на 

кофраж за колони, плочи, греди, стени, самостоятелни пояси, 

щурцове, козирки, корнизи, тръбно инвентарно скеле; направа и 

разваляне на кофраж за ребрени плочи, сводове, касетирани тавани, 

правоъгълни и кръгли резервоари, подпрени с дървено или тръбно 

инвентарно скеле; направа на висяща дървена конструкция с наклон 

над 20 и светъл отвор над 13 метра; направа на дървен скелет за 

преградни стени; направа на дъсчена обшивка върху готов скелет; 

направа на черен под; направа на кофраж за нулеви цикли на сгради, 

направа на обшивка за тавани и стрехи с дъски; направа на лежаща 

дървена конструкция с гвоздейни съединения; направа на дъсчена 

или летвена обшивка на покрив; направа на покривни конструкции с 

наклони от 20 до 45 градуса; разваляне на гредореди, дюшемета, 

почистване на дървен материал от полепнал бетон и разтвор; 

отвесиране, нивелиране и свързване на пълзящ кофраж; сглобяване 

на кофражни панели и метални платна при пълзящ кофраж; сложни 

съединения и сглобки; монтаж на оградни метални  платна; 

сортиране и подреждане на дървен материал по вид и размери. 

Притежават дългогодишен опит и квалификация като 

кофражисти, запознати със съвременните кофражни технологии. 

- Арматуристи - изпълняват дейности като връзване с тел на 

армировъчни пръти; извършване на всички видове напрегателни 

работи при сложни стоманобетонни конструкции по различни 

системи на напрягане; огъване на армировъчни пръти от всички 

диаметри, монтиране на всякакъв вид армировка за основи и плочи 

/без и с кръстосване/, греди с конзолните им части, щурцове, стени, 
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колони; изработване на стремена; монтиране на заварени мрежи и 

скелети; прищипване на стоманени пръти; ръчно и машинно 

опъване и изправяне на бетонна стомана с диаметър до 14 мм; 

рязане на стомана с диаметър до 12 мм; сортиране на 

изработената армировка; разчитане кофражни и арматурни 

планове за всички видове стоманобетонни конструкции и елементи. 

- Бетонджии - изпълняват дейности с полагане на бетон и грижи 

след полагането. Спазват технологиите за полагане на видове 

бетон, времето за полагане. Съхраняват всички съпътстващи 

документи, като декларации за съответствие, превозни бележки и 

др. Притежават необходимите сертификати и дългогодишен опит 

в подготовката и полагането на бетон. 

- Каналджии - притежават дългогодишен опит и квалификация за 

подготовка на канала за полагане на тръби в изкоп, като извършват 

необходимите СМР - подложка и засипване с пясък, трамбоване и 

уплътняване на насипи и др. 

 Средно списъчния брой на работниците на обекта е 15 човека. При 

направата на графика сме се стремили да получим плавна диаграма на 

работниците. За всеки вид дейност (всяко специализирано звено) е 

осигурена поточност в натоварването, по този начин се избягва 

получаването на екстремуми в диаграмата, улеснява се планирането и 

организацията на строителната площадка. 

 Необходимият персонал квалифицирани работници за съответните СМР 

винаги ще са налице, а броят им е предсавен в Линейния график и съответно 

Диаграмата на работната ръка.Ръководните и технически лица ще следят 

за точното изпълнение на СМР. 

 Всички СМР ще се изпълняват под ръководството на: Техническия 

ръководител, Специалиста по контрола на качеството и Координатора 

по здравословни и безопасни условия на труд. 

 Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на 

строежа: 

o координира осъществяването на общите принципи за превантивност и 

безопасност съгласно ЗЗБУТ при: 

а)вземане на технически и/или организационни решения за едновременно 

или последователно извършване на етапите и видовете СМР; оценяване 

на необходимата продължителност за извършване на етапите и 

видовете СМР; 

o координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, 

т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато 

такъв се изисква, от строителите и, при необходимост от защита на 

работещи, от лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност; 

o актуализира плана за безопасност и здраве при отчитане на 

настъпилите изменения с напредването на СМР; 

o организира съвместната работа между строителите, в т.ч. 

подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата 

строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна 

информация и координира техните дейности с цел защита на 

работещите и предотвратяване на трудови злополуки и 
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професионални болести, като при необходимост включва в този процес 

и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност; 

o координира контрола по правилното извършване на СМР; 

o предприема необходимите мерки за допускане на строителната 

площадка само на лицата, свързани с осъществяване на 

строителството. 

 Техническият ръководител: 

1. изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ; 

2. пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и 

здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане; 

3. спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни 

технологии и проекти; 

4. провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи; 

5. забранява работа със строителни машини, съоръжения и 

инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ; 

6. незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или 

аварии на строителната площадка, строежа, частта от строежа 

или работните места, за които отговаря; 

7. разпределя работещите по работни места съобразно тяхната 

правоспособност, квалификация, знания и опит; 

8. контролира: 

а) планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и 

съоръжения чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, 

методи и процедури; 

б) монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните 

компоненти, кофражи, готови строителни елементи или временни 

опори и подпори; 

в) правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на 

материалите, изделията и оборудването; 

9. осигурява: 

а) прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната 

площадка, строежа или съответното работно място, когато има 

сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им 

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

при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се 

изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация; 

б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за 

които отговаря;  

в) координация на работата, когато скелетата, платформите и 

люлките се използват от няколко бригади; 

10.Oпределя: 

а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на 

строителни машини и механизация на строителната площадка; в 

случаите, когато машинистът няма достатъчна видимост, 

техническият ръководител определя към него сигналист; 

б) местата на захващане на предпазните колани на работещите и на 

люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава 
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опора и ежедневно контролира окачващите им приспособления преди 

започване на работа; 

в) лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, 

прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване 

(строителни машини, директни горивни устройства и др.); 

г) лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, 

прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите 

помещения; 

11.Изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ; 

12.Участва при анализиране на причините за допуснати трудови 

злополуки. 

13.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. 

 Бригадирът на производствено звено (бригада): 

- отговаря и следи за спазването на изискванията за ЗБУТ от 

работещите от производственото звено (бригада); 

- в отсъствие на техническия ръководител разпорежда спиране на 

работата при заплаха за здравето или живота на работещите; 

- не допуска извършване на СМР от работещи извън поставените 

им задачи; 
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- отговаря за реда и чистотата в помещенията или фургоните, 

които се използват от производственото звено (бригада) за 

битови цели. 

- Канализационната система на строителната площадка трябва 

да осигурява отвеждането на повърхностните води, за да не се 

допуска наводняване на пътищата, пътеките, проходите, 

железопътните линии, подкрановите пътища, местата, 

определени за паркиране на безрелсовите строителни машини, 

откритите складове, товаро-разтоварните площадки и др. 

- 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. 

- Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи 

от работно оборудване през отвори на етажите. За тази цел се 

използват кранове, подемници, закрити улеи или други подходящи 

приспособления и съответна опаковка. 

- Когато строителните отпадъци се изхвърлят от строежа 

посредством улеи (сметопроводи), те се изпълняват и монтират 

така, че да не запрашават или замърсяват работната и околната 

среда. 

- В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се 

ограничава по подходящ начин. 

- 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 контролират. 

- 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. 

 Операторите: 

o Операторите и работещите, на които е възложено управлението или 

използването на строителни машини, инструменти или строително-

монтажни пистолети: 

- спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за 

безопасност и здраве и изискванията на наредбата за 

съответната машина или инструмент; 

- преди започване на работа проверяват изправността на 

машините и инструментите, а по време на работа следят 

състоянието им, като при установена неизправност 

прекратяват работата; 



 

 

19 

- при съвместна работа със сигналист точно изпълняват 

подаваните сигнали; 

- изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в 

негово отсъствие - на заместника му или на бригадира, 

ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен когато 

тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и 

безопасна експлоатация на машината. 

- Канализационната система на строителната площадка трябва 

да осигурява отвеждането на повърхностните води, за да не се 

допуска наводняване на пътищата, пътеките, проходите, 

железопътните линии, подкрановите пътища, местата, 

определени за паркиране на безрелсовите строителни машини, 

откритите складове, товаро-разтоварните площадки и др. 

- 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. 

- Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи 

от работно оборудване през отвори на етажите. За тази цел се 

използват кранове, подемници, закрити улеи или други 

подходящи приспособления и съответна опаковка. 

- Когато строителните отпадъци се изхвърлят от строежа 

посредством улеи (сметопроводи), те се изпълняват и 

монтират така, че да не запрашават или замърсяват 

работната и околната среда. 

- В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се 

ограничава по подходят начин. 

- 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 

контролират. 

- 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. 

 Работниците: 

o При инструктажа работещите, които извършват СМР, се 

информират за задълженията им да: 

- спазват изискванията за безопасност и здраве при 

изпълняваната от тях работа; 
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- се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в 

работно време алкохол и упойващи вещества; 

- спазват указанията за безопасно движение на територията на 

строителната площадка и на работните места; 

- не извършват СМР, за които не притежават изискваната 

правоспособност или квалификация; 

- използват личните и други предпазни средства, когато това се 

изисква, и след употреба да ги връщат на съответното място; 

- преустановяват незабавно работа и да уведомяват 

непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която 

имат основателни причини да считат: 

- че са създадени условия, застрашаващи както тяхното здраве 

или живота им, така и здравето и/или живота на околните 

лица; или 

- когато е констатирана неизправност в машините, 

съоръженията, уредбите, инструментите, скелетата, 

платформите, люлките, защитните средства и др., вследствие 

на което може да възникне злополука, авария, пожар или взрив; 

- използват правилно машините, апаратите, съоръженията, 

уредите, инструментите, опасните вещества, транспортното 

оборудване и другите средства за производство, както и да не 

използват неизправни такива; 

- не прекъсват, променят или отстраняват произволно 

предпазните средства на машините, апаратите, 

инструментите, съоръженията и сградите; 

- сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на 

строителя и/или на координатора по безопасност и здраве за 

осигуряване на безопасна работна среда. 

 Задачи: 

1. Проектантите контролират изпълнението и при необходимост 

дават препоръки и указания на Техническия ръководител за 

изпълнението на обекта. 

2. Техническият ръководител предварително се запознава с 

технологията на изпълнение на обекта. 

3. Той контролира започването на работа, като предварително 

съгласува трасировката на стените за наличие на подземни и 

надземни съоражения. 

4. Техническият ръководител провежда необходимия първоначален и 

периодичен инструктаж на целия екип, ангажиран за изпълнението 

на обекта. 

5. Запознава механизаторите със специфичните изисквания при 

изкопни работи, транспорта на изкопаните маси до определеното 

депо. 

6. Определя количеството на изкопите, които трябва да се изпълнят 

за деня, за да се спази изпълнението на сроковете, съгласно Линейния 

график и същевременно осигурява нормално преминаване през 

пътния участък. 
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7. Техническият ръководител запознава работниците и специалистите 

със задачите за деня и в по-дългосрочен план - за цялата работна 

седмица. 

8. Техническият ръководител дава заявка на Доставчика за доставка 

на необходимите материали - по графика. 

9. Конролира доставките, като количества и наличие на необходимите 

сертификати, придружаващи материалите. 

10.Техническият ръководител запознава отговорниците (бригадирите) 

на групите квалифицирани работници: изкопчии, кофражисти, 

арматуристи, бетонджии - за планираните задачи и технологията 

на изпълнение. 

11.Задачите на бригадирите са - да запознаят ръководения ат тях 

състав със задачите при изпълнение на обекта и контролират 

качеството и темповете на реализиране на задачите. 

12.Техническият ръководител събира и съхранява всички документи, 

съпътстващи доставките на материалите. Своевременно съставя 

необходимите Актове и Протоколи по време на строителството. 

13.При необходимост своевременно съгласува с Проектанти, 

Строителен надзор, Инвеститорски контрол - възникналите 

въпроси по време на строителството и информира всички 

участници за изпълнението на строителния процес. 

14.Техническият ръководител информира Строителния надзор с 

предстоящите за изпълнение видове СМР е цел по-добра организация 

при: 

- приемане на армировка; 

- разрешаване полагане на бетон; 

- и последващите дейности: декофраж - след набиране на 

определената якост на бетона; обмазване на стените и 

обратни засипки. 

 Организация на ресурсите — доставка иа материалите и избор на 

механизация при изпълнение на обекта. 

 Отчитайки предоставената от Възложителя изходна информация, 

проектната документация, подадената оферта и предвид ново 

настъпили обстоятелства ще се определи план - график на 

доставките, които е необходимо да бъдат заявени на доставчиците. 

Ще се адаптират изискванията на процедурите уреждащи реда и 

начина за осъществяване на доставките. В графика ще бъдат 

маркирани срокове за поръчка, за изготвяне и доставка, като 

критичните от тях ще бъдат маркирани и управлявани с висок 

приоритет. Съществен дял при изпълнението на дейностите за 

реализация на поръчката заема доставката на материали и 

оборудване. Тази дейност е неразделна част от строителния процес и 

в съответствие с това за нея се отделя специално внимание. 

Сроковете за доставка са съобразени с разработения линеен график 

(календарен план) за изпълнение на поръчката. Процесът по 

доставянето на материали и оборудване на обекта започва незабавно 

след подписването на договора и продължава до завършването на 

СМР. Навременните и качествени доставки са от решаващо значение 
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за изпълнението. Като цяло тези дейности са пряко свързани от една 

страна с изпълнението на строителните работи и в същото време са 

в зависимост от сроковете за доставка, които се договарят с 

доставчиците. Двата процеса са взаимно обвързани и протичат 

паралелно във времето. От Изпълнителя ще бъде обърнато внимание 

на това как ще се подреждат доставките в зависимост от 

последователността на изграждане на обекта.Строителните 

материали ще се подсигуряват с хода на строителството по 

предварително уточнени количества и сключени 

договори.Доставките на материали и оборудване ще бъдат в 

зависимост от линейния график на Изпълнителя. За правилното 

съхраняване на доставените материали и оборудване ще бъде 

осигурен склад. Складирането ще бъде съобразено с изискванията на 

доставчиците и спецификата на складираните материали.Всички 

доставяни материали ще бъдат обозначени с името на 

производителя, търговската марка и друга информация, която се 

изисква от прилаганите производствени стандарти. Всяка една 

доставка ще е придружена със съответните сертификати.Всички 

строителни продукти ще се съхраняват и влагат точно според 

инструкциите и препоръките на производителя. Препоръките за 

съхранение ще бъдат представени за одобрение от Надзора и 

Техническия ръководител и ще се спазват непрекъснато. 

  Всички влагани 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 НСИСОССП, приета с ПМС № 325 от 

06.12.2006 г.).Доставените материали, необходими за изпълнението 

на обекта, трябва да отговарят на всички изисквания на техническия 

проект и да бъдат придружени със: 

o сертификати за качество по ISO 9001 и да отговарят на 

европейските стандарти. За материалите, които ще се използват 

е необходимо представяне на съответните разрешителни; 

o заверено копие от сертификат за съответствие на строителния 

продукт издаден от оторизирано лице по Наредба № РД-02-20-1 от 

5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни 

продукти в строежите на Република България; 

o Материалите които ще използва изпълнителя следва да 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. 

o Всички материали и заготовки, които ще се влагат в обекта, 

трябва да са нови, със съответното качество, подходящи за целта 

и не трябва да имат дефекти. Материалите трябва да се избират 

така, че да предотвратяват корозията, причинена от околните 

условия.Всички дефектни материали се отстраняват от строежа, 
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а дефектните работи се развалят за сметка на Изпълнителя. В 

случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и 

правилници и се извършват съответните изпитания.Докато не е 

получено одобрението на Строителния надзор няма да бъдат 

поръчвани никакви материали или извършвани строителни 

дейности. Такова одобрение не освобождава Изпълнителя от 

неговите задължения и отговорности по договора за 

изпълнение.Необходимо е Изпълнителят предварително да 

съгласува с Възложителя всички влагани в строителството 

материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка 

промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от 

Възложителя. В строежите трябва да бъдат вложени материали, 

определени в проектите или материали с еквивалентни технически 

характеристики, но отговарящи на изискванията в българските 

и/или европейските стандарти.За доказване на съответствието 

на предлаганите материали ще са приложени сертификати, 

декларации за съответствие и други приложими документи. Преди 

доставката на материалите изпълнителят ще направи 

необходимите проверки и съгласувания за гарантиране на 

качествените изисквания, заложени в техническата спецификация 

и проекта.При приемането на материали от доставчика ще се 

прави проверка за: 

- Сертификат за съответствие на производителя; 

- Проверка на характеристики; 

- Проверка на маркировката. 

o При транспорт, доставка и складиране ще се прави: 

- Проверка за дефект; 

- Проверка за замърсяване; 

- Проверка за повреди при товаро - разтоварните операции. 

 Материалите за стоманобетонната конструкция трябва да отговарят на 

следните стандарти; 

 Бетон С 20/25 и С 8/10 - съгласно съгласно БДС EN 

206:2013+А1:2016/NA:2017 или еквивалент; 

 Материалите за производство на бетон трябва да отговарят на 

следните стандарти: 

o Едър добавъчен материал: Едрият добавъчен материал трябва да 

бъде: трошен чакъл, трошен камък и тяхната комбинация. 

o Техническите изисквания за добавъчните материали са определени в 

БДС EN 12620:2002+A1:2008/NA:2017. 

o Размерът не трябва да надхвърля една трета от най-малкия размер 

на елемента, който ще се бетонира. Рзмерът на зърното трябва да 

бъде по-малък от разстоянието между съседните армировъчни 

пръти и от разстоянието до кофража. 

 Пясък: Пясъкът трябва да бъде получен от естественото 

разрушаване на скали (естествен пясък) или чрез принудително 

разрушаване на скали (трошен пясък). Техническите изисквания за 

пясъка трябва да бъдат, както са определени в БДС EN 12620. 
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 Цимент: Портландциментът, шлакопортландцименът и 

пуцолановият портландцимент трябва да отговарят на 

изискванията на БДС EN 197-1. Циментът трябва да бъде доставен 

в здрави и добре запечатани торби или в насипно състояние. 

Доставените количества трябва да бъдат достатъчни, за да няма 

прекъсвания в бетонните работи. Партидите от различни заводи 

или от различни марки или серии трябва да бъдат складирани 

отделно. Цимент, засегнат от влага или с влошено качество поради 

други причини, ще бъде извозван от обекта. 

 Вода: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. 

 Добавки: Химическите добавки, прибавени към бетона в малки 

контролирани количества, за да подобрят свойствата на 

бетонната смес или бетона, трябва да отговарят по класификация 

на изискванията на БДС EN 934-2. Количеството и методът на 

употреба на добавките трябва да бъдат в съответствие с 

препоръките на производителя. Употребата на добавки се 

разрешава само ако е указано в Проекта или със съгласието на 

Възложителя, или при условие, че е доказано с предварителни 

изпитвания, че отговарят на БДС EN 934-2. Употребата на добавки 

не трябва да влияе отрицателно на втвърдяването на цимента, 

якостта, дълготрайността на бетона или на антикорозионната 

защита на армировката. Производството, транспортирането и 

полагането на бетоновите смеси трябва да отговарят на 

изискванията на БДС 4718. Съдържанието на хлориди в бетона не 

трябва да надвишава стойностите определени в БДС 7268. 

Съставът на пресния бетон не може да бъде променян след излизане 

от смесителя. Вибрирането на положения бетон трябва да 

продължава дотогава, докато от него престанат да излизат 

въздушни мехури. Да не се допуска разслояване на бетона вследствие 

вибрирането му. 

 Армировъчна стомана В500 съгласно: БДС EN 10080:2005 Стомани 

за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи 

положения или еквивалент; БДС 4758:2008 Стомани за армиране на 

стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана 

В235 или еквивалент; БДС 9252:2007 Стомана за армиране на 

стоманобетонни конструкции. Заваряема армировъчна стомана 

В500 или еквивалент. 

 Битум - да отговаря на изискванията по БДС EN 12591 или 

еквивалент; 

 Битумна емулсия - свързващо вещество с бързо разпадаща се 

катиона полимер - модифицирана емулсия. Емулсията да отговаря 

на изискванията по БДС EN 13808:2006 или еквивалент. Скални 

материали (камък трошен) - да отговаря на изискванията по БДС 

EN 13242 +A1/NA или еквивалент. 
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 Стоманен парапет - да отговаря на изискванията на БДС EN 1317 

или еквивалент, със степен на задържане H2W4; 

 Пътни знаци : 

o Всички пътни знаци, указателни табели и фундаменти, към тях се 

изпълняват по съгласно одобрения проект и в съответствие с 

изискванията на "Технически изисквания при изпълнение на пътни 

знаци и указателни табели от светлоотражателни материали" - 

ИАП, 2002 г., БДС 1517- 2006, БДС EN 12899-1 или еквивалентни, 

Правилника и Закона за движение по пътищата и Наредби № 01/18, 

№ 01/16 и № 5 за постоянна и временно пътна сигнализация и за 

места с концентрация на ПТП. Носещите стълбчета, конзоли, 

стойки и др. елементи за неподвижно закрепване на вертикални 

пътни знаци трябва да отговарят на изискванията на БДС EN 

12899-1 или еквивалентни. Всички стоманени части трябва да са 

защитени срещу корозия чрез горещо поцинковане в съответствие с 

БДС EN ISO 1461:2002 или еквивалентни. Стълбчета, портални и 

носещи рамки, конзоли и скрепителни елементи за пътните знаци 

трябва да бъдат изработени от стомана S 235 JR по БДС EN 

10025:2006 или еквивалент или с по-добро доказано качество. 

Материалите, които са годни за повторна употреба трябва да 

бъдат внимателно отстранени, почистени, запазени, сортирани, 

надписани, защитени и складирани на подходящи места или 

натоварени и транспортирани до подходящ склад, съгласно 

указанията на Възложителя. Повредените материали по вина на 

Изпълнителя трябва да бъдат заменени с нови за негова сметка. 

o Участникът в табличен вид е псочил строителните материали, 

които ще се влагат при изпълнението на поръчката. 

 Организация за цялостното изпълнение на поръчката 

 Предвидените за изпълнение СМР се извършват съгласно 

изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и на техническия проект. Документирането на 

извършените СМР 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 да се влагат само строителни продукти, в 

съответствие на съществените изисквания към строежите и да 

имат оценка на съответствието съгласно Закона за техническите 

изисквания към продуктите, съответно на Наредбата за 

съществените изисквания и оценяване съответствието на 

строителните продукти. Техническото изпълнение на 

строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие 

с изискванията на българското законодателство и правила и норми 

в строителството. Особено внимание следва да се отдели на 

следните нормативи: 

 Закон за устройство на територията и съответните наредби към 

него; 
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o ПИПСМР /Правила за извършване и приемане на строителни и 

монтажни работи/ за съответните видове работи; 

o Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и 

безопасни условия на труд; 

o БДС/EN за влаганите материали, изпълнението на работите, 

изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и 

на доставените материали и оборудване. 

o Изпълнението ще бъде в пълно съответствие е инвестиционния / 

технически проект. Отделните действия / задачи по изпълнението 

следва да отразяват коректно начина на изпълнение и 

технологичната последователност на строителите процеси за 

всички видове строителни работи съгласно действащите 

технически норми и стандарти, правилна технология за 

изпълнение, като действията да са приложими за строежа, 

предвид неговите характеристики и особености, да покриват 

всички аспекти на извършваните дейности с отчитане на 

реалната производителност на предложените работна сила, 

технологично оборудване и механизация. При изпълнението ще се 

съблюдава технологичната последователност, взаимозависимост, 

технологичното време за изчакване между отделните видове 

работи, като периодите на изпълнение на всеки вид строителни 

работи и тяхната последователност на изпълнение следва да 

отчитат както технологичните (произтичащи от правилната 

технология), така и организационните (свързани с организацията 

и необходимите ресурси) зависимости между работите на обекта. 

Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи ще бъде 

обезпечено с необходимото техническо оборудване, съобразно 

правилната технология на изпълнение на всяка от работите, което 

се явява предпоставка за качественото изпълнение на 

строителството; ние осигуряваме оборудване за изпълнение на 

всяка от работите, което като количество ще е съобразено с 

очаквания обем и планирания срок за изпълнение на съответната 

работа, което се явява предпоставка за срочното изпълнение на 

строителството.Изпълнението на всеки отделен вид строителни 

и монтажни работи ще бъде ресурсно обезпечено е необходимите 

човешки ресурси (строителен екип, включващ технически лица и 

работници), съобразно правилната технология на изпълнение на 

съответната работа, което се явява предпоставка за 

качественото изпълнение на строителството; ние осигуряваме 

човешки ресурси, които са достатъчни за изпълнение на всяка от 

работите, по правилната технология с качество съгласно 

изискванията на Възложителя и съобразно очаквания обем и 

планирания срок за изпълнение на съответната работа, което е 

предпоставка за срочното изпълнение на строителството. 

o Общи изисквания за качество и работа. Изпълнителят трябва да 

подготви подробни работни схеми и графици, включително и 

график в случай на закъснение, в случаите, когато това е 

необходимо за изпълнение на дейността, като същите ще бъдат 
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предоставени на Строителния надзор за одобрение. Всяка 

доставка на материали и оборудване на строителната 

площадката или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена 

със сертификат за качество и декларация за съответствие в 

съответствие с определените технически стандарти, 

спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените 

материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в 

работите. Всички произведени продукти или оборудване, за които 

се възнамерява да бъдат вложени в работите трябва да бъдат 

доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, 

фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и 

поддръжка, където могат да се приложат такива. Гаранциите за 

изпълнение на произведените продукти и оборудване започват да 

текат от датата на приемане на обекта и въвеждането му в 

експлоатация. 

o Работни скици, чертежи и наръчници. Изпълнителят трябва да 

работи само по одобрени и съгласувани с възложителя, работни 

чертежи, детайли и спецификации. 

o Екзекутивни чертежи. Това са чертежите подготвени от 

Изпълнителя, показващи всички отклонения и промени от 

Договорните чертежи по време на строителството, показващи 

точните размери, точната позиция на разположението на 

инсталациите и строителното оборудване, ревизионните шахти, 

работните детайли и др.Екзекутивните чертежи са документ, от 

който ще е вземат количествата за окончателния платежен 

сертификат. Екзекутивните чертежи ще бъдат проверени и 

потвърдени от Проектанта и Строителния надзор, и ще се 

съгласуват с Възложителя. 

o Стандарти. Представянето на работата и на материалите 

трябва да бъде по стандарт, специфициран в тази Спецификация. 

Ако не е направено описание в тази Спецификация, тогава 

работата и материалите ще бъдат по стандарт, не по-нисък от 

подходящото издание на БДС или друг равностоен европейски 

стандарт. Като минимум българските стандарти и разпоредби 

винаги ще 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 или 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 

Строителния надзор и писменото му одобрение. 

o  Одобряване на работите.Видове работи или части от тях се 

одобряват от Строителния надзор, предоставят се и се 

съгласуват с Проектанта и Възложителя само след като напълно 

са завършени от Изпълнителя съгласно одобрените работни 
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проекти и детайли, съгласно спецификациите и с материалите или 

продуктите удовлетворяващи изискванията за качество на 

приложимите стандарти. Скритите видове работи може да 

бъдат междинно одобрявани при завършването им в определени 

участъци, преди върху тях да започне изпълнението на последващи 

видове работи. В такива случаи Изпълнителят може да изиска 

междинно одобрение. Само напълно завършени и одобрени работи 

могат да са сертифицирани за плащане.Строителният надзор ще 

одобри или издаде инструкции за поправка на допуснати дефекти и 

отклонения при изпълнението на работите. На тези инструкции 

незабавно да бъде обърнато внимание и работите няма да бъдат 

сертифицирани за плащане докато всички дефекти не бъдат 

отстранени до удовлетворяване на Строителния надзор. Такива 

одобрения се смятат за междинни и не освобождават 

Изпълнителя от неговите договорни задължения до края на 

гаранционния период, както е посочено в условията на Договора. 

o Трудова и здравна безопасност на работното място. Всички 

наредби, инструкции и други законови документи засягащи 

трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи 

изпълнението на работите на настоящия обект, трябва да бъдат 

изпълнени и са задължение на Изпълнителя. Изпълнителят трябва 

да приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката за 

да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора 

на обекта и/или на тези, които могат да бъдат засегнати при 

дейностите на площадката. Изпълнителят трябва да представи 

план за здравословни и безопасни условия на труд на Строителния 

надзор за одобрение преди започването на каквито и да било 

действия на площадката. Той също ще бъде подготвен да 

видоизмени плана с цел да включи каквито и да било мерки, които 

Строителният надзорът смята за необходими за безопасността 

на хората на площадката. Изпълнителят да назначи на всеки 

подобект Координатор за безопасност и здраве. Изпълнителят е 

длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства 

според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на 

работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят 

ще инструктира работниците и служителите според 

изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и 

съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат 

инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и 

съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички 

движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, 

покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат 

заземени. В случай на изпълнение на строителни работи на 

височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да 

работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи 

на височина над 1.5м без обезопасителна екипировка. Всички 

работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски. 
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o Опазване на околната среда. Изпълнителят ще спазва всички 

изисквания на Компетентните власти имащи отношение към 

въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални 

мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, 

хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. 

опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци да бъдат депонирани 

безопасно така, че да не се замърсят почвите, подпочвените води 

или водните пластове. Изпълнителят ще вземе специални мерки да 

не повреди естествената природна среда в и около обекта на 

работите. Изпълнителят да последва указанията на Строителния 

надзор и компетентните длъжностни лица за опазване на 

околната среда при защитата на фауната и флората. 

Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка 

чиста и за възстановяване на околната среда. По време на 

изпълнение на работите Изпълнителят постоянно да пази обекта 

почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на 

обекта да бъдат складирани подредено, а при завършване на 

работите Изпълнителят окончателно да почисти обекта и 

отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и 

възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи 

от неговата дейност. 

o Подготвителни дейности и временно строителство участникът 

ше извърши:  

o Временни съоръжения.  

o Временни Ограждения.  

o Временен офис. 

o Водоснабдяване.  

o Електроснабдяване.  

 Други дейности 

o Обществена безопасност. Участникът ще вземе под внимание 

особеностите в естеството на областта, в която работи и 

обичайната практика на местните хора, при осигуряване на мерки 

за защита или регулирайки работната практика. Всички мерки за 

безопасност да бъдат приети от Строителния надзор на място 

преди започването на каквато и да е строителна работа, която 

трябва да бъде защитена от тях. Изпълнителят да спазва каквито 

и да било ограничения по отношение на работното време, които се 

прилагат локално или както е посочено в Договора. 

 Временна организация на движението. Временната организация на 

движението по време на строителството е разработена при 

спазване на изискванията на Наредба №3 от 16.08.2010 г. за 

временна организация и безопасност на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците.Изработеният проект по ВОД, след реализацията има за 

цел: 

- Да информира участниците в пътното движение за особеностите 

и опасностите, възникнали в пътния участък и изменените пътни 

условия; 
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- Да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно 

преминаване през пътния участък..Изпълнителят трябва да 

създаде необходимата сигнализация за въвеждане на временна 

организация на движението вътре и около строителната 

площадка при стриктно спазване Закона за движение по пътищата 

и действащата нормативна уредба. Това не освобождава 

Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, 

качествата и закрепването на използваните сигнални средства, 

както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя. 

Необходимата сигнализация се поставя непосредствено преди 

започване на СМР, като се спазва указанато в тази част на 

инвестиционния проект. Същата се приема с протокол от 

компетентите лица. След завършване на строителството всички 

сигнални знаци, табели и др. се демонтират и премахват. Видът и 

размерите на пътните знаци и останалите средства за 

сигнализация по ВОД, трябва да бъдат от III-ти типоразмер и с II-

ри клас светлоотразяващо фолио. Всички сигнализиращи средства 

се поставят на минимум височина 60 см над нивото на платното и 

следва да са устойчиви на преобръщане. Във вертикален ред, на 

едно място се поставят максимум 3 знака, а хоризонтално-най-

много 2 знака. Допустимата скорост за движение по улицата по 

време изпълнение на СМР е 40 км/час, като в тъмната част на 

денонощието, участъкът се осветява. По време на СМР, 

движението на МПС се ограничава само в едната лента на 

улицата, като сигнализацията по ВОД се поставя на необходимото 

разстояние преди и/или след участъка, където се извършва 

строителството. Изисква се всички, присъстващи на обекта лица, 

да са снабдени и носят „облекло с ярък цвят и светлоотразителни 

ленти” (С12) 

- Изхвърляне на строителни отпадъци: Изпълнителят е отговорен 

за изхвърляне на строителните отпадъци в съответствие с 

изискванията на община Лъки и на компетентните власти; 

- Временни съоръжения: Изпълнителят е длъжен да изгради всички 

временни съоръжения като подходи, заграждения, рампи и др., 

необходими за извършване на строително- монтажните работи на 

обекта. След приключване на строителството всички временни 

съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. 

 Технология на изпълнение на строителните дейности за настоящата 

обществена поръчка: 

 Направа на механизиран изко. 

o Участникът декларира  да  използва за извършване на изкопните работи 

такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят на 

изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. 

Изпълнителят е отговорен за поддържането на качествата на 

подходящите материали така, че когато те бъдат вложени в насипа и 

уплътнени, същите ще бъдат в съответствие с изискванията на 

необходимите стандарти. Преди започване на изкопните работи трябва 

да се освободи зоната за работа от всички свободно течащи води. При 
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извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано 

максималното отводняване на изкоп по всяко време. Задължително е да 

се изградят 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 трябва да продължи, докато на 

това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, 

разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи съответния 

вид работа. Излишният подходящ материал, и всичкият неподходящ 

материал трябва да бъдат складирани на депа, осигурени от 

Изпълнителя. При извършване на изкопните работи не се допуска 

смесване на подходящ с неподходящ материал. Изкопните работи 

трябва да се изпълняват по начин, който да гарантира целостта на 

откосите. При срутване на откоси, всички получени щети с хора, 

машини и оборудване са за сметка на Изпълнителя. Изкопите за основи, 

канали и окопи трябва да бъдат укрепени през цялото време на 

изкопните работи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва 

да бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на 

случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място. 

Изкопите, изискващи обратна засипка, трябва да останат открити 

само за необходимия минимален период. 

 Кофражни работи.  

o 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 се 

изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да 

бъде с необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да 

имат огъвания и изкривявания (освен онези, необходими за 

изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли да бъдат прави, 

вертикални и точни. Максималните отклонения от проекта са: от 

отвеса: 5 мм на 3000 мм; на отворите: +/-10 мм. Кофражът 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 трябва да е такава, че 

да се избегне образуването на прагове. Проверяват се позициите на 

детайлите, за да се предотвратят отклонения в размерите и 

местоположението. Вложките се закрепват или забиват, в зависимост 

от изискванията, на необходимите позиции преди полагане на бетона. 

Оформят се всички отвори и жлебове; В бетоновото покритие не 

трябва да останат метални части от каквито и да е закрепващи 

приспособления за кофража. Кофражът се обмазва, като видът 

обмазка следва да бъде подбран за съответния вид кофраж. За цялата 

площ 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. 
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Обмазката не трябва 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 Изпълнителя. Кофражът не се сваля преди 

бетонът да е достигнал необходимата минимална якост съгласно 

нормативната уредба. Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 

мм. Плавните неравности, изразени като максимално допустимо 

отклонение от права линия 1м не трябва 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 трябва да 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). 

o Техническия ръководител контролира спазването на геометричните 

размери съобразно кофражните планове. Приемането на завършена 

конструкция на кофражните форми 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. 

 Армировъчни работи. Материалите, изделията и елементите, 

използвани при изпълнението на армировъчни работи, трябва да 

съответстват на предписаните в проекта и да притежават 

сертификати. Армировката на стоманобетонните конструкции ще се 

изработва и монтира в пълно съответствие с работните проекти. 

Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг се разрешава само 

след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния 

чертеж и Заповедната книга. Не се разрешава изпълнението на 

монтажни работи при температура, по-ниска от -10 °С. Монтажът на 

армировката започва с разчитане на монтажния армировъчен план. 

Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража се 

извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол при 

доставяне на заготвената армировъчни изделия в съответствие с 

работния проект и външен оглед; отделните процеси по време на 

полагането, връзването и укрепването на армировката. Допустими 

отклонения - бетоновото покритие на армировката трябва да отговаря 

на предписаното в проекта. Когато не са предписани допустими 

отклонения на бетонното покритие, то трябва да бъде в границите от 

0 до + 5 mm. По повърхността на армировката не трябва да има 

вещества, които могат да окажат вредно влияние върху самата 

стомана, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на 
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повърхността на армировката да се проверява преди монтажа й. 

Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито 

и да било повреди. Проектното положение на армировката в 

кофражната форма трябва да се осигурява срещу преместване и да се 

проверява преди бетониране. Приемането на монтираната армировка 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. 

 Бетонови работи. Производството, транспортирането и полагането на 

бетонните смеси трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 206-1. 

Производството на бетоновата смес да се осъществи в сертифицирани 

бетонови възли, не се допуска бъркане на бетоновата смес на място на 

обекта. Съставът на пресния бетон не може да бъде променян на 

строителната площадка. Не се допуска разреждането на доставената 

бетонова смес в смесителя с вода. Ако на строителната площадка се 

налага влагането на химически добавки, бетонът се размесва отново до 

равномерното им разпределение. Допуска се изпълнение на бетонови 

работи при температура на въздуха от 0 °С до - 4 °С само при наличие 

на добавки в бетоновите смеси и полагане грижи за бетона при 

бетониране в зимни условия - покриване с рогозки, полиетилен и др. Преди 

бетониране се прави проверка и почистване на кофража, измиване на 

контактните повърхности с вода. При полагане с автобетонпомпа 

изсипването на бетоновата смес става непосредствено от 

транспортните прибори, като в ъглите и местата с гъста армировка се 

разстила и избутва ръчно, включително и прехвърляне с лопата. 

Уплътняването на положения бетон се извършва механично с иглени 

вибратори. Механичното уплътняване (вибрирането) на положения 

бетон трябва да продължава дотогава, докато от него престанат да 

излизат въздушни мехурчета. Не се допуска разслояване на бетона в 

следствие вибрирането му. След завършване на бетонирането се вземат 

мерки за предпазване на конструкцията от вредни последствия 

(съсъхване, бързо изпаряване на вода, недопустими пукнатини и др.) при 

високи температури чрез напръскване и поливане с вода. Декофрирането 

на бетона 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 %), се спазват следните 

минимални 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 

не се допускат. Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от 

удари, сътресения и други механични въздействия. Веднага след 

полагането му бетонът 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 
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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, трябва да 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. 

 Обмазване с горещ битум. След декофриране на стената е необходимо 

всички бетонови повърхности, които се засипват, да се измажат 

двукратно с горещ битум. Битумът се нанася върху суха, обезпрашена и 

добре почистена бетонова основа. 

 Обработен насип зад стената. 

- Обратната засипка зад стената да се изпълни частично с ръчно 

подреден камък и скален материал. Скалният материал да се положи на 

пластове с дебелина 20-30 см, уплътнявани с виброплоча или подходящ 

вибрационен валяк до достигане на обемна плътност 2000 кг/м3 и 

постигане на ъгъл на вътрешно триене ср = 35° (по БДС 10188). 

Максималният размер на камъните в пласта не трябва да надхвърля 2/3 

от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват с наклон към 

подпорната стена, за да отвеждат водата към барбакани Ф 110, 

подредени в два реда по височина. 

 Технологична последователност на изпълнение на СМР 

o Отлагане на съоръжението. 

o Подпорната стена се отлага съгласно чертеж „План основи" от 

идейния проект и координатният регистър на точките. 

o Направа иа изкоп за фундамента. 

o Изпълнява се кофражът и се полага армировка за фундамента. 

Полага се бетонът и чакащата армировката на фундамента но 

секции. 

o Изпълнява се кофражът на стената по секции и етани. 

o Полага се бетонът на стената по секции и чакащата армировка по 

етапи. 

o Изпълнява се хидроизолация от битумно лепило. Около барбаканите 

се прави 

дренаж от реден речен камък. 

o Обра тният насип се изпълнява след набиране на 75% якост иа 

бетона. Трамбова се на пластове от 20-30 см до постигане на 

обемна плътност 18 KN/мЗ. 

o Декофрирането се извършва след набиране на 50% якост на бетона. 

 Основни изисквания по време на строителството.  

 Предвидените за изпълнение строителни работи се извършват 

съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и на инвестиционния проект. Документирането 

на извършените строителни работи се осъществява съгласно 

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

време на строителството и чрез протоколи за изпълнени 
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строителни работи, в които се отразяват видовете работи, 

количества и единични цени. В строежа следва да се влагат само 

строителни продукти, в съответствие на съществените изисквания 

към строежите и с оценка на съответствието съгласно Закона за 

техническите изисквания към продуктите, съответно на 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 строителни работи трябва да се 

имат предвид и спазват следните основни изисквания: 

o Всички видове строителни работи трябва да се изпълняват в 

съответствие с одобрения инвестиционен проект, нормативните 

актове и документи в строителството; 

o При даването на строителна линия е задължително участие на 

проектантите на обекта; 

o Всяко намерение за промяна на проекта трябва да се съгласува с 

проектантите по съответния ред; 

o Стриктно следва да се спазват „Правила за извършване и приемане 

на строителни и монтажни работи“ (ПИПСМР) в съответните 

раздели (земни работи, монтажни работи, бетонови работи, 

армировъчни и др.); 

o Стриктно следва да се спазват проектните изисквания /при наличие 

на такива/, стандарти и изисквания на фирмите-доставчици 

относно: транспорт, съхраняване, фундиране, засипване и т.н., 

както и да се изискват съответните сертификати за съответствие 

на влаганите материали; 

o Необходимо е преди да започне строителството на обекта да се 

извърши уточняване и отлагане на местоположението на 

съществуващите подземни съоръжения в обхвата му. Това следва да 

се реализира с участието на съответните специализирани 

ведомства (ЛКС, НЕК, БТК, ВиК и др.). При извършването на 

строителните работи следва да се запазят експлоатационните 

характеристики на подземните комуникации; е Преди започване на 

строителството строителят следва да измести всички засегнати 

проводи и съоръжения; 

o Земните работи следва да се извършват в съответствие с ПИПСМР 

- Раздел I „Земни работи и земни съоръжения”; 

o Влаганите материали и изделия, използвани при изпълнението на 

обекта трябва да отговарят по вид, тип и качество на 

изискванията на проекта и на съответните стандартизационни 

документи. Не следва да се допуска използването на материали и 

изделия без сертификат за качество и с неизвестна технология за 

приложението им; 

o Изпълнението на строителните работи трябва да се съгласува със 

съответните органи на Община Смолян и КАТ за безконфликтна 

организация на движението по време на строителството при 

съблюдаване изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за 

временната организация и безопасността на движението при 
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извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците. 

 Изисквания за изпълнение на основните пластове. 

o Отлагането на съоръжението на терена става от геодезист, 

съгласно трасировъчен план, тахиметрична снимка и ситуацията 

прикрепена към проекта. За репери са приети R1 и R2 (съгласно 

трасировъчния план).Материалът за основен пласт за пътна част 

се доставя с автосамосвали и се разтоварва върху предварително 

уплътнения подосновен пласт или земно легло на настилката 

равномерно по цялата широчина с помощта на автогрейдер или 

друга подходяща техника — комбиниран багер. Уплътняването се 

извършва със статични или със статични и вибрационни валяци при 

оптимално водно съдържание, до достигане на проектната 

плътност, която трябва да е не по-малко от 98 % от 

максималната обемна плътност на скелета, определена в 

лабораторни условия, чрез уплътняване по модифициран Проктор, 

съгласно БДС EN 13286-2. Пластове, които не отговарят на 

посочените допустими отклонения трябва да бъдат поправени. 

Трябва да се осигури подходяща връзка между стария и 

новоположения материал. Готов за приемане участък ( 

контролиран участък ) е този, в който материала е положен и 

уплътнен в рамките на един ден и при изграждането на който са 

употребени постояни материали. Когато работния процес изисква 

продължително време, участъкът за приемане трябва да бъде 

изпълнен максимум за два дни. Допустими отклонения за нивата на 

повърхноста на пласта: 

o за 90 % от всички измервания за ниво( Н 90 ) ± 15 mm 

o за максимални измерени стойности( Н max) ± 20 mm 

o Приеманият участък трябва да отговаря на изискванията, дадени 

за нива на повърхноста, като не по-малко от 90 % от измерените 

нива на цялата повърхност да са в рамките на допустимо 

отклонение Н90 преди да са направени някакви корекци. Отделни 

точки, където котата на повърхноста се отклонява с повече от 

допустимо отклонение Н max трябва да бъдат ремонтирани, за да 

влязат в рамките на допустимо отклонение Н90. Нивата на 

повърхноста на приемания участък трябва да бъдат замервани в 

не по — малко от 20 точки. 

 Широчина на пластовете. 

o Средната широчина на пластовете трябва да бъде не по-голяма от 

тази, показана на чертежите и никъде външният им ръб не трябва 

да бъде повече от 50 mm навътре от линиите, показани на 

чертежите. Броят на измерванията за приемания участък трябва 

да бъде не по- малък от 5. 

o Допустими отклонения за дебелина: 

- за 90 % от всички измервания (D90 ) 21 mm 

- за максимално измерената дебелина (D max) 27 mm 

- за средно измерената дебелина (D средно ) 5 mm 
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o Счита се, че пластът отговаря на определените изисквания за 

дебелина, ако преди да са направени корекции на дебелината, не по-

малко от 90 % от всички направени измервания са не по -големи от 

определената дебелина минус допустимото отклонение D90 и 

средната дебелина на пласта за контролното сечение е не по - малка 

от определената дебелина на пласта минус допустимо отклонение 

D средно.Отделни точки, където действителната дебелина е по- 

малка от определената дебелина минус D шах трябва да бъдат 

ремонтирани, за да попаднат в границите на D90. Броят на 

изпитванията за контролно сечение, трябва да бъде не по -малък от 

5. 

o Последните (25-30) см от изкопа за фундамента се изпълнява ръчно, 

след като се има готовност веднага да се премине към кофраж и 

полагането на бетона. Трябва да се спазва точно наклона на 

фундамента съгласно чертежите. 

 Изисквания за изпълнение на кофраж. 

o Кофражът трябва да е достатъчно твърд и плътен, за да не изтича 

циментов или друг разтвор от бетона през всички фази на 

строителство, и подходящ за начина на полагане и уплътняване. 

Кофражът трябва да бъде така подреден, че да може лесно да се 

демонтира и отстрани от излетия бетон без удари, разрушаване или 

увреждане. Където е необходимо, кофражът трябва да бъде така 

нареден, че видимата повърхност на платното, съответно подпряно 

само на опорите, да може да остане на място за такъв период, за 

какъвто се изисква от условията за набиране на якост на бетона. 

Кофражът трябва да се свали по такъв начин, че да не увреди 

бетона и да го предпази от създаване в него на някакви допълнителни 

напрежения. Когато якостта на бетона на натиск е потвърдена от 

изпитване на бетонни пробни тела, съхранявани при условия, както 

обектовите, кофражът, поддържащ бетона на огъване може да 

бъде свален, когато кубовата якост на натиск е три пъти по-голяма 

от напрежението, на което ще бъде подложен елементът при 

декофрирането му (включително от собствено тегло, временни 

товари и други). Допуска се декофрирането да се изпълни съгласно 

указанията в проекта, а ако няма такива за обикновен 

конструктивен бетон, направен само с обикновен портландцимент, 

при липса на контролни пробни тела и при нормални условия на 

втвърдяване (температура на въздуха 18 - 20°С, относителна 

влажност на въздуха 60%), 

 Изисквания за изпълнение на бетони, подпорни стени. 

Подготвителните работи за оформяне на основата за бетона 

трябва да бъдат извършвани съгласно инвестиционния проект. 

Окончателно оформената основа трябва да бъде приета преди 

полагането на бетонната смес. Бетонът трябва да се полага така, 

че да се избегне разслояване на материалите и изместване на 

армировката и кофража. При полагане бетонът не трябва да пада 

от височина по-голяма от 1,5м. В такива случаи за подаване на 

бетон ще се използват тръби. Подаващите тръби трябва да са 
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запълнени с бетон и долните им краища да са положени под 

повърхността на прясно положения бетон. 

o Полагане на бетон с помпи. Бетонната помпа, вкл. приемния и 

разтоварващия бункер и тръбите трябва да са чисти и без втвърден 

бетон и друг подобен материал, вреден за бетонната смес. 

Бетонната помпа трябва да бъде монтирана по такъв начин, че да 

се избегнат вибрации, които могат да увредят прясно положения 

бетон. Бетон помпата трябва да работи така, че да осигурява 

непрекъснат приток от бетонна смес без въздушни мехурчета. След 

приключване на подаването останалата бетонна смес в тръбите 

трябва да бъде отстранена по такъв начин, че да не предизвика 

разслояване на състава й или замърсяване на положения бетон. 

 Уплътняване на бетон. Бетонът трябва да бъде напълно уплътнен 

по време и след полагане и преди началото на свързване на цимента. 

Уплътняването трябва да се извършва чрез механично уплътняващо 

устройство в съответствие с насоките дадени по-долу. 

Вибрирането може да бъде дълбочинно или повърхностно, но 

използваният метод трябва да бъде съгласуван с Консултанта/СН и 

Проектанта/AH. Изпълнителят трябва да осигури необходимия 

брой вибратори, вкл. резервни, за да се постигне веднага 

необходимото уплътняване на всяка част бетон след изсипването в 

кофража. Вибрирането трябва да се приложи в участъка на прясно 

положения бетон. Дълбочинните вибратори трябва бавно да се 

вкарват и изваждат от бетона. Вибрирането на бетона трябва да 

продължи до тогава, докато от него престанат да излизат 

въздушни мехурчета. Вибрирането трябва да се извършва толкова 

дълго и с такава интензивност, че да се получи уплътняване на 

бетона без причиняване на разслояване на сместа. Вибрирането не 

трябва да се прилага в една точка, тъй като може да предизвика 

изтичане на циментов разтвор. Когато се налага, вибрирането на 

бетона трябва да се съпровожда с ръчно уплътняване, за да се 

получи плътен бетон в ъглите и местата недостъпни за 

вибраторите. Ръчното уплътняване е разрешено само за малки 

количества бетон. Не се допуска да се подлага на вибриране бетон, 

на който е изминал период от 4 до 24 часа от уплътняването му. 

 Подпорни стени. Изпълнението на подпорни стени от бетон се 

извършва съгласно одобрения инвестиционен проект и в 

съответствие с настоящия раздел. Проектните решения трябва да 

удовлетворяват изискванията на “Норми за проектиране на 

подпорни стени” и Норми за проектиране на сгради и съоръжения в 

земетръсни райони”. Изкопните работи трябва да се извършват 

съгласно изискванията, като се имат предвид допълненията и 

специфичните изисквания на настоящата точка. Изкопът за 

основите на подпорните стени трябва да отговаря на размерите и 

нивата (котите), дадени в проекта. При извършване на изкопните 

работи трябва строго да се спазват изискванията свързани с 

безопасността на труда - укрепване на изкопа, откоси, водочерпене 

и др. Изкопните работи подлежат на приемане и след това може да 
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продължи работата по изпълнение на основите на стената. 

Дълбочината на фундиране се дава в проекта и подлежи на 

приемане. При земни почви дълбочината на фундиране трябва да 

бъде не по-малка от 1 ш. При скални терени основата на стената се 

полага върху почистена и подравнена, нераздробена повърхност на 

скалата. При наклонени терени хоризонталното разстояние от 

предния ръб на основата до теренната линия не трябва да бъде не 

по-малко от 1 m при земни почви и 0,5 m при скални. Стените се 

разделят на ламели чрез напречни фуги. Дължината на ламелите се 

определя в проекта. Тя трябва да бъде не по-голяма от 12 m при 

скални почви, 10т при чакълести почви и 8 ш при останалите видове 

почви. При необходимост Изпълнителят трябва да осигури и 

поддържа временно отводняване на изкопа за основи на стената, 

което позволява изпълнението както на фундамента, така и на 

самата стена да става на сухо. Готовата основа на стената се 

приема по нива и размери. Размерите и наклоните на стените на 

надосновната част се дават в проекта. Предната стена се 

изпълнява от гладък или релефен кофраж съгласно проекта. 

Короната на стената завършва с покривна плоча. Когато стената 

е на нивото на пътя, за осигуряване безопасността на движението 

по короната на стената се поставя парапет или ограничителни 

пътни системи съгласно проекта. Подпорни стени се изпълняват от 

бетон с клас по якост на натиск съгласно проекта, но не по-малък 

от: - С8/10 за основи; - С12/15 за надосновна част; - С16/20 за 

покривни плочи. Качествата на бетона се доказват със 

сертификати и протоколи. По време на строителството трябва да 

се обърне особено внимание по отношение на осигуряването по 

охраната и безопасността на труда. Кофражите, които се 

използват при изграждане на стените трябва да отговарят на 

изискванията на тази спесификация. Видът на кофража се 

одобрява. Бетонът за изграждане на короните трябва да бъде 

произведен в бетонни възли с точно дозиране на материалите. 

Транспортирането на бетонната смес да се извършва с бетоновози. 

Допускат се само прави хоризонтални и вертикални работни фуги 

при бетонирането. Бетонът от двете страни на работната фуга 

трябва да има еднаква структура, плътност и цвят. 

 Предаване на строежа. След приключване на строителните и 

монтажните работи, Изпълнителят трябва да възстанови 

строителната площадка в първоначалния вид, като изтегли цялата 

си механизация и невложените материали и да остави площадката 

чиста от отпадъци. Също след завършване и тестване на 

строителните и монтажни работи, ше отстрани от работните 

площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и 

временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, 

строителна механизация или оборудване, които той е използвал при 

извършването на работите.  

 Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто 

състояние. Окончателното почистване на работния район трябва 
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да приключи в рамките на седем (7) дни от възстановяването на 

настилките. При завършване на обекта съгласно приложената 

техническа документация Изпълнителят отправя до Възложителя 

писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа. 

Приемането на извършеното строителство се извършва с 

констативен акт /протокол/ акт обр.19 за извършени строителни 

работи/, подписан от Възложителя, Изпълнителя и извършващите 

строителен и авторски надзор на обекта, в който се посочва дали 

обектът е изпълнен съобразно одобрения инвестиционен проект, 

заверената екзекутивна документация, изискванията към 

строежите по чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на настоящия 

договор. Описва се 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 

на съоръженията, сертификати за качество на използваните 

материали, отчет за действително извършените разходи за 

изпълнение на строителните работи, подписан от Възложителя, 

Изпълнителя и извършващите строителен и авторски надзор на 

обекта, сметка за изплащане на строителни работи, подписана и 

одобрена от Възложителя. Когато за обекта или отделни негови 

части и инсталации са предвидени изпитания, приемането се 

извършва след успешното им провеждане. Количеството на 

изпълнените строителни работи и замерването им се извършва 

съгласно нормативните изисквания. Некачествено извършените 

работи извън установените изисквания и нормативи се поправят от 

Изпълнителя и за негова сметка след съставяне на протокол за 

некачествено извършени работи, като той дължи неустойка за 

забавата, поради отстраняването на недостатъците. 

Констативен акт за установяване годността за приемане на 

строежа (част, етап от него) (приложение № 15) Съставя се на 

основание чл. 176, ал. 1 ЗУТ и се подписва 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. 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: 

o 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 
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изпитвания, измервания и др., доказващи правилността на 

изпълнението, и др.; 

o 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.; 

o 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; 

o С подписването на Констативен протокол обр.15 приключва срока 

на договора. Приемането на изпълнените работи се извършва 

съгласно изискванията на ЗУТ, Наредбите към него и Доклада на 

СН. Последният трябва да съдържа всички необходими документи, 

заверени от СН. 

 Почистване на строителната площадка и Предпазване на 

пътищата от Замърсяване. Изпълнителят е отговорен за 

постоянното поддържане на чистота на строителната площадка 

от строителни и битови отпадъци и за опазване на околната 

среда. Всички материали на обектите е необходимо да бъдат 

складирани и подредени. След приключване на строителните 

дейности и преди организиране на процедурата за установяване 

годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде 

изчистена, а околното пространство - възстановено. 

Изпълнителят трябва да вземе всички мерки за предотвратяване 

на замърсяването с кал и други отпадъци на пътищата/улиците, 

намиращи се в страни от строителната площадка и използвани за 

движение на автомобили и техника, свързани със строително-

монтажните работи. Той следва да приложи ефективен контрол 

върху движението на използваните от него автомобили и техника, 

както и върху складирането на материали, отпадъци и други по 

пътищата, свързани с обслужването на строителството. 

Изпълнителят е длъжен да отстрани всички складирани по тези 

пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички 

участъци, замърсени е кал и други отпадъци по негова вина, 

включително и измиването му с вода. 

 Изисквания за сигурност. От самото начало и до завършването на 

работата на обекта, Изпълнителят ще носи отговорност за 

защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на 

цялата си работа, материали и оборудване. Изпълнителят ще 

отговаря за опазването и охраната на собствеността, 

частна/общинска/държавна, която се намира на обекта или е в 

близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие 
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на работата му. Всяка щета или повреда причинена от действие, 

пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде 

възстановена по подходящ начин, от и за негова сметка. 

Изпълнителят ще възстанови 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 при изпълнение, Изпълнителят ще носи отговорност за 

всички разходи, свързани с разрешаването на или защитата при 

тези искове. Преди започване на работа Изпълнителят ще 

предприеме за своя сметка проучване на имотите в съседство на 

площадката, за да установи съществуващото състояние на тези 

обекти. 

 Противопожарна защита. Изпълнителят трябва да предприеме 

всички необходими превантивни мерки, за да предотврати 

избухването на пожар на работната площадка или в съседни на 

обекта сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно 

оборудване за потушаване на евентуален пожар. Не се разрешава 

никакво горене на отпадъци или отломки. Изпълнителят трябва 

веднага да 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, Изпълнителят 

трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и трябва 

да се придържа към всички инструкции, издадени от местните 

власти и Възложителя. 

 Опазване на дърветата и зелените площи: Без одобрението на 

Възложителя на Изпълнителя не е разрешено да премахва, 

премества или реже 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 Изпълнителя. Ако има 

ненужно унищожени или повредени дървета или тревни площи, то 

Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено 

дърво и/или зелена площ с ново, което да е равностойно или с по-

добро качество и характеристики. 

 Гаранционно обслужване. Гаранционните срокове за изпълнените 

строителни и монтажни работи са съобразно предвидените в ЗУТ 

и офертата на изпълнителя и договора за изпълнение на СМР, но не 

по- малки от минималните гаранционни срокове, определени в 

Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минимални гаранционни 

срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти. Изпълнителят ще осигури 

Гаранционно обслужване, съгласно договорените гаранционни 

условия и срокове. При поемането на гаранциите, изпълнителят ще 

спази минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни 

и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти 
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регламентирани в Наредба №2 /31.07.2003г., целящи осигуряване 

нормалното функциониране и ползване на завършените 

строителни обекти и отстраняване на скритите дефекти след 

приемането им и въвеждане в експлоатация. Изпълнителят ще 

отстранява за своя сметка появилите се дефекти в рамките на 

гаранционните срокове. Такива дефекти ще се установяват с 

протокол между страните, където се определят и сроковете за 

отстраняване на дефектите. Гаранционният срок за даден вид 

работа спира да тече през времето, необходимо за отстраняване 

на дефекта. Изпълнителят е длъжен да започне работа за 

отстраняване на дефектите в срок от 5 /пет/ работни дни от 

датата на съставения протокол за установени дефекти. 

 Последователност на изпълнение на поръчката в съответствие с 

приложения линеен график. 

o  Участникът предлага да бъдат използвани методи и техники на 

работа, които ще допринесат за оптимизиране на работния 

процес, водещо до съкратени срокове за изпълнение на дейността - 

40 календарни дни, без това да повлияе на занижаване на 

качеството. При определянето на сроковете за изпълнение на всяка 

от строително - монтажните работи и тяхната 

последователност на изпълнение, технологичните (произтичащи 

от предложената технология) така и организационните (свързани 

с организацията, предвиждана за създаване на строежа и 

необходимите за нея ресурси - експертни и технически) 

зависимости между работите на строежа, по начин, който 

гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване 

на възможни закъснения. 

o Участникът е описъл в табличен вид строително - монтажните 

работи, наименование на видовете СМР и тяхната технологична 

последователност на изпълнение. Времетраене и срок.  

o Безопасност на труда, здравословни условия на труд и пожарна 

безопасност. 

o Мерки за опазване на околната среда. 

 Приложения: 

 Линеен календарен график за изпълнение на строителството.  

 Диаграма на работната ръка. 

 Диаграма на механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

Офертата на участника в частта на техническото предложение с приложенията към 

него не е съобразена с изискванията на възложителя.  

Участникът е представил предвижданията си за организация за изпълнение на 

строителните работи, дейности и ресурси в следния обхват: съществуващо положение; 

проектрно решение; организация на персонал; организация на ресурсите; доставка на 

материали и избор на механизация при изпълнение на обекта; технолодия за 

изпълнение на поръчката; разпределение на отделните дейности между ключовите 

експерти; последователност на предвижданите за изпълнение дейности; технология на 
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извършване на дейностите с описание на технологичната последователност и 

взаимната им обвързаност; описание на влаганите материали; ресурсна обезпеченост 

на изпълнение на обекта - механизация и човешки ресурс с описание на разпределение 

на задачи и отговорности. Приложени са и изискуемите предложения, включващи 

графици и диаграми. 

В предложението за изпълнение на поръчката участникът е представил 

предвижданията си за организация на строителните работи, но представените 

описания не отразяват точно и конкретно начина на изпълнение на строителния обект, 

последователността на предвижданите дейности, съгласно техническата документация 

и спецификации.  

Съгласно линейния график направата на барбакани ф110 се осъществява за 2 /два/ дни 

– на 16-тия и 22-рия ден от строителството на обекта, докато полагането на бетон в 

стени се изпълнява от 12-тия до 26-тия ден от строителството на обекта. Посоченото 

предвиждане не съответства на правилната технологична последователност, тъй като 

участникът неправилно предвижда направата на барбакани да започне 4 /четири/ дни 

след погането на бетон. Правилната технология предполага барбаканите да се 

изпълняват преди полагане на бетон за стени за всяка ламела, като се изпълняват по 

време на кофража и се поставят във всяка ламела, през 2,00 метра и на два реда, както 

е отразено в инвестиционния проект.  

Освен това участникът неправилно предвижда полагането на бетон за стени да 

приключи на 26-тия ден от строителството на обекта, докато изпълнението на кофраж 

за шапки да извърши от 24-тия до 26-тия ден от строителството на обекта. Съгласно 

правилната технология на изпълнение кофражът за шапки се изпълнява след 

декофрирането на последно положен бетон на ламела, което следва да стане минимум 

2 /два/ дни след полагането на бетона. Направените предвиждания не дават 

възможност за набиране на якост на бетона преди да се пристъпи към декофриране. 

Също така участникът предвижда изпълнението на трамбована глина да се осъществи 

на 38-мия и 39-тия ден от строителството на обекта, докато обратният насип се 

изпълнява от 30-тия до 37-мия ден от строителството на обекта, което отново не 

отговаря на правилната технология. Правилната технологична последователност 

предполага полагането на трамбованата глина да предшества извършването на 

обратния насип.  

Предвидената от участника неправилна технологична последователност освен че 

нарушава предвижданията на инвестиционния проект, също така е в състояние да 

повлияе на качеството на изпълнение и възможността за въвеждане в експлоатация на 

строителството. 

Наблюдават се противоречия в информацията между описателната част и линейния 

график относно предаване на строежа. В описателната част участникът е посочил, че 

окончателното почистване трябва да приключи в рамките на 7 /седем/ дни от 

възстановяването на настилките, а в линейния график е заложен само 1 /един/ ден за 

почистване и предаване на строежа, което е не съвместимо с описателната част.  

Посочените обстоятелства обуславят нередовност на офертата, несъответствие с 

изискванията на възложителя и извод, че участникът не е представил оферта, която да  

отговаря на предварително обявените условия на възложителя,  както  и  че  не  е 

изпълнил задължението при изготвяне на офертата да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. При констатираното несъответствие се препятства 

възможността за допускане на офертата, тъй като тя не съдържа в себе си гаранции за 

качествено изпълнение съгласно изискванията на възложителя. 
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Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Ценовото предложение на участника, включващо и приложени остойностена 

количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено с 

определения от възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията 

коректно и точно, без отклонения. Ценовото му предложение в обществената поръчка 

е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

Заключение на комисията:  

Членовете на комисията единодушно решиха офертата да не бъде допусната до  оценка  

утвърдената от възложителя методика за оценка. 
 

1.2. „ЕНЧЕВГРУП“ ЕООД 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 

Представени документи: 

Участникът е представил: Опис на представените документи, декларации, както 

следва: Декларация за съответствието с критериите за подбор, изготвена съгласно 

Образец № 1, Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от 

ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, Декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3 (в която декларация е 

посочено, че за участника: не е установено с влязло в сила наказателно постановление 

или съдебно решение нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1, чл.118, 

чл.128, чл.228, ал.3, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона 

за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която икономическият оператор е установен; но е установено с влязло 

в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл.63, ал.2 от 

Кодекса на труда, установено с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която икономическия оператор е установен  - 

описано е, че са издадени четири броя наказателни постановления от Изпълнителна 

агенция “Главна инспекция по труда – „Дирекция инспекция по труда“, гр.Кюстендил 

за идентични нарушения на на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда), Декларация по чл.3, 

т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 

лица и техните действителни собственици, изготвена съгласно Образец № 4, и 

Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, изготвена съгласно Образец № 5, и мерки, които 

гарантират надеждността на участника, ведно с доказателства за твърдяните 

обстоятелства (Наказателни постановления № 10-0000859 от 01.04.2019 г., № 10-

0000860 от 01.04.2019г., № 10-0000861 от 01.04.2019г., и № 10-0000862 от 01.04.2019 

г.; Справка за приети и отхвълени уведомление с изх. № 21388183026979 от 13.12.2018 

г.; Трудови договори с № № 59, 60, 61 и 62 от 11.12.2018 г.; Платежно нареждане). 

Съответствие с критериите за подбор и изискванията към личното състояние на 

участниците: 
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 Участникът с представената Декларация за съответствието с критериите за подбор, 

съдържаща информация за поръчката, икономическия оператор и съответствието с 

критерии за подбор, изготвена съгласно Образец № 1, е удостоверил: 

Съответствието си с критериите за подбор, закрепени в обявата за възлагане на 

обществената поръчка и Раздел III „Изисквания към участниците – „критерии за 

подбор“ от  Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. 

Правила за разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на 

производството, неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за 

възлагане на обществената поръчка, както следва: 

 Удостоверил е надлежно своята годност (правоспособност) за упражняване 

на професионална дейност (за което и от комисията е извършена справка в 

Централния професионален регистър на строителя на интернет страницата 

на Камарата на строителите в България - http://register.ksb.bg/), включваща 

изпълнение на следните видове строежи по групи и включените в тях 

категории съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния 

професионален регистър на строителя - II група (строежи от транспортната 

инфраструктура), строежи от I до IV категория съгласно Удостоверение №  

II - TV 006489); 

 Доказал е, че е изпълнил през последните 5 /словом: пет/ години от датата на 

подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности, свързани с 

изграждане, реконструкция и/или основен ремонт (респ. други еквивалентни 

дейности) на подпорна стена (респ. друго подобно/еквивалентно 

съоръжение) с дължина минимум 90 метра /словом: деветдесет метра, в това 

число и: Обект „Проектиране и изграждане на нова защитна 

стоманобетонова стена по левия бряг на река Върбица в кв. „Изгрев“ - след 

устието на дерето, протичащо покрай улица Бор и проектиране и 

надграждане на стоманобетонова защитна стена в кв. „Изгрев“ по левия бряг 

на р. Върбица - участъка след моста на ул. Прогрес в град Златоград, 

изпълнени в периода от 19.11.2018г до 30.04.2019 г. за община Златоград; 

Обект „Подземен стоманобетонов резервоар за минерална вода, с 

вместимост 1000 м3, подпорна стена, довеждащ и отвеждащ водопровод“, 

изпълнени в периода от 05.11.2018 г. до 02.09.2019 г. за община Сапарева 

баня; 

 Доказал е, че разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение 

на поръчката, в минимален изискуем обем включващо: комбиниран багер с 

хидрочук, бетоновоз, иглен вибратор, самосвал и виброплоча. 

 Участникът е удостоверил, че прилага в строителната си дейност системи за 

управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната 

среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за 

което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ 

строителство, или еквивалентни. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация за липсата на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2, 

и Декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, изготвена 

съгласно Образец № 3, ведно с приложените към нея мерки за гарантиране на 

надеждност, е удостоверил съответствието си с изискванията към личното 

състояние на участниците, закрепени в обявата за възлагане на обществената 

http://register.ksb.bg/
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поръчка и Раздел II „Изисквания към участниците – лично състояние“ от 

Изисквания към участниците и указания за подготовка на офертата. Правила за 

разглеждане, оценка и класиране на офертите и приключване на производството, 

неразделна част, представляваща Приложение № 2 към обявата за възлагане на 

обществената поръчка - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, като въпреки 

наличието на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП, участникът не следва да 

бъде отстранен, тъй като при отчитане на тежестта и конкретните обстоятелства, 

свързани с нарушението комисията счита, че предприетите от участника мерки са 

достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, като съображенията за това са 

следните: 

Участникът е приложил декларация за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.3-6 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3, в която декларация е посочено, че 

за участника: не е установено с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1, чл.118, 

чл.128, чл.228, ал.3, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от 

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 

в която икономическият оператор е установен; но е установено с влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл.63, ал.2 от 

Кодекса на труда, установено с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която икономическия оператор е установен  - 

описано е, че са издадени четири броя наказателни постановления от Изпълнителна 

агенция “Главна инспекция по труда – „Дирекция инспекция по труда“, гр. 

Кюстендил за идентични нарушения на на чл.63, ал.2 от Кодекса на труда. 

Участникът се е възползвал от възможността, която му предоставя нормата на 

чл.56, ал.1 от ЗОП и е представил доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 

отстраняване – в отделно приложение са описани мерки, които гарантират 

надеждността на участника, към което са представени доказателства за твърдяните 

обстоятелства (Наказателни постановления № 10-0000859 от 01.04.2019 г., № 10-

0000860 от 01.04.2019г., № 10-0000861 от 01.04.2019г., и № 10-0000862 от 

01.04.2019 г.; Справка за приети и отхвълени уведомление с изх. № 21388183026979 

от 13.12.2018 г.; Трудови договори с № № 59, 60, 61 и 62 от 11.12.2018 г.; 

Платежно нареждане). С представената информация участникът декаларира, че за 

него не са установени нови наказателни постановления или съдебни решения за 

нарушение на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.118, чл.128, чл.228, 

ал.3, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

икономическият оператор е установен. Към настоящия момент не е установено  

участникът да не е изпълнило дадени задължителни предписания от контролните 

органи на Инспекцията по труда, нещо повече – участникът е предприел конкретно 

вътрешно- организационни мерки за недопускане на бъдещо нарушение по чл. 63. 

ал. 1 и ал. 2 от КТ, които обхващат както обучението на отговорните служители, 

така и осигуряването на техническа осигуреност в работата, така че да се следи за 

своевременното изпълнение на всички стъпки, свързани с назначаването на нови 

лица на трудови договори и заплащане на дължимите възнаграждание и всички 
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други обезщетения, свързани с предоставянето на работна сила. В допълнение, 

участникът е представил и доказателства, че е заплатил в цялост наложената му 

финансова санкция на 14.05.2019 г., видно от приложеното платежно нареждане. В 

тази връзка разпоредбата на чл.56, ал.1. т.2 и 3 от ЗОП предвижда, че участник, за 

когото са налице основания по чл.54, ал.1  от ЗОП има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, като може да 

докаже, че е платил или е в процес на изплащане па дължимото обезщетение за 

всички вреди, настъпили в резултат на извършеното от него нарушение и/или е 

изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови нарушения. 

Комисията при отчитане на тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с 

нарушението, и преценка на предприетите мерки и представените от участника 

писмени доказателства, счита, че по безспорен начин е доказано, че участникът е 

заплатил в цялост наложената му парична санкция, съдействал е активно на 

компетентните органи и е изпълнил конкретните им предписания, предприел е 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови нарушения. 

В допълнение към изложеното комисията формира извод, че не са налице 

основанията за отстраняване на участника от производството по възлагане на 

обществена поръчка, тъй като от извършените нарушения не са произтекли каквито 

и да било неблагоприятни последици, като липсва увреждане на трети лица и 

всички дължими суми по наложените наказания са изплатени. Целта на 

законодателя с налагането на наказания е за предупреждаване и превъзпитаване на 

нарушителят към спазване на установения правен ред и въздействие върху 

гражданските субекти възпитателно и предупредително. Налагането на санкция не 

следва да се приема като самоцел на закона, тъй като справедливо е регламентирана 

възможност да не се налага наказание, като се предупреди нарушителя чрез 

съответен способ, че при повторно нарушение ще бъде санкциониран. С оглед на 

липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на смекчаващите 

отговорността обстоятелства, деянието представлява по-ниска степен на 

обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от 

съответния вид. Законодателят е имал за цел да уреди наказуемостта на по-леките 

случаи на нарушения и в тази връзка с предвидил възможност всеки участник, за 

когото са налице основанията за отстраняване, да представи мерки за доказване на 

своята надеждност. Независимо от вида, характера и тежестта на нарушението 

винаги следва да се извърши преценка за незначителност на случая и наличието на 

мерки, гарантиращи надеждността на икономическия оператор.  

Въз основа на изложеното комисията единодушно приема, че в настоящия случай 

не следва да се изключва възможността за прилагане разпоредбата на чл.56, ал.3 и 

4 от ЗОП. В тази връзка събраните по преписката доказателства обосновават извод, 

че при съобразяване с тежестта на конкретното нарушение, липсата на съществено 

засягане на правата на трети лица, а също така и смекчаващите отговорността 

обстоятелства, липсата на други вредни последици от извършеното нарушение, то 

основателно е да се приеме, че извършеното деяние е със значително по-ниска 

степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения 

по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП.  
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В тази връзка представените описаните мерки и представените доказателства са 

достатъчни за гарантиране на надеждността на участика, въз основа на което 

комисията ги приема. 

 Участникът с представените декларации, както следва: Декларация по чл.3, т.8 и 

чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от 

тях лица и техните действителни собственици, изготвена съгласно Образец № 4, и  

Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество, изготвена съгласно Образец № 5, е 

удостоверил липсата на други основания за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство - удостоверил е, че за него не е налице никое от 

обстоятелствата за отстраняване по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици, и по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Съответствие на техническото и ценово предложение с предварително обявените 

от възложителя условия: 

Представени документи: 

Участникът е представил техническо предложение, съдържащо: Предложение за 

изпълнение на поръчката, изготвено съгласно Образец № 7, ведно с изискуемите 

приложения към него, и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд, изготвена съгласно Образец № 8, като поради 

неприложимостта му не е представен документ за упълномощаване. 

Участникът е представил ценово предложение, съдържащо Ценово предложение, 

изготвено съгласно Образец № 6, остойностенa количествена сметка за обекта и 

анализни цени. 

Оферта по същество: 

 Цена за изпълнение на поръчката: 263 300.16 лева /словом: двеста шестдесет и три 

хиляди триста лева и шестнадесет стотинки/ без ДДС. 

 Ценови показатели: 

 Часова ставка: 5.00 лева/час; 

 Допълнителни разходи за труд: 90 %; 

 Допълнителни разходи за механизация: 25 %; 

 Доставка-складови разходи: 6 %; 

 Печалба: 6 %. 

 Срок за изпълнение на поръчката: 40 /словом: четиридесет/ календарни дни, 

считани от извършването на подписване на протокол за започване на 

строителството /протокол за откриване на строителна площадка и за определяне 

на строителна линия и ниво съгласно приложения № №  2 и 2а от Наредба № 3 от 

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

Кратко описание на предложението за изпълнение на поръчката: 

 Описателен документ, представящ подход и програма за изпълнение 

на поръчката: 

o Основни изисквания, които участникът ще спазва при 

изпълнение на отделните видове СМР  

o Съществуващо положение. 
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 Подход за изпълнение на поръчката в най-общ аспект и 

разпределение на предвидените е следния: 

 Избор на ръководство на строително-

монтажната дейност от опитни : технически 

ръководител, Специалист - контрол на 

качеството и ,,Длъжностно лице по 

безопасност и здраве “ ,всички с опит в 

изграждането на подобни обекти. 

 Координация и съгласуване на дейностите с 

всички заинтересувани институции, съгласно 

българското законодателство; 

 Подбор на квалифицирани и надлежно 

инструктирани, относно качество и 

безопасност на изпълнение на СМР технически 

лица, които са доказали своя професионализъм 

и отговорност при изпълнението на предишни 

наши обекти с подобен характера. 

 Изпълнение на строителни дейности, с 

оформяне съответни протоколи, актове и др., 

съпровождащи документи съгласно 

нормативната база за приемане на отделните 

видове работи и предаване на етапи. 

 Доставка па суровини и материали, осигуряване 

на механизация, работна сила и всички други 

услуги и дейности, необходими за изпълнение на 

заложените дейности; 

 Срокът за изпълнение на СМР започва да тече 

от датата на подписване на Протокол обр.2/2а 

за откриване на строителна площадка и за 

определяне на строителна линия и ниво, 

съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството за обект, като крайна дата 

на изпълнение на проекта се счита датата на 

подписване па Констативен протокол /Акт 

образец 15/. 

 Основните етани, през които фирмата ни планира да премине 

изпълнението на обекта са следните: 

 Етапи и последователност при извършване на 

дейностите 

 Описание на отделните етапи и дейности на 

изпълнение на строителството; 

 Условно изпълнението на строителството 

може да бъде разделено на 6  етапи. 

 Етап 1 „Откриване на строителната площадка“. 

 Представяне на необходимите документи съгласно изискванията на 

договора 
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  Представяне на Консултанта, името и  сведения за лицето,  което 

предлагаме да назначим за,,ръководните на обекта — технически 

ръководител, подчинен на управителя на фирмата ни ; 

 Представяне на Гаранцията за изпълнение на Възложителя при подписване        

на Договорното споразумение в размер на 2 /два/ процента от стойността на 

договора ни без ДДС, и копие до Консултанта /надзора на обекта 

 Представяне на всички необходими застраховки; 

 Ще се извършат всички необходими дейности съгласно (Наредба № 3  от 31 

юли 2003 към. ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на 

строителството), регламентирани за започване на обекта, като: 

 Получаване на указание от Консултанта за ,, дата на започване ", подписване  

на Протокол Образец 2/2 а. Заверка на Заповедната книга за строежа. 

 Среща с представители на Община Смолян , местните експлотационни 

дружества и КАТ за уточняване на техните изисквания, начина на постоянна 

комуникация и начина на комуникация при извънредни ситуации;Изпълнението 

на строителните работи ще се съгласуваме със съответните органи на 

Община Смолян и КАТ за безконфликтна организация на движението по време 

на строителството при съблюдаване изискванията на Наредба № 3 от 

16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците. Ще 

инициираме срещи ,като предварително ще съгласуваме с представителите 

на експлотационните дружества, интернет доставчици и др. строителната 

площадка за наличие и местоположение на подемни комуникации. 

Възнамеряваме по време на мобилизационния период да определим точните 

местоположения на съществуващите водопроводи, както и па други 

подземни комуникации (чрез трасиране и шурфове , ако се налага). 

 Етап 2  „Мобилизация „ и „Подготовка на строителната площадка“ 

                    Етап на подготовка на площадката на място. 

 Уведомяване на живущите и бизнеса за стартирането на строително-

монтажни работи по изпълнение на проекта, с цел за осигуряване на достъп 

до обекта и освобождаване на зоната на изпълнение на работите; 

 Организация по пристигане и настаняване на работния персонал; 

 Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав; 

 Пристигане на работния персонал до обекта и запознаването му със 

спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на 

строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ; 
 Практическо установяване на организацията на строителната площадка;  
 В деня на подписване на Протокол обр. 2а за откриване на строителната 

площадка под отговорността и контрола на Възложителя, наш 
представител ще постави на видно място информационна табела със 
следното съдържание: Дата на откриване на строителната 
площадка;Номер и дата иа разрешението за строеж;Точен адрес на 
строителната площадка;Възложител - име и адрес;Вид на 
строежа;Строител - име и адрес;Длъжностно лице по безопасност и здраве 
за етапа на изпълнение на строежа - име и адрес;Планирана дата за 
започване на работа на строителната площадка;Планирана 
продължителност на работата на строителната площадка;Планиран 
максимален брой работещи на строителната площадка; Планиран брой 
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строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на 
строителната площадка; 

 Изключване подземните комуникации по трасето, почистване на 
строителната площадка. 

 Ограждане площадката с временна ограда от подвижни метални пана по 
график, съгласно линейния календарен график за изпълнение. Поставяне на 
временна ограда от подвижни пана за клона върху който ще работим, след 
приключване на работите по този участък ги мести на другия съседен и 
предвиден за работа участък - Доставка на химическа тоалетна. Осветяване 
на строителна площадка за тъмната част на деня. В участъкът на 
изпълнение на СМР се изграждат предпазни заграждения и предупредителна 
сигнализация съгласно Наредба № 3/16.08.2010 г.; поставят се 
предупредителни знаци и табели за обозначаване на подходите, а през нощта 
- сигнално осветление; Предпазните заграждения и предупредителната 
сигнализация се изграждат в пълно съответствие с разработен проект и 
разпоредбите по организацията на движението по време на строителството 
и по безопасността на труда.Зоната на изпълнение трябва да бъде винаги 
защитена и обезопасена от достъп на външни лица и транспортни средства, 
за цялото време на извършване на строителните дейности. 

 Дейности по обособяване на временна строителна база: 
 Подписване на договор за охрана на складовата база. 
 Осигуряване на складова база за съхранение на доставени материали и 

оборудването и съгласно изискванията на производителите за складиране на 
материали;Транспортиране на техника до строителната площадка; 

 Доставка па първите количества материали, необходими за първия 
подучастък ламела №1 с дължина 5, 00 м от изпълнението; 

 Инспекция от Консултанта на доставените материали; 
 Уточняване с Възложителя на местата за депониране на стр. отпадъци и др. 

и получаване на разрешение за използването им; 
 Искане и получаване на разрешение от Възложителя за движение на 

строителна техника в участъци с ограничен достъп; 
 Временното ел. захранване/ чрег генератори ако се наложи/ и врмененната 

организация па движението се изпълнява под ръководството и контрола на 
техническия ръководител 

 Съблекалня и канцелария : 
 Ще се помещават в един фургон ,едното помещение от него - канцелария а 

другото - съблекалня. Оборудвани са обектови аптечки.Фактът, че обекта се 
намира в населено място оправдава липсата на временни сгради за жилищни 
нужди. Работниците ще живеят в собствените си домове, а тези които са 
от други населени места - на квартири. Временни столови и кухни също не се 
предвиждат. Тоалетни. В близост до фургона ще се монтира химическа 
тоалетна. 

 Строителни материали. Строителните материали ще се доставят 
периодично на строителната площадка с автортанспортни средства. 
Местоположението на приобектните складове е определено от условието за 
минимални разстояния до обекта. 

 Отпадъци. Строителните отпадъци ще се скалдирст в контейнери за 
отпадъци и ще се извозват своевреммено от строителната площадка.              

 Складиране и охраняване на оборудване и материали. За свеждане до минимум 
на продължителността на складиране на Площадката на материали и 
оборудване се предприемат всички мерки, като планираме доставките така, 
че да съвпадат с нуждите на строителството.Приспособленията за 
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складиране на материали и оборудване ще са готови преди пристигането им. 
Ние ще обърнем специално внимание на адекватното им опазване в склада на 
Площадката. На строителната площадка няма да бъдат съхранявани 
ненужни материали и оборудване.Подреждането на материали се прави 
така, че да не се застрашава безопасността на хората на обекта и на 
живущите в блока. Окачат се обозначителни табели, указващи разрешената 
тежест на товара върху платформите. Следи се за стриктното спазване на 
указанията на тези табели. Всички доставени артикули, гце бъдат 
складирани както е указано в предписанията на производителите им.  

 Инженерът контролира честотата на провеждане на изпитвания и проби, 
за правилния контрол на качеството на Работите.Всички материали и стоки 
доставени на площадката са придружени от съответните сертификати за 
идентифициране на материалите. 

 Доставката на материалите и оборудването на строителната площадка ще 
бъде извършено едва след като бъде направена съответната подготовка за 
тяхното приемане, което включва определяне и подготвяне на съответните 
места за временен склад. Няма да бъде допускано складирането на материали 
върху временни и постоянни пътища па строителната площадка. 

 Транспортирането и складирането на строителни материали и оборудване 
ще се извършва съобразно изискванията, посочени в съответните им 
стандарти и/или указанията на про изводителя,. 

 Подреждането па материали се прави така, че да не се застрашава 
безопасността на хората на площадката. Окачат се обозначителни табели, 
указващи разрешената тежест на товара върху платформите. Следи се за 
стриктното спазване па указанията на тези табели. 

 Отговорникът по качеството ще контролира честотата на провеждане на 
изпитвания и проби, за правилния контрол на качеството на Работите. 

 За готови материали или стоки се представят от доставчиците Тестови 
Сертификати, те се изпращат на Консултанта. 

 Такива сертификати удостоверяват, че съответните материали или стоки 
са тествани в съответствие с изискванията на Договора, в тях са упоменати 
резултатите от извършените проби. 

 Всички материали и стоки доставени на площадката са придружени от 
съответните сертификати за идентифициране на материалите и стоките. 

 Материалите, необходими за изпълнението на отделните видове работи ще 
бъдат доставяни непосредствено преди старта на съответния вид работа 
съгласно линейния календарен график. 

 Армировъчната стомана няма да бъде складирана непосредствено на земята, 
няма да бъде замърсена и ще бъде укрепена по такъв начин, че да се избегне 
деформацията й. Необходимите елементи за изграждане на стоманената 
конструкции и други готови конструктивни елементи, ще бъдат доставяни и 
съхранявани съгласно указанията па производителя на приобектовия склад. 

 Обемистите строителни материали (бетонови бордюри, тухли, бетонови 
плочи, конструктивни елементи и др) ще се доставят па обекта 
непосредствено преди влагането им, като стремежът ще бъде на обекта да 
бъде осигурен резерв за работа минимум седем дни напред с изброените 
материали. Те ще се складират на предварително подготвени складови 
площадки. 

 Бетоновите смеси ще бъдат влагани непосредствено при доставянето им на 
обекта. Асфалтовите смеси гце бъдат влагани непосредствено при 
доставянето им на обекта. Различните видове оборудване ще бъдат 
съхранявано в склад на производителя и ще се доставят на обекта 
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непосредствено преди началото на работите по тези позиции. Складовете за 
съхранение на горивните и смазочни материали, и на техническото състояние 
на строителната механизация, и оборудване ще бъдат контролирани, като 
не се допускат разливи на горива и гориво-смазочни материали. 

 Чрез проучване на производствените данни Изпълнителят ще определи 
материалите, които са токсични, експлозивни, канцерогенни, запалителни 
или по някакъв начин могат да създадат опасност. При необходимост ще се 
осигури контейнер за опасни вещества, които ще се извозва от лицензирана 
фирма за превоз и депониране на опасни отпадъци. 

 Получаване на разрешение от Строителния надзор. За всички свои действия в 
етапа на подготовката на строителната площадка Ръководния екип, ще се 
консултира и ще работи в тясно сътрудничество с представителите на 
Възложителя. 

 Практическото начало на работите по изпълнението на строителството 
след завършената подготовка, ще бъде дадено след разрешение на 
Строителния надзор. Ще се изпълнят следните дейности: 

 Представяне на списък на всички разрешителни, необходими за започването 
и завършването на СМР 

 Работна среща с проектантите и уточняване на изискванията за изпълнение; 
 Предложение за одобрение от Консултанта на необходимите материали, 

съдържащо вид, марка, произход, сертификат, декларация за съответствие, 
тестови протоколи и др. документи, необходими за одобрението им, съгласно 
изискванията на договора 

 Подписване на договори с производители и доставчици за доставка на 
материали (непосредствено след одобрението им от Консултанта); 

 Предложение за одобрение от Консултанта на лаборатории за изпитвания; 
 Посещение на производствените бази на производителите (при желание от 

Консултанта) за запознаване на Консултанта с технологията на 
производство и мерките за осигуряване на качество на производителите; 

 Участие в срещи, организирани от Консултанта — предхождащи 
строителството, за напредъка на работите и други; 

  Представяне на други документи, съгласно условията на договора или 
изискани от Консултанта; 

 Успешното приключване на дейностите в подготвителния етап 
(„мобилизацията“) е ключов момент и предпоставка за успешното и 
безпроблемно стартиране на строителните дейности. Този период започва с 
получаване на разрешение за строеж, въз основа на вече изготвените и 
съгласувани във всички необходими инстанции работни проекти. 
Продължителността му е три дни и през него предвиждаме да извършим 
следните работи: 

 Представяне на Възложителя на ръководния екип за изпълнение на 
поръчката; (отговорник: Технически ръководител). 

 Осигуряване и оборудване на офис на Изпълнителя; (отговорник: 
техн.ръководител) Подписване на договори за телефон, интернет, 
почистване на офисите; (отговорник: Технически ръководител) 

 Предложение за одобрение на информационни табели и др., съгласно 
изискванията на Мерки за публичност, изработката им и монтаж на 
определени от Инженера и Възложителя места; (отговорник: технически 
ръководител) 

 Предложение за одобрение от Инженера на необходимите материали, 
съдържащо вид, марка, произход, сертификат, декларация за съответствие, 
тестови протоколи и др. документи, необходими за одобрението им; 
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(отговорник: Специалист по контрол на качеството) 
 Предложение за одобрение от Инженера на лаборатории за изпитвания; 

(отговорници: Специалист по контрол на качеството и Технически 
ръководител) 

 Посещение на производствените бази на производителите (асфалтова база, , 
кариери, лаборатории и др.) за запознаване с технологията на производство 
и мерките за осигуряване на качество на производителите; (отговорници: 
Специалист по контрол на качеството и Технически ръководител) 

 Подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график 
за доставка на материали; (отговорник: Технически ръководител) 

 Уточняване с Инженера и Възложителя на местата за депониране на земни 
маси, стр. отпадъци и др. и получаване на разрешение за използването им; 
(отговорник: Технически ръководител) 

 Искане и получаване на разрешение от Инженера и Възложителя за движение 
на строителна техника в участъци с ограничен достъп (ако има такива); 
(отговорник: Технически ръководител) 

 Искане и получаване на разрешение за достъп до места с ограничен достъп 
(ако има такива): (отговорник: Технически ръководител) 

 Искане и получаване на разрешение за почистване от храсти и саморасла 
растителност в участъци, където това е необходимо; (отговорник:
 Техническиръководител) 

 Оглед на трасетата по улици или участъци съвместно с представители на 
Възложителя и съставяне на протоколи, придружени със снимки за 
състоянието на настилките или тревните площи преди започване на 
строителството; (отговорник: Технически ръководител) 

 Работна среща на техническия ръководител с проектантския екип за 
уточняване на изискванията им; (отговорник: Технически ръководител) 

 Среща с експлоатационните предприятия и запознаване със съществуващите 
съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на 
извършване на строително-монтажните работи; Уточняване на начина на 
комуникация с експлоатационните предприятия в случай на евентуални 
аварии; (отговорник: Технически ръководител;) 

 Поредица от срещи с КАТ и други дружества , за уточняване на евентуални 
комуникации , които не са отразени в предоставената ни документация, 
(отговорник: Технически ръководител ) 

 Среща с представители на КАТ за уточняване на техните изисквания 
относно Временната организация и безопасност на движението ,начина на 
постоянна комуникация и начина на комуникация при извънредни ситуации; 
(отговорник: Технически ръководител) Трасиране - Разполагаме с 
необходимата трасираща апаратура. Предвиждаме да извършим такова 
трасиране за всички участъци-ламели . (отговорник: Технически ръководител) 

 Подготовка на документи за подписване на Протокол образец 2/2а; 
(отговорник: Технически ръководител) 

 Изготвяне на графици и проекти за ВОД за първите участъци и съгласуването 
им с компетентните органи (КАТ, общински служби и др. при необходимост). 
Тази дейност ще продължи през целия период на изпълнение, като графиците 
за отделните участъци ще бъдат съгласувани преди началото на работа в 
конкретния участък, в зависимост от напредъка на работите, (отговорник. 
Технически ръководител) 

 Отлагане върху терена на трасетата за първите участъци и подготовка за 
подписване на Протоколи образец 5; (отговорник: Технически ръководител) 
Почистване па първите участъци от строителната площадка от храсти и 
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саморасла растителност в участъците, където това е необходимо; 
(отговорник: Технически ръководител) 

 Участие в срещи, предхождащи строителството, за напредъка на работите, 
други; (отговорници: Технически ръководител) 

 Участие в мероприятия, свързани с Мерки за публичност и комуникация; 
(отговорник: Технически ръководител) 

 Подписване на договор за охрана на складовата база. Те осигуряват охрана на 
техниката, огради и др. в неработни часове и почивни дни, както и охрана на 
заградени временни изкопи; (отговорник: Технически ръководител) 

 Осигуряване на складова база за Изпълнителя за съхранение на доставени 
материали и оборудването и съгласно изискванията на производителите за 
складиране на материали; (отговорник: Технически ръководител) 

 Осигуряване на площадка за претоварване на инертни материали; 
(отговорник: Технически ръководител) 

 Обхождане на обекта и запознаване на техническия ръководител с обема и 
обхвата на работите; (отговорник: Технически ръководител) 

 Обхождане с работния персонал на обекта и запознаването му със 
спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед па 
строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ; (отговорник: Длъжностно 
лице по безопасност и здраве и Технически ръководител) Транспортиране на 
техниката до строителната площадка; (отговорник: Технически 
ръководител) 

 За успешното изпълнение на дейностите от подготвителния етап сме 
предвидили участие в него да вземат следните ключови експерти : Технически 
ръководител, Отговорника по качеството и Длъжностно лице по 
безопасност и здраве. Отговорниците за изпълнение на конкретните 
дейности са определени и написани в скоби непосредствено след тях. 
Цялостната дейност се ръководи от техн.ръководител на обекта . 

 Комуникацията с Инженера и Възложителя ще се извършва писмено. 
Документите се изпращат по факс или куриер. Те се подписват в началото 
от Технически ръководител на обекта или управителя на 
,,ЕНЧЕВГРУП“ЕООД. След представяне на пълномощия част от 
документите се подписват и от техническия ръководител или друг 
упълномощен от екипа в рамките на делегираните правомощия. 

 След като офисите на обекта започнат да функционират в офиса на 
фирмата постоянно ще присъства технически сътрудник — специалист ПТО, 
който ще съставя, предава/получава кореспонденция. От този момент писма 
между НАС и Инженера или Възложителя могат да се предават и в оригинал 
срещу подпис или входящ номер. 

 Успешното приключване на дейностите в етапа на подготовка е ключов 
момент и предпоставка за навременното стартиране на строителните 
дейности и спазване на предложения срок. 

 Етап 3 „Изпълнение на строително-монтажни работи“ 
 Улица „Анастас Стайков“ се намира в квартал ,,Каптажа“ па град Смолян 

и е без трайна настилка.При интензивни валежи се свличат земни маси към 
изградените жилищните сгради намиращи се под пътното платно.Тези 
процеси застрашават функционирането на пътя, по който преминават 
живеещите, и е единственият достъп до жилищните им сгради, тъй като 
улицата е без изход и завършва с обръщало.За да се реализира улицата, 
съгласно одобрения регулационен план, е необходимо да се изградят подпорни 
стени, които да оформят и укрепят пътното платно. Съгласно изготвен 
проект е предвидено изграждане на 4 броя подпорни стени, които се 
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изпълняват поетапно, като с настоящата обществена поръчка се възлага 
строителството на една от тези стени (стена № 3).Строително - 
монтажните работи ще се извършват под квалифицирано проектово 
ръководство с богат практически опит, с каквото фирмата ни разполага. За 
изпълнението на обекта ще бъде назначен— технически ръководител — 
строителен техник , който е с дълъг опит в изграждането на обекти от 
техническата инфраструктура , пряко отговорен за координиране на 
работата на изпълнителския и ръководен екипи. Ще се сформира екип воден 
от него включващ технически ръководител с подходящо образование и 
квалификсщия, Специалист по контрол па качеството, Длъжностно лице по 
безопасност и здраве и технически сътрудник -ПТО . Техническия персонал ще 
има на разположение постоянен транспорт и временен офис, оборудван със 
съвременна канцеларска техника и постоянна връзка с ръководството. 

 Техническото ръководство предложено в документацията за изпълнение на 
договореното строителство ще бъде постоянно през целия период на 
изпълнението на обекта като при евентуално наложила се подмяна на 
техническия ръководител за изпълнение или на членовете му, ще стане само с 
изричното съгласие на Възложителя след седемдневно писмено уведомяване 
от страна на фирмата. Всички разходи, възникнали поради напускане, 
оттегляне или замяна на ръководен служител или работник  ще се поемат от 
Участника. 

 При извършването на СМР, ще се ръководи по следните основни насоки: 
 Генерираните отпадъци задължително се извозват на депо — извън 

строителната площадка с цел освобождаването й за извършване на 
монтажните работи. 

 Продуктите, изделията и оборудването се доставят на строителната 
площадка след като тя е готова за съхранението им. 

 При работа със строителни машини ще се внимава за опазването на околни 
постройки и конструкцията на обекта. 

 Товаренето на отпадъците машинно става при спазване па мерките за 
изпълнение на такъв вид работи.Ще спазваме стриктно одобрения ПУСО. 

 В края на строително-монтажните работи се почиства околното 
пространство, включително възстановяване на зелени тревни площи,ако има 
засегнати такива. 

 Преди предаването на обекта, площадката ще бъде почистена. 
 Ще се извърши демобилизация на техниката и оборудването и премахване на 

временното строителство/фургони и химическа тоалетна/ , като терените 
ще бъдат почистени. 

 Предвидените за изпълнение строителни работи ще извършваме съгласно 
изискванията на чл.169, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
и па инвестиционния проект. Документирането на извършените строителни 
работи се осъществява съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за 
изпълнени строителни работи, в които се отразяват видовете работи, 
количества и единични цени. В строежа следва да се влагат само строителни 
продукти, в съответствие на съществените изисквания към строежите и с 
оценка на съответствието съгласно Закона за техническите изисквания към 
продуктите, съответно на Наредба № РД- 02-201 от 05.02.2015г. за 
условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите в 
Република България. 

 Етап 4 „Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрално заснемане 
на целия строеж. 
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 Количествата на завършените видове работи се определят от нас чрез 
измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато 
представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да 
бъдат измерени, то той трябва да ни извести като ни даде подходящ срок, за 
да молеем да присъстваме или да изпратим квалифициран специалист, който 
да ни представлява. Ще помагаме на представителя на Възлолсителя при 
извършването па такива измервания и ще предоставим всички подробности, 
изисквани от него. Изпълнителят на обекта в наше лице ще предава, пази и 
съставя актове по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. па МРРБ за съставяне на 
актове и протоколи по време на строителството Д.В. бр. 72 от 2003 г., 
съответно оформени и подписани от Изпълнител, Възложител , Проектант 
и Строителен надзор. След завършване на СМР или по инструкция от страна 
на Консултанта, както и след изпълнението на строежа до степен на 
съществено завършване сме длъжни да изготвим и предадем на Консултанта 
за проверка Екзекутивна Документация. Екзекутивната Документация ще 
показва точните местоположения, размери и детайли на работите, както са 
изпълнени, както и всички разлики между изпълненото и проектната 
документация. Екзекутивната документация, отразява несъществените 
отклонения от съгласуваните проекти по смисъла па чл. 154 от ЗУТ. В случай, 
че няма разлики между изпълненото и проектната документация, копия от 
съответната документация, може да бъдат обозначени като Екзекутивна 
Документация; Ще предадем на Консултанта колкото е нужно комплекта 
Екзекутивна Документация па хартиен носител и 1 бр. на ел. носител, 
заверена от проектантите и останалите страни, изброени в ЗУТ, преди (или 
като част от) искането ни за издаване на констативен протокол образец 15, 
както за етапи, така и за цялостното приемане на СМР; Работите и 
техните части няма да бъдат считани за завършени, докато съответната 
Екзекутивна Документация не бъде представена на Консултанта. Ако е 
налице Съществено завършване на СМР от наша страна и сме изпълнили 
всички свои други задължения по Договора, ще уведомим писмено 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и КОНСУЛТАНТА за готовността си да предадем сmpoeжa 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Етап 5 „Подготовка за издаване на обекта и демобилизация“ След 
приключване на изпълнението на СМР ,ще започнем подготовка по издаване 
на строителния обект и демобилизация на нашите екипи и техника. След 
завършване и тестване па строителните и монтажни работи, ние гце 
отстраним от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а 
също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, 
материали, строителна механизация или оборудване и др., които е използвал 
при извършването на работите. В рамките на 2 календарни дни ние гце 
почистим и приведем във вид отговарящ па естетическите и нормативни 
изисквания, за посрещане на комисията от представители на възложителя и 
надзора относно приемане на обекта с акт обр.15. Проверката на обекта от 
представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно 
приемане на завършени видове работи гце става в присъствието на 
Изпълнителя. Завършен вид работа няма да бъде приет, докато не се 
извършат необходимите измервания и проби за сметка на Изпълнителя, като 
сме длъжни да уведомим представителя на Възложителя за датата, на 
която такива проверки и проби могат да се извършат. Ще входираме 
писменно искане за насрочване на комисия за съставяне на Констативен акт 
обр. 15. Ако комисията която направи оглед на обекта и има забележки ,ние 
гце ги отстраним в най-кратък срок. 
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 Задължаваме се в определения ни срок да изпълним предписаните работи, ако 
има такива 

 Етап 6 - „Предаване на обекта с Констативен акт за установяване 
годността за приемане на строежа(приложение № 15 - Акт № 15), съгласно 
чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г., подписан без забележки 
„След завършване на Строежа и провеждане на успешни лабораторни 
изпитвания се съставя Констативен акт Образец 15 от Наредба № 3 от 
31.07.2003 г., с който Строежът се предава от „Енчевгруп“ЕООД, като 
евентуален изпълнител на възложителя. 

 Консултантът проверява извършените работи, удостоверени в акта и го 
предлага на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение. 

 Последователност па изпълняваните дейности Предвижда се изграждане на 

стоманобетонова подпорна стена (стена № 3) с обща дължина 98,09 м. 

Стената е разположена изцяло в обсега на улицата по регулационната линия. 

Височина на стената е от 1.57м до 4.78м над цокълната фуга. Предвидено е 

да се изпълни с 18 броя ломели. За да се елиминира хидродинамичния натиск, е 

предвидено да се поставят барбакани Ф 110, подредени в два реда по височина. 

За оформяне на дренажна бариера зад стената е необходимо да се използват 

ръчно подреден камък. Обратният насип е от скална маса с ъгъл на вътрешно 

триене 35 градуса. 

 Изпълнението па СМР ще става на работни участъци —ламели, които са 18 

па брой, като последователността е една за всички и е както следва : 

 Изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в т.з.п с багер с 

натоварване на транспорт 

 Изкоп за основи на пътни съоръо1сения в скални почви Превоз па земни почви 

със самосвал до 10 км. 

 Натоварване и превоз скални почви на депо Разриване с булдозер на депо на 

излишни земни маси. 

 Доставка и полагане бетон В10 подложен Кофраж за прави стени 

 Направа на дилатационна фуга 3 см. от стиропор Изработка и монтаж 

армировка В235 Изработка и монтаж армировка В500 Направа барбакани 

ф110 

 Доставка и полагане бетон В25 за армирани стени 

 Декофриране 

 Почистване на бетонна повърхност преди полагане на сл.пласт 

Хидроизолация с горещ битум два пласта по бетонови повърхности Кофраж 

за шапки 

 Доставка и полагане бетон В25 за шапки Направа и монтаж стоманен 

парапет 

 Задачите / изпълнението на СМР за обекта ще извършваме на секции-ламели. 

Предвиждат се изпълнение на 18 ламели с различна дължина и височина за 

обекта с дължина между 2,63м. /ламела № 12/ до 11,16 метра /ламела № 15/ 

Ние от „ЕНЧЕВГРУП“ ЕООД ще разделим целия участък от стената на 

тези 18 секции, които ще работим през участък, както сме показали е 

линейния график за изпълнение на поръчката. Ще има презастъпвапе на някои 

от етапите в отделните подучастъци поради технологичното време за 

декофриране .След като се извършат дейностите по ламелите пристъпваме 

към изпълнение на трамбованата глина и обратния насип на фракционния 
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материал. 

 Обратният насип изпълняваме след набиране на 75% якост на 

бетона.Трамбоваме на пластове от 20-30 см до постигане на обемна 

плътност 18 KN/м3.Декофриране - извършваме след набиране на 50% якост 

на бетона. 

 Описване технологиите на извършваните дейности съгласно тяхната 

последователност. 

 Изпълнение на временна организация на движението /ВОД/.Организацията ни 

за изпълнение на ВОД е съгласно проекта по ВОД и има за цел да осигури 

безопасността на движението по ул.“Атанас Стайков“.Във вразка с 

изпълнението на СМР по участъци се придвижда прилагането на 

сигнализиране на дълготрайни работи съгл.приложение 54 към чл.71 от 

Наредба №3/ 16.08.201 Ог. (обнародвана в ДВ 74/2010г.) за временна 

организация на безопасно движение по време на строителство и ремонт по 

пътищата и улиците.. Сигнализацията за въвеждане на ВОД в пътен или 

уличен участък, в който се извършват СМР, има за цел: Да информира 

участниците в пътното движение за особеностите и опасностите, 

възникнали в пътния (уличния) участък: и за изменените пътни условия. Да 

указва границите на пътния (уличния) участък с измененени пътни условия. 

Да въвежда режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през 

пътния (уличния) участък. Пътните знаци ще се поставят както на 

самостоятелни стойки, така и на ел. стълбове и др. подобни, както и 

комбиниране на няколко знака в приетия в проекта ред на подвижни пана с 

височина 1240 мм или повече като минималното разстояние до долния край на 

знака трябва да бъде минимум 600 мм. Ще използваме знаци А23 и С16 — в 

началото на улицата. 72 часа преди започване на СМР ще се поставя табела 

Т17 с текст „ Улицата ще бъде затворена за движение в периода от/до " - 

на мястото на точките се посочват точните дати, за да бъдат своевременно 

уведомени засегнатите ползватели на улицата и да предприемат нужните им 

подготвителни действия.Затварянето на улицата в която ще работим се 

осигурява чрез пътен знак А23“Участък от пътя в ремонт“ . 

Ограничителната табела ще бъде поставена на самостоятелна стояща 

стойка, чийто горен край ще бъде пригоден за монтиране на светлинен 

източник (С16). 

 Изкопите ще бъдат добре осветени, сигнализирани и обезопасени. По 

възможност през тъмната част от денонощието няма да се оставят 

открити изкопи. Сигнализирането на работния участък по съответната за 

конкретния случай схема се изпълнява от лицата, от екип 1 за земни и изкопни 

дейности, които ще извършват краткотрайни и подвижни работи, 

 Поставяне: 

 Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на пътищата се 

закрепват на специално предназначени метални и други конструкции, в т.ч. 

стълбчета, конзоли, портални рамки, въжени конструкции и др., или на 

съществуващите в обхвата на пътя пътни принадлежности и съоръжения. 

 Където изискванията позволяват разрешена е свобода на действие относно 

мястото, ориентацията и монтажа на знака, като се отчита видимостта, 

безопасността и особеностите на мястото съгласно Наредба № 18 за 

сигнализация на пътищата с пътни знаци на МРРБ. 
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 Пътните знаци се поставят съгласно Приложение № 12 от Наредба № 18. 

 Сглобяване: 

 Подготовка за работа: 

 Всички изделия и съоръжения, предназначени за монтаж се монтират 

съгласно инструкциите на производителя, като се използват фиксиращи и 

скрепителни елементи, предназначени за съответното изделие или 

съоръжение. 

 Монтажът на изделията върху съществуващи или новодоставени носещи 

конструкции (тръбни стойки) се извършва от минимум двама работници, при 

използването на подходящи и стабилни при работа съоръжения (стълби, 

скелета, платформи, автовишки и др. подобни). 

 Монтаж на вертикална пътна сигнализация: 

 При нови тръбни стойки: 

 Когато за монтирането на съответните пътни знаци или табели не 

съществуват тръбни стойки, преди започване на монтажа се пристъпва към 

изграждането на такива чрез изкопаване на изкопи за фундиране, бетониране 

и отвесиране на Стойките. Размерите на изкопите се изпълняват в 

съответствие с изготвена монтажна схема или проектна разработка. Преди 

пристъпване към монтажа на изделията се изчаква до достигане на 

подходяща якост па положения в изкопа бетон. 

 Преди монтажа на съответния пътен знак или табела през предвидените за 

целта отвори се прекарват съответните болтове (с по-малка дължина на 

стеблото). Ако отворите към лицето на изделието са покрити с апликирания 

материал, последните внимателно се освобождават посредством пробиване, 

с помощта на заострена, тънка дървена или пластмасова пръчка, като при 

това се вземат мерки за предпазване на антикорозионното покритие в 

зоната на отвора. Под главата на всеки болт задължително се поставя 

подложна шайба от набора. 

 След прокарване на скрепителните елементи, изделието се поставя в легнало 

положение на лицевата си страна, върху мека и равна повърхност. Основната 

част на скобата се надява върху болтовете, поставят се метални, подложии 

шайби и съединенията се затягат с помощта на гаечни ключове, като при 

затягане се контрира от лицевата страна на изделието. При наличие на 

заварен или заиитен захват на скоба от задната страна на изделието тази 

операция не се изпълнява.Изделието заедно с монтираната на него 

посредством скобата/те/ основа се поднася и установява в изискваното 

спрямо тръбните стойки положение. Същото се извършва ръчно или с 

помощта на съответната техника за повдигане. След това изделието се 

закрепва към поддържащата конструкция чрез предвидените за целта 

скрепителни елементи: полускоба, резбови съединения болт-гайка, шпилка-

гайка и др. При извършване на монтажа изделието се поддържа неподвижно 

до момента на осигуряване на необходимия натяг във винтовите 

съединения.Последователността на монтаж на съставни указателни 

табели, състоящи се от два или повече хоризонтални елемента, трябва да се 

осъществява отдолу нагоре. След монтирането на долния елемент 

следващият се поставя да стъпи върху него, монтират се предвидените 

междинни, центроващи болтови връзки и се затягат скобите към тръбните 

стойки. При съществуващи тръбни стойки и над съществуваща 
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сигнализация. Монтажът на изделие върху съществуващи тръбни стойки и 

над съществуващи табели се осъществява чрез използване на междинни 

удължителни елементи с външен диаметър по-малък от вътрешния на 

съществуващите стълбове.Същите елементи са предварително заварени към 

тръбните стойки на новите знаци или табели. Отстраняваме капачките па 

съществуващите тръбни стойки. Монтират се скобите към новите изделия, 

като болтовите съединения на горните скоби се затягат, а долните се 

оставят хлабави, за да могат да се движат по шлица и да се напасват новите 

удължени тръбни стойки към съществуващите. Табелата /за сигнализация / 

се изправя заедно с новите тръби, последните, със заварените междинни 

елементи, се вкарват в отвора на съществуващите. Изделието се спуска 

внимателно, докато опре във вече съществуващата табела. Затягат се 

всички болтови връзки. Новите тръби се заваряват към съществуващите, 

като се работи бавно и внимателно, без да се допуска загряване на изделието, 

което да доведе до повреждане на светлоотразителния материал. Местата 

с нарушено антикорозионно покритие в следствие на заваряването се 

почистват телена четка и се нанася сива боя или цинков спрей (в зависимост 

от вида на покритието). При осъгцествявсте на контрола на ВОД независимо 

от неговия вид се проверява съответствието между проекта за ВОД и 

въведената временна организация на движението, което включва: вид и 

технически характеристики на сигнализацията с пътни знаци, маркировка, 

светофари и други средства за сигнализиране на работния участък; 

Разположение на монтираната сигнализация за ВОД (отстояния и дължини); 

степен на визуализация съобразно класа на пътя, чийто обхват се използва; 

видимост на сигнализацията, включително и нейното осветяване извън 

светлата част на денонощието, в условията на сумрак, тъмнина и мъгла; 

освобождаване от препятствия на предвидената с проекта за ВОД широчина 

от пътя за движение на пътни превозни средства. 

 Отлагане на съоръжението.Подпорната стена отлагаме съгласно 

трасировъчния план и част геодезия от техническия проект , координатния 

регистър на точките.Отлагането на трасето изпълняваме във всички точки 

от надлъжния профил от правоспособен геодезист, с тотална станция, GPS 

или GPRS. Използваме координатите на точките от проекта по част 

”Геодезия”;За изходна точка и репер се използва точка с известни 

координати и надморска височина;  Предварително приготвяме колчета с 

подходяща дължина, стоманени пирони и спрей;  

 Изкоп за откриване на основите на пътни съоръжения в т.з.п с багер е 

натоварване на транспорт, ще използваме за извършване на изкопните 

работи такава механизация и такива методи на работа, които да отговарят 

на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. Преди започване 

на изкопните работи ще трябва да освободим зоната за работа от всички 

свободно течащи води.При извършване на изкопните работи ще бъде 

гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време.Ще 

изградим 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 трябва да продължи, докато на това място има достатъчен 

капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща 
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механизация, или не приключи съответния вид работа. Излишният подходящ 

материал, и всичкият неподходящ материал трябва да бъдат складирани на 

депа, осигурени от нас. Така ще изпълняваме изкопните работи по начин, 

който да гарантира целостта на откосите.При срутване на откоси, всички 

получени щети с хора, машини и оборудване са за наша сметка. Изкопите за 

основи, канали и окопи ще бъдат укрепени през цялото време на 

изкопнитеработи. Обшивките и другите укрепвания на изкопа трябва да 

бъдат свалени при напредването на обратна засипка, с изключение на 

случаите, когато в проекта е предвидено те да останат на място. Преди 

изграждането на стените се извършват изкопни работи, като откосите да 

се преоткосират, отгоре надолу. Откосите на изкопите да не са по-малки от 

1:1,5. При необходимост ще се предвиди укрепване на изкопите при ската. 

Преди започване на каквито и да са изкопни работи, наш представител ще 

провери и изиска от собствениците на подземни инфраструктури да 

покажат и/или открият същите, за да се предотвратят повреди по време на 

строителство. 

 Екип временно ще укрепва всички подземни инфраструктури /при наличие на 

такива по време на изкопни работи, а също така обезпечава постоянното и 

адекватно укрепване на инфраструктурите, както се изисква. Изкопните 

работи за фундаментите на стената ще се изпълняват по секции, като 

изкопът се оформя ръчно и се внимава за подкопаване на колектора. Всички 

открити изкопи трябва ще са обезопасени, като се осигурят временни 

огради,предупредителни знаци, конуси, сигнални светлини светлини и нощно 

осветление, а също така и други средства, които да предпазват от хората 

от инциденти и нанасяне на щети върху собствеността. Всички 

предупредителни табелки трябва да са на български език и трябва да са в 

съответствие с местното законодателство. Предварителното 

предупреждаване за затваряне на пътно платно трябва да се осигури с 

временни знаци, конуси и сигнални светлини. Около откритите изкопи се 

осигурява подходяща ограда (с височина поне 1 т).За изпълнение на изкопите 

ще се използват багер с обратна кофа и с гребло /комбинирани багери/ и багер 

- 25 тонен с хдрочук/за наличие на скални маси ,бетони/. Оформянето и 

подравняването на котлована ще се извърши ръчно. Изкопаната земна маса 

ще се извозва със самосвали, като местата на депата за извозване 

наизлишните земни маси, строителни отпадъци и маршрутите на движение 

на транспортните средства, ще бъдат уточнени предварително с 

инвеститорския контрол на възложителя. 

 Изкопните работи започват след изрязване и разрушаване на настилката 

(когато иматакава); 

 Изкопът се извършва като стриктно се следи траншеята да бъде по 

предварително трасираната ос; 

 Изкопът се извършва с натоварване на транспорт; 

 При достигане на дълбочина от около 1,50 м. в изкопа се спуска сглобеното 

укрепващо съоръжение и изкопът продължава до визуално достигане на кота 

дъно тръба; 

 В изкопа по стълба слизат работници за доизкопаване на оставащите до 

кота дъно изкоп количества. Тяхното изкопаване става по следния начин: 

 Багерът с изпъната кофа забива зъбите в земята и изтегля хоризонтално до 
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края на изкопа; 

 Работниците проверяват нивото в ниската част по оставените от зъбите 

следи посредством мастар и ръчен нивелир; 

 Багерът със затворена кофа събира земята на дълбочина равна на зъбите на 

кофата му.Операцията се повтаря до достигане на проектната 

дълбочина.При достигането й работниците прехвърлят ръчно с лопати 

последния пласт от около 0.10м. напред. Съставя се Протокол образец №6, за 

достигната проектна кота на изкопа, който се подписва от участниците в 

строителството. Той се съставя за участък между всеки две характерни по 

трасето точки. Надзорът, по свое усмотрение, проверява и междинни коти; 

 На всеки 3 м. се забиват дървени колчета; 

 Работниците са снабдени с алуминиев мастар с дължина 3 м. На единият 

край на мастара е монтиран болт, който се регулира за различен наклон на 

тръбата и е нагласен за конкретния участък за разлика в ниво на 3 м. 

 Проверява се нивото на колчето с оптичен нивелир и при необходимост се 

прави корекция; 

 Горният край на колчетата служи за ниво, до което да се насипе за основа; 

 Горните операции се повтарят на всеки около 3 метра; 

 След завършването им се получава участък, готов за полагане на пясъчна 

подложка и монтаж на тръба. 

 В изкопа по стълба слизат работници за подравняване на дъното при 

достигане на проектната дълбочина; 

 Контрола за достигането й се осъществява от техническият ръководител, 

като за целта се използва оптичен нивелир и ролетка. При достигането й се 

съставя протокол Образец № 6, за достигната проектна кота на изкопа, 

който се подписва от участниците в строителството. Той се съставя за 

всеки участък от трасето. 

 Всеки ден преди приключване на работа се прави берма от земя за предпазване 

на изкопа от попадане на атмосферни води; 

 При попадане на води в изкопа се пуска хидравлична помпа в най-ниската му 

част.Изкопните работи продължават след изпомпване на водата; 

 Изкоп за основи на пътни съоръжения в скални почви. Изкопите ще 

извършваме механизирано посредством багер с хидрочук. За обслужване на 

багера и превоза на излишната скална маса ще се подсигурят самосвали, 

като броя им зависи от производителността на багера. 

 Натоварване и Превоз на земни почви със самосвал до 10 км. Земните маси се 

натоварват, превозват и разтоварват на депо, посочено от Възложителя. 

Натоварването става посредством комбинирани багери на самосвали. 

Превозването на изкопаните материали до мястото на насипване или 

депониране трябва да продължи, докато на това място има достатъчен 

капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща 

механизация, или не приключи съответния вид работа. 

 Натоварване и превоз скални почви на депо. Скалните почви се натоварват, 

превозват и разтоварват на депо, посочено от Възложителя. Натоварването 

става посредством комбинирани багери на самосвали. Превозването на 

изкопаните материали до мястото на насипване или депониране трябва да 

продължи, докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно 
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работеща, разстилаща и уплътняваща механизация, или не приключи 

съответния вид работа. Техническия ръководител следи пряко процеса на 

натоварване. Координатора по ЗБУТ следи за безопасността на 

участващите в дейността. 

 Разриване с булдозер на депо на излишни земни маси.На избраното от нас депо 

ще позиционираме едра строителна техника - булдозер. С помощта му ще се 

разтила насипваната земна и скална маса. 

 Доставка н полагане бетон В10 подложен.Ще доставим подложен бетон С 

8/10 (В 10). Полагаме подложният бетон внимателно ще използваме 

бетоновоз и бетон помпа. Следим нивото на фундаментите и го спазваме с 

помощта на нивелир . Целта му е да имаме чиста и равна повърхност. 

 Кофраж за прави стени.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 се 

изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да бъде 

с необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да имат 

огъвания и изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и 

всички сечения, линии и ъгли да бъдат прави, вертикални и точни. 

Максималните отклонения от проекта са: от отвеса: 5 мм на 3000 мм; на 

отворите: +/- 10 мм.Кофражът изпълняваме 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 трябва да е такава, че да се избегне образуването на прагове. 

Кофражът ще бъде плътен и достатъчно стабилен, за да не допуска 

деформации от налягането на бетоновата смес. Кофражът ще бъде 

изпълняван така, че готовите бетонови конструкции да съответстват на 

формата и размерите показани на чертежите. Кофражните работи 

осигуряват проектните размери и очертанията на бетонните и 

стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втърдяване на 

бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, 

достатъчна якост и коравина. За изправното състояние на на кофража 

трябва да се следи непрекъснато процеса на бетонирането и да не се допуска 

по-голямо натоварване от изчислителното. При забелязване на недопустими 

деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва да се 

вземат съответни мерки. Изпълнението на кофражите трябва да осигури 

поемането на предвидените в проекта постоянни товари без опасност за 

работниците и от авария на конструкциите. Те трябва да осигуряват 

предаването на действащите товари върху земната основа или върху вече 

изпълнени носещи конструкции. Направата на кофраж за стоманобетонови 

фундаменти включва следните процеси: почистване на плочата, направа и 

опаянтване на скелето, включително повдигането на необходимата височина, 

нивелиране и подлагане под подпорите на дървени подложки, поставяне на 

пътеки при нареждане на скарата, изкърпване крайщата на полетата, 

монтиране на кофражни страници или приспособления за отвори предвидени 

по кофражния план, направа на предпазни парапети, почистване на готовия 

кофраж от строителни отпадъци, намазване с кофражно масло и предаване 
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във вид, готов за полагане на армировката. Направата на кофраж за 

вертикални елементи и фундаменти включва: подвеждане и направа на 

подпорна рамка, отвесиране и нивелиране, нареждане и закрепване на 

метални и дървени платна, поставяне дървени ограничители между 

платната, връзване с тел, укрепване във вид готов за полагане на бетона. 

Направеното скеле се използва за армировка и бетониране. Проверяваме 

позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в размерите и 

местоположението. Вложките се закрепват или забиват, в зависимост от 

изискванията, на необходимите позиции преди полагане на бетона. Оформяме 

се всички отвори и жлебове; В бетоновото покритие не трябва да останат 

метални части от каквито и да е закрепващи приспособления за кофража. 

Кофражът се обмазва, като видът обмазка следва да бъде подбран за 

съответния вид кофраж. За цялата площ 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 не трябва 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. Кофражът не се сваля преди бетонът да е 

достигнал необходимата минимална якост съгласно нормативната 

уредба.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 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. 

 Направа на дилатационна фуга 3 см. от стиропор. Ще изпълним 

дилатационна фуга от стериопор с дебилина 3 см.Ще се реди ръчно от един 

работник  

 Изработка и монтаж армировка В235 и 500. След монтиране на кофража 

пристъпваме към доставка и монтаж на арматурата за ламелите. 

Материалите, изделията и елементите, използвани при изпълнението на 

армировъчни работи, трябва да съответстват на предписаните в проекта и 

да притежават сертификати.Армировката на стоманобетонните 

конструкции ще се изработва и монтира в пълно съответствие с работните 

проекти. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг се разрешава 

само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния 

чертеж и Заповедната книга.Не се разрешава изпълнението на монтажни 

работи при температура, по-ниска от -10 °С. Монтажът на армировката 

започва с разчитане на монтажния армировъчен план. Контролът по 

приемането и полагането на армировката в кофража се извършва от 

техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на 

заготвената армировъчни изделия в съответствие с работния проект и 
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външен оглед; отделните процеси по време на полагането, връзването и 

укрепването на армировката.Допустими отклонения - бетоновото покритие 

на армировката трябва да отговаря на предписаното в проекта. Когато не 

са предписани допустими отклонения на бетонното покритие, то трябва да 

бъде в границите от 0 до + 5 mm.По повърхността на армировката не трябва 

да има вещества, които могат да окажат вредно влияние върху самата 

стомана, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на 

повърхността на армировката да се проверява преди монтажа 

й.Армировката трябва да се монтира в кофражните форми без каквито и да 

било повреди. Проектното положение на армировката в кофражната форма 

трябва да се осигурява срещу преместване и да се проверява преди 

бетониране.Армировката монтираме в количества и конфигурация съгласно 

изготвения конструктивен проект. 

  При полагането на армировката следва спазваме следните основни 

изисквания: 

 Осигуряване на разстояния между отделните армировъчни пръти не по-

малки от минимално допустимите; 

 Осигуряване на покритие на армировъчни пръти с бетон не по-малки от 

минимално допустимите; 

 Точно разполагане на армировката в съответствие с армировъчните планове; 

Осигуряване при бетониране на стабилност и устойчивост на армировъчните 

скелети и на прътите в тях; 

 Армировката се полага след като кофражът е почистен и приет; 

 Преди полагането армировката се почиства от кал, лед, сняг, ръжда, масла 

и други замърсявания; 

 Преди полагане на бетона трябва да се монтират всички необходими 

закладни части; 

 Завършените армировъчни и заваръчни работи се приемат от компетентни 

и правоспособни технически лица, съгласно действащите строително 

технически правила и норми. 

 Преди монтажа на армировката се прави проверка и почистване на кофража 

и долната контактна повърхност. 

 Не се разрешава изпълнението на монтажни работи при температура, по-

ниска от -10 °С. Монтажа на армировката започва с разчитане на 

монтажния армировъчен план и включва: 

 Разнасяне на фасонираните пръти до местомонтажа им; отбелязване 

местата на прътите с тебешир; 

 Поставяне на приспособления (фиксатори) за осигуряване проектна дебелина 

на покритието на армировката, разпределението и привързването й; 

снаждането на надлъжните пръти на колони, греди и плочи с разминаване, 

поставянето на есове и столчета, изрязване на армировъчни пръти за отвори 

в плочите и поставянето на равноякостни обрамчващи пръти, монтирането 

на стремената, посаждането и монтирането в кофража на вързаните 

скелети за колони, както и направата на необходимите приспособления за 

връзване на армировъчни скелети на обекта. Наш експерт ще подготви схеми 

за огъване на армировъчните пръти. Те ще бъдат предоставени на Надзора 

за одобрение. 
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 Обработката на армировка и изправянето на кангална стомана ще се 

извършват само на оградени и обезопасени за целта места; 

 При обработка на армировъчни пръти, излизащи извън габаритите на 

работната маса, ще се поставя предпазна мрежа или щит за защита на 

преминаващите работници; Няма да се допуска рязане с ръчни ножици на 

парчета стоманени пръти, по-къси от 0,30 м; 

 Приготвената армировка ще се пакетира съобразно изискванията за 

транспортиране и складиране и последователността на монтажа; 

 Армировъчните скелети, поставени преди монтиране на кофражните форми, 

ще се осигуряват срещу преобръщане или падане; 

 При изпълнение на армировка на подове придвижването на работещи по нея 

ще се допуска само върху специално разположени пътеки от дървен или друг 

подходящ материал с широчина не по-малка от 0,30 м; 

 Няма да се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат 

да наранят преминаващи работници, както и качване на работещите по 

монтирана вертикална армировка по време на работа; 

 Заваряване, нагряване и рязане на армировка при направен кофраж от дървен 

материал ще се допуска, когато са взети необходимите мерки за ПАБ; 

 По време на изливането на бетона, Изпълнителят е отговорен за 

поддържането на армировката в правилно положение и поради тази причина, 

армировъчните пръти трябва да се фиксират така, както е показано на 

чертежите, с такива разстояния, каквито са указани там, и по такъв начин, 

че да се образува твърда, неизменяща се клетка. Пресечните точки на 

прътите да се подсигуряват поне с една намотка на тел от неръждаема 

стомана, с минимален диаметър 1.2mm, като краищата на телта да се 

усукват заедно и се завиват надолу; о Всеки прът да се подсигурява поне на 

две места като разстоянията между телените завързвания, не трябва да са 

по-нарядко от всяко четвърто пресичане. Може да се използват връзки от 

неръждаема стомана за укрепването на прътите, но Изпълнителят трябва 

да получи одобрението на Надзора за типа и броя им; 

 Разделящите елементи (столчета), фиксирани към армировката, подлежащи 

на одобрение от Надзора, трябва да се използват във всички армирани 

бетони, за осигуряване на покривния слой, така както е показано в 

одобрените проекти на Изпълнителя или съгласно указанията на Надзора; 

 Нито една част от армировката и средствата за свързване на 

армировъчните пръти или за поддържане на армировката в правилното 

положение, не трябва да остава с по-малко от специфицирания минимален 

покривен слой от бетон, освен където за това са дадени изрични инструкции; 

 Не се допуска постоянните столчета в армировката да влиаят на общата 

равномерност на вида на повърхността; 

 Не се разрешава временните подпори на армировката да бъдат вградени в 

завършената бетонна конструкция, освен меките стоманени подложки, 

споменати по-горе в този параграф; 

 Използването на механични връзки и/ или система на механично свързване за 

армировъчните пръти, подлежи на предварителното одобрение на Надзора, 

като преди той да вземе решение ще му се предоставят пълни подробности 

за тези връзки, заедно с предлаганите места и метода на инсталиране им; 
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  Ще се осигури всички армировки да са чисти от люспи, силна ръжда, масла и 

грес, прах, соли, кал, боя, отлагания или други вредни вещества, 

непосредствено преди полагането на бетона. Ще се осигури почистването на 

арматурата, като ще се внимава отпадъка от това почистване да не попадне 

в бетона или да не се акумулира върху кофражните форми и върху други 

бетонни повърхности; 

 Всяка армировка, която Надзорът счете за твърде ръждясала при 

складирането или преди изливането на бетона, ще се бракува и ще се 

отстранява от площадката; о Преди бетонирането, всички армировки 

внимателно ще се почистват от остатъци от бетон, изсъхнали или частично 

изсъхнали, които може да са се получили по време на предишни операции по 

бетониране; 

 Всички армировки, стърчащи от конструктивните връзки или които може да 

бъдат изложени на климатични влияния за дълги периоди, преди започването 

на бетонирането ще се покриват с полиетилен, свързваща лента, циментов 

разтвор, или друг материал, одобрен от Надзора, за да се предотврати 

корозията на арматурата или появяването на петна върху околния бетон. 

Ако въпреки тези мерки се получи петно от ръжда на постоянно видима 

повърхност, то незабавно ще се отстрани. 

 Приемането на монтираната армировка 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. 

 Направа барбакани ф110. Ще поставим барбакани от тръби пвц ф110 между 

арматурата която редим по 2 бр на височина , подредени в два реда по 

височина. Целта им е да отвеждат водата от наклона и елиминаране на 

хидродинамичния натиск . 

 Доставка и полагане бетон В25 за армирани стени.След монтажа на 

армировката пристъпваме към поръчка и полагане на бетон В25 за 

ламелите.Производството, транспортирането и полагането на бетонните 

смеси трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 206-1. Производството 

на бетоновата смес да се осъществи в сертифицирани бетонови възли, не се 

допуска бъркане на бетоновата смес на място на обекта. Съставът на 

пресния бетон не може да бъде променян на строителната площадка. Не се 

допуска разреждането на доставената бетонова смес в смесителя с вода. 

Ако на строителната площадка се налага влагането на химически добавки, 

бетонът се размесва отново до равномерното им разпределение. Преди 

бетониране правим проверка и почистване на кофража, измиване на 

контактните повърхности с вода. При полагане с автобетонпомпа 

изсипването на бетоновата смес става непосредствено от транспортните 

прибори, като в ъглите и местата с гъста армировка се разстила и избутва 

ръчно, включително и прехвърляне с лопата. Уплътняването на положения 

бетон се извършва механично с иглени вибратори. Механичното уплътняване 

(вибрирането) на положения бетон трябва да продължава дотогава, докато 

от него престанат да излизат въздушни мехурчета. Не се допуска разслояване 

на бетона в следствие вибрирането му. Процесът на бетоновите работи се 

състои от: приготвяне, транспортиране, полагане и уплътняване на 

бетоновата смес. Бетоновата смес и строителните разтвори пристигат 

готови на обекта с автобетоновози. Приготвянето им, транспорта, 
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полагането и уплътняването им, както и грижата за бетона по време на 

втвърдяването му и контрола по изпълнение на бетоновите работи става 

съгласно указанията в Правилника за извършване и приемане на бетоновите 

работи. 

 Приготвянето се осъществява в бетонов възел; 

 Доставката на бетоновия разтвор се извършва с бетоновози; 

 Преди полагането на бетонната смес в кофражната форма работните фуги 

и допирните повърхности се почистват и намокрят; 

 Бетонирането ще започва, след като техническият ръководител е установил 

изправността на използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, 

осветлението на работните места и на другите временни съоръжения; 

 Уплътняването на бетоновата смес ще се извърши с вибратори — потапящи 

се иглени и повърхностни таблени. Уплътняването на бетоновата смес става 

под прякото наблюдение на техническия ръководител и продължава 

дотогава, докато от нея престанат да излизат въздушни мехури - обикновено 

времетраенето е от 1 до 1,5 минути. Не се допуска разслояването на бетона 

вследствие вибрирането му. След полагането, уплътняването и достигане на 

проектните дебелини се извършва подравняване и заглаждане на бетоновата 

повърхност с подходящи мастари; 

 След завършването на бетонирането се вземат мерки за предпазване на 

конструкцията от вредни последствия (съсъхване, бързо изпаряване на вода, 

недопустими пукнатини и др.). Грижите за бетона са комплекс от 

мероприятия, които осигуряват нормални температуро- влажни условия за 

свързване на цимента и набиране на първоначалната якост; о При летни 

температури бетонът се полива с вода 3-5 пъти на ден или се напръсква със 

специални химически разтвори. При ниски температури се взимат мерки 

срещу замръзване - специални добавки в бетоновите смеси и полагане грижи 

за бетона при бетониране в зимни условия; 

 За изпълнение на бетоновите работи на обекта се води бетонов дневник; 

 За бетоните се издават протоколи от Бетоновия Възел и декларации за 

съответствие; 

 Когато бетонната смес ще се изсипва от кюбел, това се извършва след 

установяването му в покой, а след приключване на бетонирането се почиства 

от бетонната смес; 

 Преди полагането на бетонната смес се почиства кофража и армировката, 

съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката, почиства 

се и се навлажнява старият пласт бетон, навлажнява се или се смазва 

кофража. За осигуряване на нормални условия в началния период на 

втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания: 

 Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди. 

 Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и 

армировка не се допускат. 

  Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения 

и други механични въздействия. “Веднага след полагането му 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 
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бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2. 

 “Бетонът да се уплътнява чрез вибриране. Да се полагат грижи след 

бетониране съобразно атмосферните условия.По време на строителството 

върху вече бетонирани повърхности да не се складират строителни 

материали. 

 Декофриране. Декофрирането на бетона извършваме при достигане на 

предписаните в проекта условия. Когато в проекта отсъстват предписания 

за декофриране, при нормални условия на втвърдяване на бетона 

(температура от 1 8 до 20 °С и относителна влажност на въздуха 60 %), се 

спазват следните минимални срокове за декофриране. 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 изкърпваме; 

смазване и почистване на платната; сортиране по вид и размери на 

материалите във вид готов за нова употреба. 

 Почистване на бетонна повърхност преди полагане на 

сл.пласт.Почистването става ръчно и с помощта на компресор. 

 Хидроизолация с горещ битум два пласта по бетонови повърхности.Ще 

извършим хидроизолация на стената до стом.бетоновия парапет с два 

пласта битум. В зависимост от вида им, материалите за тях ще докараваме 

във варели за битумните изолации или други подходящи затворени съдове и ще 

се съхраняват на обекта до влагането им. Битумът го нанасяме върху суха и 

добре почистена бетонова основа. Изолационните работи на открито 

изпълняваме при температура на въздуха, не по- ниска от +5 градуса и при 

условие, че не вали дъжд, сняг, град и няма мъгла.За изпълнението им 

техническия ръководител ще ги възлага само на правоспособни работници при 

спазване стриктно условията и начините за полагането им. 

 Кофраж за шапки. След почистването на бетонната повърхност ще 

монтираме и изпълним кофраж за шапки.  

 Доставка и полагане бетон В25 за шапки.След изпълнението на кофража 

доставяме и полагаме бетон В25.Ще го положим ръчно и е помощта на 

бетоновоз. Уплътняването на положения бетон се извършва механично с 

иглени вибратори. 

 Направа и монтаж стоманен парапет за обезопасяване на движението е 

предвидено ще изпълним стоманен парапет. 

 Монтаж на парапет. Първата стъпка е точното определяне и разчертаване 

на колонките на парапета. Това става с помощта на рулетка, канап и молив. 

На всеки прав участък от парапета се определя мястото на първата и 

последната колонка. Разстоянието между тях се разделя на равни, 

оптимални по размер части, където ще се позиционират останалите колонки. 

Местата, фиксирани за колонки, трябва да се намират в здравата част на 

бетонния под, където няма опасност от разрушаване при пробиване с голям 

диаметър. За да се даде права линия на местата на колонките, ще използваме 

лазерен нивелир или канап. Парапета идва предварително заготвен ,той е 

метален ,грундиран и боядисан със специални бои . Ще го монтираме към 

предварително чакащите железа ,които сме монтирали в бетона. 

 Трамбована глина. Глината е полагаме механизирано и ръчно, след което е 

трамбоваме с виброплоча.  
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 Обратен насип зад стената. Обратната засипка зад стената да се изпълни 

частично с ръчно подреден камък и скален материал. Скалният материал да 

се положи на пластове с дебелина 20-30 см, уплътнявани с виброплоча до 

достигане на обемна плътност 2000 кг/мЗ и постигане на ъгъл на вътрешно 

триене ф = 35° (по БДС 10188). Максималният размер на камъните в пласта 

не трябва да надхвърля 2/3 от неговата дебелина. Пластовете се изпълняват 

с наклон към подпорната стена, за да отвеждат водата към барбакани Ф 

110, подредени в два реда по височина. 

 Ръчно нареден камък. Изпълняваме ръчно с подреждане на речните камъни. 

При направата на обратния насип от ръчено подреден камък ние ще се уверим, 

че повърхностните води могат да достигнат до до барбаканите, което 

означава, че водата трябва да бъде в състояние да се всмуква надолу по тях. 

 Обратен насип от скална маса. Обратният насип от скален материал 

извършваме механизирано с помощта на комбиниран багер и ръчно. 

Обратният насип изпълняваме от скална маса с ъгъл на вътрешно триене 35 

градуса.Двата насипа ще се застъпят след като ръчно подреждаме 

определена количество от речния камък започваме веднага с обратния насип 

от скална маса. 

 Организационна структура на експертите в екипа си при изпълнение на 

строителството. 

 Ръководен екип за организация и изпълнение на поръчката. Цялостната 

организация на изпълнение на настоящата поръчка ще бъде реализирана от 

опитен екип от технически персонал, които пряко ще ръководят строително-

ремонтните дейности за изпълнение обема и видовете СМР предвидени в КС; 

ще организират и ръководят доставките и разпределението на строителни 

материали, човешки ресурси разпределението на строителна механизация и 

транспортни средства на обекта и не на последно място ще следят за 

качественото изпълнение на всички видове дейности на обекта и влагането 

на качествени строителни материали и суровини. Ръководният екип за 

изпълнение на поръчката ще бъде съставен от следните длъжностни лица с 

посочените правомощия, отговорности и ангажименти: 

 Технически ръководител - Отговаря за цялостното техническо обезпечение 

на строежа и реализацията на линейния график за изпълнение на СМР, 

разпределение на изпълнителски персонал, материали, механизация и 

доставки. Във връзка с изпълнението на обекта представлява Изпълнителя 

пред Възложителя и Независимия Строителен Надзор и отговаря за 

подписване и съставяне на Актове и протоколи във връзка с Наредба № 3 / 

31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството; Той ще познава много добре нормативните актове, 

свързани с изпълнението на строителството, производствените мощности и 

режими на работа на оборудването и машините на обектите, както и 

организацията на производството, труда и управлението; трудовото и 

здравно законодателство; безопасните и здравословните условия на труд, 

познава нормативните актове, свързани с изпълнението на строителството, 

производствените мощности и режими на работа на оборудването и 

машините на обектите, както и организацията на производството, труда и 

управлението; трудовото и здравно законодателство; безопасните и 

здравословните условия на труд. Организира подготовката и представянето 
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на справки и анализи за изпълнението на строителството; възлага контролни 

замервания, експертизи и рецензии за качеството на изпълнените видове 

строителни дейности; планира работата в съответствие с възлагателните 

писма които ще получим и обема на СМР; Организира ръководството на 

служителите и работниците във връзка с реализацията на строителството 

и ремонта на обекта. Техническият ръководител на обекта, който ще 

организира, ръководи и контролира непосредствено изпълнението на СМР по 

вид, обем, срок на изпълнение и качество, определя задачите на бригадите, 

звената и механизацията и следи за изпълнението им, отговаря за навременно 

снабдяването с материали, обезпечава спазване изискванията на 

технологията и нормативните документи при изпълнение на СМР, 

съгласуване на работите по отделните части и работата на строителната 

механизация. Техническия ръководител следи за изпълнението на етапите и 

спазване на технологичните последователности и методология, обезпечава 

допускането на строителната площадка само на лица свързани с 

осъществяване на строителството. Отговаря за разпределение на 

изпълнителски персонал, материали, механизация и доставки за изпълнението 

строително монтажните работи при съоръжения и конструкции на обекта. 

Пряко подчинен на Управителя на фирмата ни.Също така ще съставя, 

предава за проверка и защитава пред съответните органи всички необходими 

документи за отчитане на строително-монтажните работи; подготвя 

заявките за материали, механизация, работна сила; изработва актовете, 

приема от бригадирите извършената работа по количество и качество, 

отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора, 

познава законите и други нормативни актове, методите и технологията на 

извършваните СМР.Представлява Строителя, след получаване на 

пълномощно от управителя, като подписва всички необходими документи; 

Ръководи екип за управление на обекта състоящ се от координатор по 

безопасност и здраве и отговорник за контрола на качеството; Управлява и 

ръководи работата на подчинените му екипи /бригади; 

 Експерт по специалност “Координатор по безопасност и здравословни 

условия на труд” ,притежаващ удостоверение за преминало ежегодно 

обучение съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.: Отговаря за 

осигуряването на безопасни условия на труд. Той ще извърши организиране, 

координиране и контролиране на дейностите за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд (ЗБУТ) във фирмата , съгласно националното 

законодателство. 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; изготвя оценки и становища относно съответствието на 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането 

в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и 

работни места; изготвя аварийни планове за действие при извънредни 
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ситуации; извършва начални инструктажи по ЗБУТ с новопостъпили 

работници, както и периодични инструктажи и обучения на всички 

работници; провежда проучвания на мнението на работниците и 

служителите относно условията на труд и предприеманите мерки за 

опазване на тяхното здраве; анализира причините за трудови злополуки и 

разработва мероприятия за тяхното намаляване и предотвратяване; създава 

и поддържа изискващата се от нормативните актове документация; 

подготвя анализи на състоянието на условията на труд, които се обсъждат 

и от ръководството на фирмата ни; организира снабдяването на 

работещите при специфичен характер и организация на труда с безплатна 

храна и/или добавки към нея, с индивидуални защитни средства, облекла и др., 

контролира тяхната наличност, изправност и редовно използване; 

 Координаторът по безопасност и здраве (КБЗ) е подчинен пряко на 

техническия ръководител на обекта и има за задача да: 

 Да организира работата по установяване и оценка на професионалните 

рискове, в т.ч. да разработва проекти, програми и конкретни мерки за 

намаляване и предотвратяване на риска за живота и здравето на 

работещите; 

 Да разработва вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на 

труд; 

 Да изготвя оценки и становища относно съответствието с изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд при въвеждането в експлоатация 

на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работни места; 

 Да изготвя аварийни планове за действие при извънредни ситуации; 

 Да провежда проучване на мнението на работещите и служителите относно 

условията на труд и предприеманите мерки за опазване на тяхното здраве; 

 Да анализира причините за трудови злополуки и разработва мероприятия за 

тяхното намаляване и предотвратяване; 

 Да създава и поддържа изискващата се от нормативните актове 

документация; 

 Да подготвя доклади и анализи, съхранява писмени и електронни файлове; 

 Да консултира и координира работата на длъжностните лица и 

служителите при реализиране задълженията им по осигуряване на ЗБУТ ; 

 Да предприема мерки по овладяване, снижаване и отстраняване на риска при 

констатиране на нарушения, в т.ч. участва в организирането, изграждането 

и функционирането на система за контрол; 

 Да извършва инструктажи по безопасност и хигиена на труда на 

новопостъпващия персонал, както и периодични обучения за опресняване на 

знанията по ЗБУТ на персонала на фирмата; 

 Да контролира правилното прилагане на нормативните актове в областта 

на трудовите правоотношения и правилата за безопасност и здраве при 

работа във фирмата; 

 Да организира снабдяването на работещите при специфичен характер и 

организация на труда с работно облекло, колективни и индивидуални средства 

за защита, и контролира тяхната наличност, изправност, и редовно ползване; 

 Да предписва мерки за отстраняване на констатирани нарушения на 

съответните длъжностни лица, като информира техническия ръководител 
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на обект, и предлага съответните мерки, в т.ч. за налагане на санкции на 

виновните длъжностни лица; 

 Да спира машини, съоръжения и работни места при констатирана 

непосредствена опасност за живота и здравето на работещите, като 

незабавно информира за това прекия ръководител и съответното 

длъжностно лице, за предприемане на мерки и отстраняване на опасностите; 

 Отговорник за контрола на качеството: притежаващ удостоверение за 

преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания за безопасност: 

 Следи за качеството на влаганите материали по време на изпълнението, 

както и за качественото изпълнение на строително-монтажните работи. 

Пряко е подчинен на техническия ръководител на обекта. Той ще ръководи, 

организира, осъществява предварителен, текущ и последващ контрол, 

контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен 

контрол на качеството на влаганите материали; Отговаря и за документи 

по избор на доставчици, договаряне и извършване на закупуването; документи 

предавани на клиенти; документи по вътрешни одити; следи за поява на 

рекламации, както и за предприетите спрямо тях коригиращи и превантивни 

действия; подготвя документи за закупуване на технически средства и 

средства за измерване, чието решение за закупуване се взема от управителя 

на фирмата; координира и документира дейностите, свързани с прегледа от 

ръководството; осигурява запознаване на заинтересованите лица с всеки 

детайл от дейността, особеностите и рисковете които се крият; отговаря 

за състоянието на производствената дисциплина и недопускане на условия за 

разхищения и злоупотреби;Той има неограничен достъп до всички дейности 

свързани с изпълнението на проекта с цел наблюдение и контрол върху 

системата за качество.Специалистът за контрол на качеството е независим 

от строителните процеси. 

 Участникът е представил Организационна схема —структура на човешките 

ресурси ,свързани с изпълнението на поръчката. 

 Участникът е представил схема на връзките на участниците в строителния 

процес и взаимодействащи страни. Организационна схема на персонала при 

изпълнение на строителството и взаимовръзката между участниците в 

строителния процес показваща взаимо-връзката между участниците в 

строителния процес и организационната структура за управление на 

работите. Тази схема е валидна за целия строителен период, но от особено 

важно значение е нейното установяване още през мобилизацията-

подготвителния период. 

 Участникът е представил подробно в табличчен вид Ресурсна обезпеченост - 

предвидените за влагане материали; техническата 

обезпеченост/механизацията, която ще се използва при всеки отделен вид 

строителни работи и човешкия ресурс, необходими за изпълнението на всеки 

отделен вид строителни работи съгласно технологичната последователност 

на подучастъците - ламели и дейностите за обекта, включително описание 

на разпределението на задачите и отговорностите с раздели:Наименование 

на СМР,единична мярка, количество,период, начало, край и ресурс. 

 Организация иа Работната ръка ангажирана в строителния процес. 



 

 

76 

 Оперативни бригади. Човешките ресурси ще бъдат организирани в бригади 

(състоящи се от специализирани, квалифицирани и общи работници), 

координирани от ръководителя на строителния обект, който ще 

осъществява пряк контакт с началника на бригадата (тази длъжност се 

покрива от лицето, което е най-квалифицирано и с най-голям опит). За 

определяне на Човешките Ресурси (по отношение на броя и квалификацията) 

както и на оборудването и на средствата за реализиране на съоръженията, 

които са предмет на обществената поръчка, настоящата организация 

извърши оценка на оперативните средства за всяка интервенция, взимайки 

предвид:методите за изпълнение, които са консолидирани въз основа на 

опита, акумулиран през годините; подобренията, предложени във връзка с 

логистиката в строителния обект;съответните критични обстоятелства и 

евентуалните припокривания на дейностите във връзка с безопасността. 

 Необходима работна ръка при изпълнение на строителството.За 

изпълнението на предмет на поръчката смятаме да използваме следната 

работна ръка:Бригада / Екип „Изкопи и насипи “ - 1 бр. със следния състав: 

Работник „Изкопния“- 8 бр.Машинисти- 16 бр. Помпиери -2 бр. Общи 

работници - 4 бр.Общо: 30 бр. х 1 екип = 30 бр. работници. 

 Бригада / Екип „Строителна “ - 1 бр. със следния състав: Кофражисти - 5 

бр., Арматуристи - 7 бр. Бетонджии - 4 бр.Изолаторджий- 3 бр Машинисти 

- 8 бр.,Общи работници - 3 бр. Общо: 30 бр. х 1 екип =30 бр. работници 

 През целия период на строителство от завършване на временното 

строителство и разчистване на строиелна площадка тече ВОД - 

работниците котито още го извършват са общи работници от бригадите за 

„Изкопи и насипи “. Също така предвиждаме дни за водочерпене като 

работниците - помпиери са в същите бригади. 

 Максималният среднодневен брой работници на строителната площадка е 49 

бр. Към линейния график за изпълнение сме приложили и диаграма на 

работната ръка и механизацията. 

 Оборудване и механизация, които ще се използват при изпълнението на 

обекта, ще осигури следната механизация и оборудване, необходими за 

успешното изпълнение на възложената работа: За целия период на 

изпълнение на поръчката общо ще използваме следните видове и наличност 

механизация както следва: 

 Общо механизация за целия обект:Самосвал - 6 бр., Комбиниран багер с 

хидрочук - 7бр., Бетоновоз - 5бр., Иглен вибратор -4бр., Виброплоча-1бр., 

Булдозер –3 бр., Бетон помпа –3бр., Компресор -2 бр., Газова горелка - 3бр. Ще 

използва и друга по-дребна механизация и техника : флексове , циркуляри, 

ножици. 

 Представеното разпределение на дейностите и отговорностите между 

всички членове на ключовия персонал и допълнителните ни експерти обхваща 

всички етапи от изпълнението на поръчката и гарантира нейното 

навременно изпълнение и с необходимата степен на съответствие на 

изпълнените видове работи и влаганите материали с проекта, нормативните 

актове, технологията и изискванията на възложителя. 

 Оперативната структура на строителния обект ще бъде организирана и 

координирана, за да може всеки сектор да извършва своята дейност без 

интерференции; тя ще има собствен отговорник координатор, технически 
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екип и оперативна група с нужните компетенции. Ръководител на общата 

организационна структура е Ръководителя на строежа - технически 

ръководител , отговорен за обществената поръчка, който има задачата да 

осъществява връзка с Възложителя. Той ще ръководи административната 

служба, снабдяването , оперативно- логистичната 

структура/механизацията . 

 Брой на квалифицираните работници и специалисти, при изпълнение на 

строителния график. 

 При последователния (цикличен) метод работите се извършват 

последователно една след друга. Този метод на организации има основното 

предимство, че при него се работи сравнително спокойно, без напрежение: 

осигурява се с ресурси извършването само на една работа, съществуват 

условия за най-добро използване на работниците и механизацията: Но този 

метод има много съществен недостатък - твърде дългият срок на 

строителството. Използва се само за отделни видове работи и при 

изграждането на СРР на подобектите. 

 При успоредния /паралелен/ метод всички работи започнат и се извършват 

едновременно. Тук общият срок на строителството съвпада с 

времетраенето на най- продължителната работа, а максималният брой 

работници представлява сумата от всички участващи в изпълнението на 

отделните видове работи. Този метод има предимството, че срокът на 

строителството е кратък, но притежава следния основен недостатък: 

едновременното струпване на много хора, материали и механизация на едно 

място води до тяхното неефективно използване, до нарушаване на 

технологическата последователност на отделните работи, до извършване на 

допълнителни работи, и води до завишаване стойността на обекта. 

 При извършване на строително монтажните работи ще ползваме Смесеният 

метод. Смесеният метод представлява съчетание от последователния и 

паралелния. При него, следвайки технологическата последователност и 

изискването за осигуряване на достатъчен работен фронт на всяка бригада, 

постепенно се включват работите една след друга, така че в течение на 

времето се получава едновременно извършване на няколко работи . Тук срокът 

на строителството е по- кратък от този при последователния и по-дълъг от 

този при успоредния. Максималният брой работници - обратно: по-голям е 

от този при последователния, но по- малък или равен на този при успоредния. 

При смесения метод броят на работите, които могат да се извършат 

едновременно, се ограничава от избраната технология за изпълнение на 

обекта, от размерите на работния фронт и от изискванията на техниката 

за безопасност на труда, чието спазване е задължително. Смесеният метод 

притежава предимствата и на двата метода, затова е получил най-широко 

приложение в строителната практика. 

 Изпълнителят ще осъществи възложеното му по начина, точно определен в 

Договора, професионално и грижливо, съгласно общоприетата добра 

практика, с подходящо оборудвани съоръжения и безвредни материали, освен 

когато е посочено друго в Договора. При необходимост екипите биха могли да 

бъдат подсилени с хора и механизация. 

 По времето на изпълнение на СМР ще бъдат изготвяни множество 

документи от специалист ПТО (протоколи по Наредба №3, екзекутиви, 
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бетонов дневник и др.). 

 Складов работник ще получава доставките на материали и оборудване, ще 

следи за наличностите и ще се спазва инструкциите на производителите за 

складиране на материали. 

 През целия етап на изпълнение на договора се спазват изискванията за мерки 

за публичност в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Те 

покриват писмената и визуална идентификация на финансиращите страни и 

се използват в материалите за брифинг. 

 Начини за осъществяване на комуникацията, координация и съгласуване па 

дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложените дейности 

 Организация и дейности по съгласуване на строително-монтажните работи 

с компетентните инстанции 

 По време на организацията на етапа на подготовката на строителната 

площадка, ние като Изпълнител ще осъществим срещи с всички компетентни 

инстанции, засегнати в изпълнението на обекта в лицето на Възложителя, 

Надзора и Експлотационните дружества. 

 Осъществяване па комуникационни връзки и взаимоотношения с 

Възложителя.Ние предлагаме комуникацията с Възложителя да се 

осъществява по няколко основни направления, които са се доказали като 

успешна практика при изпълнението на подобни обекти. Комуникацията с 

Възложителя да се осъществява по няколко основни направления, които са се 

доказали като успешна практика при изпълнението на подобни обекти от, а 

именно: Месечна среща, Седмична среща. Непланирани срещи - те могат да 

се организират по искане на Възложителя и Надзора по всяко време. 

 Управление на външната комуникация.Външните линии на комуникация са 

дефинирани от участниците в проекта съгласно ЗУТ и Проекта за договор: 

 Възложител — чрез упълномощени представители за осъществяване на 

инвеститорски контрол. Проектант — по всички части па проекта; 

Строителен надзор - упълномощено лице и компетентни специалисти по 

специалности;Контролни органи — държавни и общински чрез свои 

представители, експлоатационни предприятия и др. 

 Отчети и приемане на изпълнената работа. Редовни отчети по изпълнението 

на изпълнение на възложените КРР, ще бъдат представени на Възложителя 

на всеки 15-дни от започването на срока. Приемане на изпълнената работа 

ще се осъществява по предварително одобрени процедури. Съгласуване и 

контакти с одобряващи и съгласуващи органи. Съгласуването на 

изпълнението с Контролните органи и представителите на Възложителя ще 

се осъществява по предварително одобрени процедури. 

 Техническият ръководител на обекта /или упълномощено от него лице/ ще 

представлява Участникът в текущи съгласувателни разговори, срещи, 

преговори с Контролни органи и Експлоатационните предприятия. За това 

представителство ще се разпише предварително процедура с Възложителя. 

Участникът декларира, че ще участва в изготвянето на всички нормативни 

документи съгласно ЗУТ, за предаването на обекта. Тези документи 

включват: Заповедна книга (заверена в съответната институция); Протокол 

за предаване и приемане на одобрения проект и влязло в сила разрешение за 

строеж' за изпълнение на обект. Протокол 2а за откриване на строителна 



 

 

79 

площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. 

Удостоверение по чл.52, ал.4 от ЗКИР и чл.116, ап.1 и чл.175, ал.5 от ЗУТ и 

Наредба №3/2005 за съдържанието, създаването и поддържането на 

кадастралната карта и кадастралните регистри, издадено от Агенция по 

геодезия картография и кадастър: Актове за уточняване и съгласуване на 

строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен 

репер на строежа - Приложение №5 към чл. 7, ал.З, т.5 (Доп.,ДВ, 

бр.29/200бг.);Актове за приемане на земната основа и действителните коти 

на извършените изкопни работи - Приложение №6 към чл. 7, ал.З, т.6 (Доп., 

ДВ, бр.29/200бг.);Акт за приемане на извършените строителни и монтажни 

работи по нива и елементи на строителната конструкция — Приложение №7 

към чл.7, ал.З, т.6 (Доп., ДВ, бр.29/2006г.)Актове за установяване на всички 

видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати 

изискванията на проекта - Приложение №12 към чл. 7, ал.З, т.12 (Доп,, ДВ, 

бр.29/2006г.);Констативни протоколи за резултат от предварително 

изпитване на водопроводи на якост; Констативни протоколи за резултат от 

окончателно изпитване на водопроводи на якост; 

 Сертификати за контрол и Протоколи за контрол на води, издадени от 

Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве. 

 Екзекутиви. 

 Протокол Образец 15 — Приложение №15 към чл.7, ал.З, т.15 (Доп., ДВ, 

бр.29/2006г.); 

 Експерти, които са ангажирани с изпълнението на мярката, техните 

задължения и взаимовръзка, очаквано въздействие на мярката. 

Квалифицирания работник - непосредствено изпълнява съответната работа 

точно съобразявайки се с технологичните последователности, ползвайки 

регламентираното за този вид дейност оборудване и влагайки изискващите 

се материали. Квалифицирания работник влага при извършване на 

дейностите само материали с определените качества. При съмнение относно 

качествата на предвидените материали, същият уведомява ръководителя на 

звеното и чака неговите разпореждания. Бригадира (ръководителя на звено, 

група) - координира работата i бригадата (звеното, групата), следи за точно 

спазване на технологиите отделните работи и за спазване правилната 

технологична последователност работи, при спазване на необходимите 

технологични прекъсвания и изчаквания. Следи за влагане само па материали 

с нужните технически качества и показатели изискващи се от проектите и 

отговарящи на изискванията на Възложителя. При съмнение относно 

качествата на предвидените материали, същият спира изпълнението на 

работата, уведомява техническия ръководител и чака неговите 

разпореждания.  

 Ръководен състав: 

 Технически ръководител - следи за цялостното изпълнение на всички дейности 

на обекта, съгласно проектите, изискванията на Възложителя и указанията 

па строителния надзор. Контролира спазването на технологичните 

последователности при извършване на работите и координира работите на 

различни подобекти или части от тях. Следи за влагане в СМР само на 

материали с изискващите се технически качества и отговарящи на 

нормативните изисквания, като при констатиране доставката на 
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некачествени материали да уведоми отговорника по качество и управителя 

на фирмата ни , строителния надзор и Възложителя и изпълнява техните 

указания. При констатиране на некачествено изпълнени работи уведомява за 

това управителя на фирмата ни и предприема мерки за тяхното 

отстраняване. Отговаря за всички дейности свързани с реализация на обекта, 

вкл. доставката на материали, изпълнението на работите съгласно 

техническите изисквания, спазване на технологичните последователности, 

спазване на предвидената организация на работа и получаване на качествен 

строителен продукт. 

 Отговорника по качеството - контрол по качеството - отговаря 

непосредствено за доставката и влагане на материали с изискващи се 

технически качества и стриктно спазването на технологичните 

последователности. При констатиране доставка на материали с 

неудовлетворяващи изискванията качества, същият спира тяхното влагане и 

уведомява технически ръководител и чака неговите указания. При 

констатиране на грубо нарушаване на технологиите и опасност от 

получаване на некачествен краен продукт същият спира изпълнението на 

работите и уведомява техническия ръководител. 

 „Длъжностно лице по безопасност и здраве“- отговаря за разработва 

инструкциите за безопастност и здраве и контролира прилагането им, 

провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на работниците и 

пряко отговаря за оформяне на съответната документация, уведомява 

непосредствено преките началници за злополуки и аварии, отговаря 

непосредствено за спазване нормите за безопастна работа, противопожарна 

охрана и опазване в т.ч. да разработва проекти, програми и конкретни мерки 

за намаляване и предотвратяване на риска за живота и здравето на 

работещите; Пряко е подчинен на техническия ръководител. Контролира и 

следи ежедневно за правилното провеждане на инструктажите / 

първоначален, ежедневен, периодичен и извънреден. Контролът на отделните 

видове работи се провежда от техническия ръководител на строителния 

обект. Освен вътрешния контрол провеждан от инженерно-техническите 

кадри и/или упълнимощените лица, при определени СМР се извършва и външен 

контрол върху тяхното изпълнение. Изпълнението на този контрол се 

осъществява от съоветните лицензирани лица или акредитирани 

лаборатории, които регистрират съответствието на даден вид работа и 

при липса на отклонения разрешават чрез и в присъствието на Строителния 

надзор/ Консултанта изпълнението на последващите работи. Контролът на 

качеството на изпълнение на отделните етапи от строителството на даден 

обект се осъществява чрез контролни измервания, приемане на завършени 

видове СМР, конструктивни елементи и др.  

 Основните компоненти на вътрешния контрол са пет - контролна среда, 

управление на риска, контролни дейности, информация и комуникация, и 

мониторинг. 

  Участникът в табличен вид подробно е описъл мерки за опазване на околната 

среда. 

 Мерки, които се предприемат при управление на обрадуваните СО в 

съответсвие с йерархията при управление на отпадъците. 

 Предотвратяване 
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 Подготовка за повторна употреба 

 Рециклиране на СО, които могат да бъдат повторно употребени 

 Оползотворяване за бъдещи обратни насипи 

 Оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат 

 Рециклирани и/или материално оползотворени 

 Обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, 

оползотворени и/или рециклирани 

 За предотвратяване образуването на СО са взети мерки още при самото 

строителство 

 По време на самото строителство при добра организация, добро съхранение 

па строителните материали и разделно събиране на строителните 

отпадъци, генерирането на СО ще се намали драстично и ще се повиши 

относителния дял на оползотворените отпадъци. 

  Рециклиране 

  Повечето строителни отпадъци негодни за повторна употреба подлежат на 

рециклиране. Към тези СО са стъкло, пластмаса, стомана, желязо, мед, 

бронз, месинг, алуминий, олово, цинк, калай, сплави от метали, кабели и др. 

  Оползотворяване в обратни насипи 

  В обратни насипи обикновено се оползотворяват: непочистени инертни 

материали, предварително смлени бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия. Оползотворяване за получаване на енергия от СО 

  Горимите материали, негодни за повторна употреба - дървен материал и 

оползотворяват за получаване на енергия. 

  Обезвреждане на СО 

  СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или се 

обезвреждат. 

  Контрол на шума; 

 Контрол на вибрации; 

 Ландшафт и биоразнообразие; 

 Отпадъци 

 Участникът е представил мерки и изисквания за осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на СМР. 

 Приложения: 

 Линеен календарен график за изпълнение на строителството.  

 Диаграма на работната ръка. 

 Диаграма на механизацията. 

Извод за съответствието на офертата на участника с предварително обявените 

условия: 

Техническо предложение: 

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. 

Техническото предложение на участника е съобразено с определената от възложителя 

минимална и максимална времева продължителност на строителството на обекта. 

В рамките на представеното от участника разпределение на ресурсите и организация 

на екипа участникът е представил всички дейности, свързани с изпълнение предмета 

на поръчката поотделно и в тяхната съвкупност, които образуват организацията и 
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стратегията на участника за изпълнение на предмета на поръчката в предложения от 

него срок за изпълнение на всеки етап и на обекта 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 

поръчката. Предложената организация за изпълнение на поръчката е в съответствие с 

нейния обхват 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 тях, 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 поръчката. 

Дейностите по изпълнение са представени в тяхната последователност и технология за 

изпълнение. В предложението на участника за изпълнение на поръчката се съдържа 

подробно описание и на организационните и строителните дейности, обуславящи 

изпълнението на поръчката, 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 описани и разграничени. Участникът предлага 

подход за изпълнение на поръчката, 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. В рамките на изпълнението на строителството на 

обекта са идентифицирани етапи за изпълнение на поръчката, които напълно обуславят 

изпълнението в пълния й обхват, отчетена е необходимостта от подготвителни 

дейности и в необходимата последователност на изпълнение са описани, както следва: 

Етап 1 „Откриване на строителната площадка“; Етап 2  „Мобилизация и подготовка на 

строителната площадка“; Етап 3 „Изпълнение на строително-монтажни работи“; Етап 

4 „Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрално заснемане на целия строеж; 

Етап 5 „Подготовка за издаване на обекта и демобилизация“; и Етап 6 - „Предаване на 

обекта. В рамките на представената от участника етапност при изпълнението са 

изложени съответните периоди за изпълнение в тяхната последователност и е описан 

процесът, методологията и технологията на изпълнение на основните видове работи с 

описание на последователността на операциите. 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 (включително за разлика от останалия участник правилно е предвидена 

технологичната последователност на строителните работи при изпълнението на 
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барбакани ф110, полагането на бетон в стени, кофраж за шапки, трамбована глина 

и обратен насип) 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 – предмет на поръчката предвид неговите характеристики и 

особености. 

Представени са предвижданията на участника за необходими материали за изпълнение 

на поръчката. Участникът е представил предвижданията си за влагани материали като 

е посочил спецификации на  материалите, както и описание и параметри на материали, 

които ще бъдат вложени при изпълнение на обекта и стандартите, на които същите ще 

отговарят. В съответствие с техническите спецификации на възложителя основните 

материали, които участникът ще вложи, са: бетон С 20/25 (В25) и подложен бетон С 

8/10 (В10); армировъчна стомана В 235 - гладка и В с диаметър N 8, N 10, N 12. 

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.  

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 поръчката. Представеният от участника график за изпълнение на 

поръчката съдържа всички видове работи съгласно количествената сметка, 

необходими за изпълнение на обекта, като за всеки вид работа са изложени 

ангажираните за изпълнението й работници, технически ресурс и продължителност в 

дни, 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 – предмет на поръчката. 

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 поръчката. Предвижданията между отделните части са съгласувани, 

последователни и представят наличие на непротиворечиви подход и организация за 

изпълнение. 

Участникът е представил структурата на строителния екип по изпълнението с 

представяне на ресурсната обезпеченост по видове дейности. Разписани са 

конкретните права, задължения и отговорности на ключовите експерти и на 

изпълнителския персонал, включващ: бригада, екип „изкопи и насипи“, работник 

„изкопчия“, машинисти, помпиери, общи работници. бригада / екип „строителна “ -  

със следния състав: кофражисти, арматуристи, бетонджии ,изолаторджий, машинисти, 
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общи работници. На няколко мества в представената работна програма, както и в 

приложенията към нея, е представено разпределението 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 

предмета на поръчката, 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 предмета на обществената поръчка, на отделни звена, което от своя 

страна дава възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в предмета на 

поръчката. Предвидените човешки ресурси са достатъчни за изпълнение всяка от 

работите, включени в предмета на поръчката, 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. 

Налице е представяне на техническата обезпеченост както в 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, разпределено 

по видове строителни работи. 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 възможност за изпълнение на всяка от работите, включени в 

предмета на поръчката, 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 поръчката, което определя постигането на техническата 

обезпеченост. 

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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Гореизложените обстоятелства обосновават съответствие на техническото 

предложение на участника с изискванията, определени от възложителя, и 

предварително обявените условия за изпълнение на поръчката. 

Ценово предложение: 

Офертата на участника в частта на ценовото предложение с приложенията към него е 

валидна и съобразена с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. Ценовото предложение на участника, включващо и приложени 

остойностена количествена сметка за строителния обект и анализни цени, е съобразено 

с определения от възложителя финансов ресурс. Участникът е извършил изчисленията 

коректно и точно, без отклонения. Ценовото му предложение в обществената поръчка 

е валидно и съобразено с изискванията както на ЗОП, така и на тези, определени от 

възложителя. 

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. 
 

2. При разглеждането на офертата 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. След като беше определено съответствието на представените оферти, както с 

критериите за подбор и изискванията към личното състояние на участниците, така и с 

изискванията на възложителя, комисията пристъпи към оценка на допуснатата оферта на 

участника – „ЕНЧЕВГРУП“ ЕООД, съгласно утвърдената от възложителя методика за 

комплексна оценка на офертите и класиране.  

Резултатите от прилагането на формулите за оценка по показателите: Цена за 

изпълнение на поръчката (О1) и Срок за изпълнение на поръчката (О2), както и така 

извършеното крайно оценяване, са закрепени таблично, както следва: 
 

 

 

Оценяван участник: 

 

 

„ЕНЧЕВГРУП“ ЕООД 

Оценка по показател: 

ЦЕНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

(О1) 

 

70  точки 

Оценка по показател: 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

(О2) 

 

30 точки 

 

ОБЩА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (KO) 

 

100 точки 

 

Мотиви: 

Посочените оценки са получени в резултат от прилагане на формулите за оценка по 

посочените показатели и предложения на единствения допуснат до оценка участник, 

описани в настоящия протокол. 

 

Не е налице особено мнение на членове от комисията. 
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Въз основа на подадената оферта, направените констатации и извършени 

справки в публични регистри, в това число в Търговския регистър при Агенция по 

вписванията към министъра на правосъдието - http://brra.bg/ и в Централния 

професионален регистър на строителя при Комисията за воденето, поддържането и 

ползването на Централния професионален регистър на строителя към Камарата на 

строителите в България - http://register.ksb.bg/, комисията единодушно 

 

Р Е Ш И : 
 

 I. Предлага за отстраняване от производството по възлагане на обществена 

поръчка следния участник:  

„ИНФРАСТРОЙГРУП“ ЕООД. 
 

ІІ. Класира участниците в производството по възлагане на обществена поръчка, 

както следва: 

Първо място: „ЕНЧЕВГРУП“ ЕООД,  

с получена обща комплексна оценка КО =  100  точки. 

 

IІІ. Предлага на възложителя за изпълнител в производството по възлагане на 

обществена поръчка класирания на първо място участник, както следва: „ЕНЧЕВГРУП“ 

ЕООД, като договорът за изпълнение да се сключи при съществените условия, 

обективирани от класирания участник в предложението му и описани в настоящия 

протокол. 

 

Комисията приключи работа на 29.06.2020 г., като предаде протоколите от своята 

работа на възложителя на 29.06.2020 г. в 15:50 ч. 

 

Комисия в състав: 

 

Председател: 

 

Златко Карамучев 

 

 

/подпис/ 

 

 

Членове: 

 

Розета Буйкова 

 

 

/подпис/ 

 

инж. Елена  Кейкиева 

 

 

/подпис/ 
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