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ПотреБ. код:EWW28FD8775

Д О Г О В О Р

Днес,...................2018 година, в гр. София, между:

1. СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „СЛАТИНА”, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. “Шипченски проход” № 67, БУЛСТАТ 0006963270545, 
представляван от Наталия Стоянова - кмет на района и Валентина Койчева - старши 
счетоводител отдел „Финансово - счетоводни дейности”, от една страна, наричан по-долу за 
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и

2. „п а н о в ” е о о ; I, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, р-н „Владислав 
Варненчик”, ул. „Ян Хунияди” № 31, ет. 3, офис 306, ЕИК 103785856, представлявано от 
управителя Ангел Панайотов Панов, ЕГН . наричан по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Заповед № РСЛ18 -  РД09 - 41/19.02.2018 г. на Кмета на СО - район 
„Слатина”, и въз основа на Протокол от 19.02.2018г. от работата на комисията, утвърден от 
Кмета на район „Слатина” на 01.03.2018 г. и на основание чл.194 от Закона за обществени 
поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор за изпълнение на обществена поръчка 
възложена чрез „Събиране на оферти с обява” по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, по реда на Глава 
„Двадесет и шеста” от Част „Пета” - „Правила за възлагане на обществени поръчки на ниска 
стойност” (чл. 186 - чл. 194 от ЗОП), с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционни 
проекти и извършване на ремонтни строително — монтажни работи за осигуряване на 
условия за безопасна експлоатация на пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. 
"Христо Смирненски", р-н „Слатина” за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
„Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни 
строително — монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация 
на пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. "Хр. Смирненски", р-н „Слатина”.

(2) Настоящият договор се сключва със срок от датата на подписването му от страните 
при осигуряване на финансов ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от Столична община до 
изчерпване на финансовия ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и /или до провеждане на конкурс и 
сключване на договор за изпълнение на дейностите от страна на Столична община, което от 
условията настъпи първо.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отложи изпълнението на договора до осигуряване на
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II. ДЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Чл.2.1.Цената за изготвяне на инвестиционен проект е 1000.00 лв. /хиляда/ лева без 
ДДС или 1200.00 /хиляда и двеста/ лева с ДДС;

Чл.2.2. Цена за изпълнение на строително -  монтажни работи /СМР/, 79 800.00 лв 
/седемдесет и девет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС или 95 760.00 /деветдесет и пет 
хиляди седемстотин и шестдесет/ лева с ДДС;

Чл.З, Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:
Чл.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 25 % 

/двадесет и пет/ процента от стойността на договорената сума по чл. 2,1 с ДДС или 300.00 лв. 
/триста/ лева в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне на фактура.

Чл.3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разликата до 
окончателната от цената на договорените проектни работи по чл.2.1, в 30-дневен срок от 
приемане на проекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и получаване на разработките с предавателно- 
приемателен протокол и представяне на фактура.

Чл.3,3. Окончателното разплащане на договорените проектни работи по чл.2.1, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30-дневен срок след съгласуване на 
проекта с необходимите инстанции.

Чл.З.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 25 % 
/двадесет и пет/ процента от стойността на договорената сума по чл. 2.2 с ДДС или 23 940.00 
лв. /двадесет и три хиляди деветстотин и четиридесет/ лева в срок до 30 /тридесет/ 
календарни дни, след представяне на фактура.

Чл.3.5. Окончателното разплащането на извършените СМР се извършва след 
представяне на Протокол (Акт) обр. 15, Протокол обр. 19, Акт обр. 12, съставен от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и проверен и съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Приемо-предавателен 
протокол, сметка 22 и фактура, в 30 /тридесет/ дневен срок.

Чл.4. Посочените в документацията количества и видовете СМР могат да претърпят 
промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на 
разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР.

Чл,5. Непредвидените, надвишените и/или допълнително възникнали видове СМР се 
определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и ИЗПЪЛНИТЕЛ и ще се 
разплашат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по 
утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цени, съставени при предложените в Офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка 4,31 лв./час /четири лв и
тридесет и една стотинки за час/

- допълнителни разходи върху труда и механизация 25 % /двадесет и пет процента/
- до став но-складов и разходи 20 % /двадесет процента/'
- печалба 10 % /десет процента/

Чл.6. Плащането се осъществява по банков път от бюджета на Столична община 
район „Слатина” по следната Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обслужваща банка: Райфайзен банк ЕАД
BTC: RZBBBGSF 
IBAN: BG

финансов ресурс, необходим за реализиране предмета му.

Ш. СРОК НА ДОГОВОРА:

Чл.7. Договорът се счита за сключен от датата на регистрационния индекс на 
договора в деловодната система на Столична община - район „Слатина” и е със срок на



действие до изпълнение на всички поети от страните задължения, но не повече 3 ]. i 2.2018 г, 
считано от датата на сключването му.

Чл.8.1. Срокът за изготвяне на технически инвестиционен проект е 4 /четири/ 
календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за 
предаване на изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на 
проекта.

В посочения срок за проектиране не се включва срокът за съгласуване на 
разработения технически инвестиционен проект.

Чл.8.2. Срокът за изпълнение на строително -  монтажни работи /СМР/ е 14 
/четиринадесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол обр. №> 2 за 
откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно 
Наредба №3/31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Чл.8.3. Изпълнението на строително - монтажните работи, предмет на настоящия 
договор, е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ линеен график за изпълнение на 
дейностите, неразделна част от Техническото предложение.

Чл.8.4. Извършените СМР се приемат с подписването на протоколи за приемане на 
СМР, изготвени съгласно действащата нормативна уредба,

1У.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.9 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) .Да осигури необходимите средства по чл.2.1 и чл.2.2. за финансиране на обекта 

след осигуряване на финансиране от Столична община.
(2) . Да приеме с приемателно - предавателен протокол инвестиционния проект от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 15-дневен срок от датата на получаването му с писмо при условия, че 
проектът е изпълнен, съгласно изискванията на Възложителя, действащата нормативна уредба и 
няма забележки към него.

(3) . Да извършва разплащане в сроковете и при условията на настоящият договор.
(4) . Да участва със свой представител при приемане на обекта.
(5) . Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на 

появили се в гаранционния срок дефекти.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този договор по 

всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване 
правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЧлЛ 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на некачествено извършени 
работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спира извършването на СМР 
до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.12„ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество.
ЧлЛЗ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да извърши проектирането във фаза технически проект.
2. Да предаде изготвения технически проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка.
3. Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл, 8, като 

организира, координира и извърши цялостния процес на проектиране и строителство в 
съответствие с: поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, 
неразделна част от договора; действащата нормативна уредба в Република България.

4. При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва 
лицата, посочени в Списък на инженерно-техническия състав от правоспособни лица, 
ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.



5. Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след 
предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за 
това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, 
смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование 
квалификация и опит,

6. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършват контрол по 
изпълнението на работите на обекта,

7. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 
грешки, недостатъци и др,, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта,

9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на непредвидени обективни 
обстоятелства, свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, както и при 
необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект,

10. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова
сметка.

11. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, 
материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с 
дейностите в изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези 
документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи 
проектирането и извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР, фактури и 
други изисквани от Възложителя документи),

13. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува 
опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на сроковете по чл,8.1 и 8.2.

14. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, 
както и да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или 
може да предизвика подобен конфликт.

15. Да предаде демонтираните елементи и съоръжения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и в 
срок, определен от последния, към момента на демонтирането,

16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, 
излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

17. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
18. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.
19. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия 

договор, с грижата на добър търговец.
20. Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и съоръжения, 

отговарящи на нормативните изисквания.

Чл.14, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на 
обекта, предмет на договора.

Чл.15, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове 
работи и дейности на обекта.

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не 
допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на 
обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната 
алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и 
околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при 
констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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V. ГА РА Н Ц И О Н Е Н  С РО К  И О Т Г О В О Р Н О С Т И

ЧлЛ8. (1) Гаранционният срок е 8 /осем/ години, съгласно предложението на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

(2) При поява на дефекти в сроковете на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти 
в гаранционния срок. Срокът за отстраняването им се договаря допълнително между страните 
по договора. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЧлЛ9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при 
невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.20. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, 
недостатъци и пропуски, настъпили в резултат на некачествено изпълнение, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.21. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са 
дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, ведно с размера на претърпените щети.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.22. Настоящият договор може да бъде прекратен:
(1) С изтичане срока на договора.
(2) Преди изтичане срока на договора:
1 .По взаимно съгласие;
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 10 (десет) 
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без предизвестие при
забавяне на проектирането или строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.
4. При прекратяване на договора при условията на чл. 22, ал.2, т.2 (по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и чл. 22, ал.2, т. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща аванса по чл. 3.1, и чл. 3.4.
5. В случай, че не бъде осигурено финансиране на Възложителя, всяка една от страните може 
писмено да поиска прекратяване на Договора без предизвестие, след изтичане на тримесечен 
срок от сключването му.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл,23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при 
невиновно неизпълнение на договорните си задължения,

Чл, 24 (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.
(2) „Непреодолима сила" е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 
характер, възникнало след сключването на договора.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си, поради непреодолима сила, е 
длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна писмено в какво се 
състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в 
срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.
(4) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била 
в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима 
сила за периода на забава преди настъпването й.
(5) Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или чрез



умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители.
Чл,25. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, 

недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на 
сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.26. При неспазване на срока по чл. 8.1. или чл.8.2. по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от съответната стойност по 
чд.2.1 или чл.2,2 от договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата 
стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта и/или от 
гаранцията за изпълнение,

Чл.27. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (отклонение 
от изискванията на Възложителя), същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер до 
5% от стойността на договора по чл.2.1 и чл.2.2 от договора без ДДС.
Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни 
лица от Столична община район „Слатина” и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.28. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

Чл.29 Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за 
сметка на виновната страна.

Чл.ЗО. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за 
отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

Чл. 31. Независимо от правата по този раздел, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 
неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от уговореното възнаграждение, когато 
извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да 
отстрани.

Чл.32 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор 
неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
(2) Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.ЗЗ. (1) Внесената гаранция за изпълнение на настоящия договор е в размер на 
2 424.00 лв. (две хиляди четиристотин двадесет и четири) лева, представляваща 3% от 
стойността на договора без включен ДДС.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидна гаранцията за изпълнение за срока на 
изпълнение на поръчката.
(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в 
указаните срокове или договорът бъде прекратен, поради неизпълнение от негова страна на 
някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената 
гаранция за добро изпълнение.
(4) Цялостното или частично усвояване на гаранцията за изпълнение не лишава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от останалите права и средства за защита, с които разполага съгласно 
Договора и действащото законодателство.

Чл.34 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията в едномесечен срок от 
приемане на изпълнението по договора, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата са престояли законно при него, освен в случаите предвидени в настоящия 
договор.
(2) В случаите по чл.22, ал.2, т.2 (по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ) и чл.22, ал.2, т.З, гаранцията
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за изпълнение не се връща, а се усвоява от В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я .

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 35 (1) Всяка информация, получена при или по повод сключването и изпълнението 
на този договор, се счита за конфиденциална в отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
трети лица, с изключение на контролни и одитни органи.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя или да прави достояние на 
трети лица никаква част от конфиденциалната информация по този договор по какъвто и да е 
начин и в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.36. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на 
настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие - от 
компетентния съд.

Чл.37. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите 
на действащото българско законодателство.
Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра -  два за 
Възложителя и един за Изпълнителя.
Неразделна част от този договор са: Техническо предложение, Ценово предложение на 
Изпълнителя.
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с изискванията определени от възложителя, Ви представяме 
нашето техническо предложение за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни 
строително — монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация 
на пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. „Христо Смирненски”, район 

Слатина

В хода на изпълнение на предмета на поръчката предлагаме „Срок за проектиране” -  4
% г ч

календарни дни.
В хода на изпълнение на предмета на поръчката предлагаме „Срок за СМР” -  14 
календарни дни.

Прилагаме линеен график за предложения1 срок на изпълнение на строително-монтажните 
работи.

Линейният график (под формата на диаграма или еквивалент) следва да показва сроковете 
на изпълнение на СМР по дни, да е показана тяхната технологична последователност и 
взаимна обвързаност, както и разположение на човешки и технически ресурси. При 
изготвянето на линейния график трябва да се вземат пред вид необходимите технологични 
срокове за изпълнение на даден вид СМР. Да бъде показан критичния път.

1
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Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности 8години

Забележка: Предложението за гаранционен срок трябва да бъде в съответствие с 
Наредба M2 от 31.юли.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 
работи, съоръжения и строителни обекти, но не по- малко от 5 (пет) години.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, 
обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

След като получихме и проучихме документацията М  участие с настоящата 
техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно 
изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите 
спецификации.

Наименование на участника

Дата

Законен
представител/упълномощено лице 
(име и фамилия)

Подпис
(печат)

Панов ЕООД 

15/02/2018

р П



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената 
поръчка по обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни 
строително — монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация на 
пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. „Христо Смирненски”, район „Слатина”

Обяснителна записка за организация и изпълнение на услугата: 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

I. Представяне на участника

Настоящото Техническо предложение, изготвено като неразделна част -  Приложение 1 към 
образец №14, се представя от участника „Панов” ЕООД гр. Варна.

Фирмата е с дългогодишен опит в изпълнението на строителни и ремонтни дейности в областта 
на високото строителство, мрежи и съоръжения, довършителни и ремонтни дейности, 
вертикални планировки и др.

„Панов”ЕООД разполага със собствена складова база.
За нуждите на своята работа Дружеството разполага с машинен парк, който е в много добро 

състояние -  техника за извършване на земни работи -  изкопи, насипи и трамбоване; машини за 
ръчно, хидравлично и механизирано разбиване на монолитен бетон, настилки; транспортни 
средства; отлично оборудвани фургони за битови помещения и канцеларии.

„Панов”ЕООД има отлично подготвен персонал.
Ръководството на фирмата се състои от високо квалифицирани инженерно -  технически 

специалисти . Техният богат професионален опит и умения като ръководители изграждат 
отличния стил на работа на Дружеството. Фирмата разполага с необходимия брой технически 
ръководители, с трудов стаж от 1 до 30 години. Те многократно са показвали своя 
професионализъм в процеса на изграждане на различни по сложност и характер строителни 
обекти.

Строителните ни бригади са тясно специализирани, което позволява да се извършват 
качествено и в срок договорените видове строително-монтажни работи.

При изпълнение на определени обекти, необходимите общи работници се назначават от 
населението по местонахождение на обекта, с цел намаляване на безработицата и подобряване на 
благосъстоянието на хората.

„Панов”ЕООД има разработени и внедрени:
п интегрирана система за управление на качеството EN ISO 9001:2008; 
п система за управление съгласно EN ISO 14001:2007.
□ система за управление на условия на труд BS OHSAS 18001:2007; 
със следния обхват:
• Строителство и ремонт на сгради за жилищно и обществено обслужване, за офиси и 

производствени нужди и прилежащата им инфраструктура.
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• Изграждане на метални конструкции и трибуни. Изграждане и поддръжка на екопътеки и 
прилежащата им инфраструктура.

• Изграждане на парни инсталации и монтаж на котли.
• Ремонт на обществени сгради.
• Изграждане на детски площадки.

,,Панов”ЕООД е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи по 
групи и категории, както следва: 

о Първа група -  трета, четвърта и пета категория 
о Втора група -  трета и четвърта категория 
о Трета група -  трета категория 
о Четвърта група -  трета и четвърта категория
„Панов^ЕООД е редовен член на Камара на строителите в България от 2011г.
Надяваме се да вземете предвид доказаните възможности и да ни предпочетете като коректен 

партньор в бизнеса.
Голяма част от изпълнените проекти са финансирани със средства от Европейския съюз, по 

Оперативни програми и други донорски програми, общински и държавни бюджетни средства.
След обстоен преглед на документацията, ние в качеството си на участник в процедурата, 

представяме на Вашето внимание, своята стратегия, относно извършването на конкретните 
дейности залегнали в поръчката, съгласно действащата нормативна уредба в Република 
България, както и с изискванията на Възложителя по настоящата обществена поръчка, посочени 
в документацията за участие.

Предложението е съставено на база опита на дружеството в областта на строителството при 
изпълнението на подобни и сравними проекти за строителство с конкретна насоченост и след 
внимателното прочитане и обсъждане на:

- Обявление за обществена поръчка
- Документацията за участие в откритата процедура
- Оглед на обекта за уточняване на конкретнката на местонахождение и дейности;
- Отличното познаване на Българските и европейски стандарти;
- Проект на договор за строителство.

Успешното приключване на проекта е в тясна взаимовръзка с квалификацията и опита на 
избраните ключови и не ключови експерти.

При избора си на екип сме се ръководили от професионалните умения и придобития опит в 
практиката, като сме взели под внимание и индивидуалните способности и умения за 
сътрудничество с публичната администрация по време изпълнението на строителни обекти на 
обществени институции съгласно Българското законодателство и нормите за проектиране и 
строителство.

Предложението ни е основано на следните основни принципи:
- Успехът на проекта зависи от подбора на добре организиран професионален екип, състоящ се 

от експерти.
- Висока степен на сътрудничество с Възложителя, което е от изключително значение за 

успешното завършване на поръчката.
- Екипът на „Панов”ЕООД се състои от професионалисти със задълбочени познания относно 

изпълнението на проекти от подобен характер.



Стратегията (организация и методология) по изпълнение на поръчката ни има за цел 
съставянето на систематизирани стъпки за обширно разглеждане и планиране на дейностите и 
процесите, съобразени със сложността на задачата, включващо описания за всяка от тях, като са 
отчетени връзките между тях, което гарантира съответствието с целите на проекта и постигането 
на очакваните резултати.

Работна програма за изпълнение на СМР
В Техническото предложение са описани отделните ЕТАПИ, ВИДОВЕТЕ СТРОИТЕЛНО- 

МОНТАЖНИ РАБОТИу тяхната последователност и взаимообвързаност,
ОРГАНИЗАЦИЯТА И  ПОДХОДА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Предложени са методи за организация, подход на изпълнението и контрол, гарантиращи 
постигането на очакваните резултати от изпълнение на поръчката.

Описани са дефинираните от Възложителя рискове, които биха могли да възникнат при 
изпълнение на договора. Предложени са ефикасни контролни дейности за всеки един риск с цел 
недопускане/предотвратяването му, както и съответни конкретни адекватни дейности но 
отстраняване на последиците от настъпил такъв. Отчетени са всички възможни аспекти на 
проявление, области и сфери на влияние на описаните рискове и е предвидена степента на 
въздействието им. Предложени са мерки за предотвратяване и преодоляване на дефинираните 
аспекти от риска.

Проектът ще се изпълни в съответствие с условията на Договора, предоставеното проектно 
решение и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в 
експлоатация.

Технологията и организацията за изпълнение на строителството е разработена в съответствие с: 
S  Приложените към документацията на обществената поръчка проекти и техническа 

спецификация;
S  Приложимите технически спецификации по чл. 30, ал. 1 от 3011 и нормативните 

актове, които поставят изисквания към СМР както следва:
^  - Закон за устройство на територията (ЗУТ);

Наредба №2/31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация па 
строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 
Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството;

- Закон за задълженията и договорите;
- Наредба № 7 / 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни 

условия на труд на работните места при използване на работното оборудване;
- НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ НА 
РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД / Обн. ДВ. бр. 102 от 22 
Декември 2009г./; о НАРЕДБА № РД-07/8 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА 
МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАЦИ И СИГНАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
И/ИЛИ ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА / Обн. ДВ. бр.З от 13 Януари 2009г./;

- Кодекс на труда Обн. ДВ. бр.26 от 1 Април 1986г./ ;
Закон за здравословни и безопасни условия на труд (33БУТ) /Обн., ДВ, бр. 124 от 
23.12.1997 г./;
НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на 
движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и



улиците;
- Наредба № 1з-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна 

безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството;
- Наредба за реда и условията за временно ползване на части от тротоари и улични 

платна и свободни обществени площи за строителни площадки;

КОНЦЕПЦИЯ НА ПРОЕКТА

1. Етани на работа, подход и Организацията на строителната площадка:

ОПИСАНИЕ ИА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Настоящото описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката дава основната визия на 
необходимите Задачи и начин за постигане на целите и очакваните резултати. Описаното е в строга 
връзка и съответствие с принципите, изискванията и насоките на Отделните ЕТАПИ и 
съпътстващите ги Основни Процеси, които описват жизнения цикъл на проекта.

Организацията; която ЕНЕРГО ПЛАНИНГ ДЗЗД ще създаде и поддържа на строителния 
обект се базира на следните основни етапи на жизнения цикъл на проекта, изобразен в схемата по- 
горе:

СТАРТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

I. ЕТАП НА ИНИЦИИРАНЕ: Този ЕТАП, се състои от процеси за оторизиране на 
договора, включващи:

- Издаване на известие за изпълнение на договора;
- Предоставяне на наличните документи и друга налична документация и

г 9информация, за която Възложителя е сметнал, че е необходима;
- Мобилизация и организация на персонала, ангажиран в изпълнението на 
обществената поръчка;
- Мобилизация и организация на ресурсите;

II. ЕТАП НА ПЛАНИРАНЕ: Този ЕТАП се състои от процеси за определяне на всички 
задачи и ресурси за изпълнение на Договора, които процеси се наименуват като ЗАДАЧИ и имат 
най-голямо значение за успешното управление на Договора и включват:

ЗАДАЧА 1; ПРЕГЛЕД НА НАЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА



УПРАВЛЕНИЕ НА ДОГОВОРА. Настоящата задача, ще се изпълнява от ръководно-инженерния 
персонал на участника, който е ангажиран в управлението, контролирането, отчитането и 
администрирането на договора по настоящата обществена поръчка.

ЗАДАЧА 1.1: ПЛАНИРАНЕ И ДЕФИНИРАНЕ ПА ОБХВАТА НА ДОГОВОРА. Отчитайки 
Техническите спецификации и допълнително предоставената информация и документация от 
Възложителя, ще се изготви работна структура на задачите. В работната структура на задачите, 
подробно, ще бъде описан и дефиниран обхвата на Договора. Тя ще служи, като основа за всички 
бъдетци действия, решения и указания. Работната структура ще указва и разделя главните Задачи и 
резултати на по-мадки и по-лесно управляеми компоненти, които ги формират. В хода на 
изпълнение на договора, на определени ЕТАПИ във времето, работната структура ще подлежи на
ревизия с цел адаптиране към реално то изпълнение на

ЗАДАЧА 1,2: ДЕФИНИРАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ. Отчитайки Техническите спецификации и 
допълнително предоставената информация и документация от Възложителя, ще се Дефинират 
основните Задачи и съпътстващите ги под-Задачи. които трябва да бъдат извършени, за да се 
постигнат желаните цели и резултати. Тук ще бъдат определен и последователността във времето и
логическите зависимости между дадачите и техните под-задачи, както и ще се извърши оценка на 
времето за тяхното изпълнение и разработване на график с вече реални дати и срокове на 
Договора. Одобреният график, ще служи като изходна рамка, спрямо която ще се отчита и измерва 
изпълнението на Договора. Подробен Календарен график с Гантт диаграма за изпълнение на 
Задачите, ще бъде изготвен в съответствие със стратегията/методологията/подхода, предвидени да 
се използват от изпълнителя.

ЗАДАЧА 1.3: ПЛАНИРАНЕ НА РЕСУРСИТЕ. Отчитайки Техническите спецификации и 
допълнително предоставената информация и документация от Възложителя, ще се определи вида 
(хора, оборудване, материали и др.) и количеството на необходимите ресурси за изпълнение на 
Задачите по Договора, както и ще се оценят и разпределят разходите по отделните Задачи (план на 
ресурсите).

ЗАДАЧА 1*4: ПЛАНИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА. Отчитайки Техническите 
спецификации и допълнително предоставената информация и документация от Възложителя, ще се 
извърши избор на конкретен подход и методи за управление на риска по предмета на Договора. 
Тук ще се идентифицират и анализират рисковите фактори, както и ще се определи и степента на 
тяхното влияние върху целите на Договора, както и ще се разработят съответните процедури и 
методи за прилагане на конкретни действия за намаляване на заплахите и за елиминиране на риска.

ЗАДАЧА 1.5: ПЛАНИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО. Отчитайки Техническите спецификации и 
допълнително предоставената информация и документация от Възложителя, ще се определят 
изискванията и стандартите за качество, с които трябва да се осигури съответствие и на 
процедурите, и отговорностите за осигуряване на качеството. Планът за управление/осигуряване 
на качеството, съвместно с внедрената системи за управление на качеството съставят 
интегрираната система за контрол и управление на качеството.

ЗАДАЧА 1.6: ПЛАНИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ. Отчитайки Техническите
спецификации и допълнително предоставената информация и документация от Възложителя, ще се 
определят процедурите за комуникация между участниците в Договора, кой от каква информация 
има нужда, кога и как да му бъде предоставена, както и формата и начина на предоставяне.

ЗАДАЧА 1,7: ПЛАНИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И НА ХОРАТА. Отчитайки 
Техническите спецификации и допълнително предоставената информация и документация от 
Възложителя, ще се идентифицират, документират и назначат роли, отговорности и отношения за 
отчитане на работата по Договора. Ще се изготви Подробен списък на ангажирания екип за 
изпълнение на договора, както и техните задължения, отговорности и начин на отчитане.

ЗАДАЧА 1.8: ПЛАНИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. Отчитайки Техническите спецификации и 
допълнително предоставената информация и документация от Възложителя, ще се определи вида и 
количеството на ресурсите, които са необходими да бъдат доставени отвън (други външни услуги 
от съответните доставчици и/или други лица), документиране на изискванията към тях и условията



на работа. Тук ще се изготви План на доставките.

СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАДАЧАТА И НЕЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
Изпълнителят на настоящата Задача, предоставя на Възложителя и/или Трети страни 

(компетентни органи и акредитирани страни) изпълнената Задача и/или нейните резултати за 
проверка, контрол и съгласуване, като от момента на предоставянето им започва ЕТАП на 
съгласуване. ЕТАПЪТ започва с предоставяне на Задачата и/или нейните резултати за съгласуване 
от Възложителя и/или грети страни, на които ангажиментите и правомощията им за това 
произтичат от действащото законодателство и/или договора по настоящата обществена поръчка 
и/или официално указание на Възложителя. ЕТАПЪТ на съгласуване завършва със съгласуването
(приемането без на нейните резултати.

IIL ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Този ЕТАП се състои от:
> процеси за изпълнение на планираните ЗАДАЧИ за постигане на целите и очакваните

резултати, координиране на усилията на хората и използването на ресурсите,
> подобряване на взаимодействието между членовете на екипа, чрез развиване на 

индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на

> разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в 
Договора,

> идентифициране на промени и осигуряване, че те са анализирани и координирани,
> осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на 

работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в Договора и включва:

ЗАДАЧА 2: МОБИЛИЗАЦИЯ И ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА.
При изпълнение на настоящата задача, отнасяща се за изброените в нея дейности и работи, ще 

бъдат спазени всички приложими нормативни и законови изисквания.
При изпълнение на настоящата задача, ще бъдат използвани иновативни методи и техники на 

работа, които се състоят в използването на съвременни материали в СМР, както и съответните 
иновативни методи и техники на работа, указани от производителите на съвременните материали 
за и при работа с тях, също така и използване на специфично оборудване, механизация и 
инструментариум за целите на изпълнение на дейностите по Договора.

При изпълнение на настоящата задача, ще се спазва съответната последователност, която е 
предвидена и се базира на дългогодишния ни опит, професионализъм, добри практики, възприети 
от нас и действащи такива в областта на изграждането на подобни обекти, която последователност 
е отразена в Линейния график. .

Преди започване на строителните дейности, ще бъдат проведени срещи със заинтересованите 
ведомства, които ще бъдат поканени да дадат становищата си, относно касаещите ги въпроси и 
проблеми, които са в тяхната компетенции. За точното местонахождение на всички техни 
съоръжения, комуникации и проводи ще бъде извършено трасирането им и уточняване на 
детайлите около тяхното по-нататъшно третиране. При необходимост, от съответните служби ще 
бъдат взети разрешения за прекъсване, преместване или отстраняване на различните 
тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи или захранващи комуникации, 
намиращи се в или в близост до строителната площадка. Всички последващи действия по 
отношение на тези съоръжения ще се извършват но одобрен проект.

Ще се съгласуват със строителния надзор и/или представител на общината и след получено 
одобрение ще се организират депа за складиране на земни маси, за строителни и за друг вид 
отпадъци и ще се вземат всички необходими мерки за контролиране на свързаните с това процеси.

ЗАДАЧА 2.1.: СРЕЩИ, ПРЕДХОЖДАЩИ СТРОИТЕЛСТВОТО, УТОЧНЯВАНЕ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПОДЗЕМНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ. Преди започване на работите 
ще бъдат проведени срещи със заинтересованите ведомства, които ще бъдат поканени да дадат 
становищата си, относно касаещите ги въпроси и проблеми, които са в тяхната компетенция. За



точното местонахождение на всички техни съоръжения, комуникации и проводи ще бъде 
извършено трасирането им и уточняване на детайлите около тяхното понататъшно третиране. При 
необходимост, от съответните служби ще бъдат взети разрешения за прекъсване, преместване или 
отстраняване на различните тръбопроводи, кабели, дренажни системи и други обслужващи или 
захранващи комуникации, намиращи се в или в близост до строителната площадка.

Строителни и друг вид отпадъци ще бъдат депонирани на регионално депо и/или съоръжение 
за третиране на отпадъците, определени от Общината. Кметът на общината ще определи маршрута 
за транспортиране на Отпадъците и начина на третирането им. Ще се вземат всички необходими
мерки за предотвратяване на замърсяването с кал и други отпадъци па пътищата, намиращи се в 
страни от строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с 
изваждането на обекта. Ще се приложи ефективен контрол върху движението на използваните 
автомобили и техника.

ЗАДАЧА 2.2: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКАТА МРЕЖА. Геодезическиге работи за
осигуряване строителството включват:

Полагане на достатъчен брой стабилизирани геодезически ре пери, които са 
свързани с постоянните репери на държавната нивелация;
Подробно трасиране па обекта, осигуряване и поддържане па нивелачнирепери;

върху терена

Въз основа на изградените и стабилизирани геодезически репери, ще се извърши следното:
Извършените геодезични работи се посочват в акта за предаването па

строителната площадка съгласно образеца по Наредба №  3;
Няма да се допуска приемането с акта на трайни геодезични маркировъчни 

знаци, когато те са поставени в зоната на предстоящи земни работи, изпълнявани 
със земекопна техника, както и на места, в които се очакват слягане, плъзгане или 
размиване на почвите и когато получените геодезични отклонения са по-големи от 
предвидените в проекта;

Няма да се допуска извършване на земни работи при разрушени трайни 
маркировъчни знаци до пълното възстановяване на последните;

Във връзка с маркирането на строителния участък ще се извършва цялостно 
и систематично фотографиране на ширината и зоната на подобекта, както и 
евентуално допълнителна работна зона.

Това заснемане има за цел да документира съществуващите условия на площадката, такива 
каквито са в началото на работите и ще служи за справка при възстановяването й, след 
изграждането на всички СМР.

ЗАДАЧА 2.3,: ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ОБЩ ПРАВИЛНИК ЗА ОБЕКТА.
В процеса на изпълнение на строително - монтажни работи ще се осигури безопасността на 

работниците и на преминаващите хора. Площите в съседство на строителната площадка ще бъдат 
защитени от повреди, наранявания, прахово и друго замърсяване в резултат на извършваните 
работи. Предвидения съгласно правилата за безопасност инструктаж и изискванията на общия 
правилник на обекта, който ще приложим, ще съответства на приложимите закони, наредби и 
инструкции на местните власти. Възложителят ще бъде информиран писмено за всякакви 
извънредни опасности, предвидени при извършването на Работите, които ще са цялостно описани.

За работната площадка ще се определи отговорник, който освен надзор за напредъка на 
работата, ще отговаря за безопасността и сигурността на мястото.

Условия на работа
Ще се подсигурят всички строителни работници с определените от закона битови изисквания и 

работата ще се извършва по време на нормалните дневни работни часове. Средства за указване на 
първа помощ - за лицата, работещи на обекта, ще се предоставят нужните лични предпазни 
средства и облекло. На работните места и обекта ще се подсигури осветление, ще се достави
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необходимото противопожарно оборудване и ще се изградят необходимите от нормативните 
документи противопожарни табла.

Изисквания за сигурност
От самото начало и до завършването на работата по проекта, 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 или държавна, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или 
вреди вследствие на работата му по този Договор. Всяка щета или повреда причинена от действие, 
пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя се възстановява по подходящ и задоволителен 
начин, от и за сметка на Изпълнителя.

Преди да изиска проверка на завършените работи, Изпълнителят ще извършва необходимото 
почистване и възстановяване, което се изисква за предаването на завършените

Противопожарна защита
Няма да се допуска никакво горене на отпадъци или отломки. В случай че има опасност от 

пожар или експлоатация в района на работите, в следствие на разположени резервоари за гориво 
или подобни опасни средства или устройства, веднага ще бъде подаден сигнал за тревога на 
местните власти и Възложителя. За да се предотврати появата на пожар или експлозия, стриктно 
ще се упражняват предпазните мерки за безопасност и ще се спазват всички инструкции, издадени 
от местните власти.

ЗАДАЧА 3; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ ПА ДВИЖЕНИЕ - при 
необходимост. Ще бъде създадена необходимата сигнализация за въвеждане на временна 
организация на движението вътре и около строителната площадка при стриктно спазване на 
изискванията в договора, проекта, Закона за движение по пътищата и действащата нормативна 
уредба. Ще бъде осигурена безопасността на движението, обществената безопасност и 
безопасността на труда на строителната площадка (Наредба №2 на Министерството на труда и соц. 
политика и Министерството на регионалното развитие от 22.03.2004г. за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд при извършване па СМР).

ЗАДАЧА 4: ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ. При изпълнение на строително - монтажните 
работи ще се влагат строителни продукти, които отговарят на предписанията на инвестиционния 
проект, изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите 
на действащата нормативна уредба - ЗУТ и подзаконовите актове по приложението му. Влаганите 
строителни продукти ще изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със 
Закона за техническите изисквания към продуктите и изискванията на възложителя. Всички 
влагани при извършването па СМР строителни продукти ще отговарят на изискванията на 
работния проект, БДС, EN или, ако са от внос, ще бъдат одобрени за ползване на територията на 
Република България, ще са с качество, отговарящо на гаранционните условия и ще бъдат 
съпроводени с документи, доказващи техния произход, съответствие на стандарт или друг вид 
техническо одобрение и качество. Използването на употребявани/стари и/или рециклирани 
материали, оборудване и др. за целите на изпълнение на Договора е недопустимо.

В случай че бъдем избрани за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ще 
осигурим регулярност на доставките на строителните продукти, необходими за 
изпълнението на строежа, по начин, който да обезпечава навременно, качествено и ефикасно 
извършване на СМР и спазване на Графика за изпълнение на СМР.

ЗАДАЧА 4.1: СКЛАДИРАНЕ И ОХРАНА НА ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ. Ще се 
положат всички усилия, за да се сведе до минимум продължителността на складиране на 
Площадката на материали и оборудване, като доставките се планират, така че да съвпадат с 
нуждите на строителството. Приспособленията за складиране ще са готови преди пристигането на
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материала. Ще се обърне специално внимание на адекватното им опазване в склада и на 
Площадката. Няма да се съхраняват ненужни материали на Площадката. Подреждането на 
материалите ще бъде организирано, така че да не могат да застрашат безопасността на хората. 
Изпълнителят ще окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара 
върху платформите. Изпълнителят ще получи от производителите детайлна информация относно 
метода на съхранение и поддръжка на складираните артикули, като ще спазва тези изисквания. 
Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването, ще бъдат 
за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят няма да доставя никакви материали на площадката, докато не са спазени
следните условия:

е получил препоръките на за на

, където ще се складира материала.

ЗАДАЧА 4.2: МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 
ДОСТАВКИТЕ. Всички материали, вложени в работата по този Договор ще са нови, освен ако не е 
посочено друго. Ако качеството на материала не отговаря на изискванията за влагане в 
строителството, началник склада ще го изолира на отделен стелаж с надпис и ще го заведе в 
,Дневник за регистриране на рекламации по качеството на предаден продукт"', като се 
предприемат действия за уреждане на рекламацията с доставчика или производителя.

Отговорникът по качеството е длъжен да отправи писмена рекламация на доставчика по 
установения ред.

Качеството на изпълнение на строително-монтажните работи в процеса на изпълнението им, се 
контролира от техническия ръководител и отговорника по качеството на обекта за съответствие с 
изискванията на проекта и спецификациите, посочени в съответните действащи нормативни 
документи в строителството. Качеството на скритите строително-монтажни работи ще се отчита 
като се състави Акт за скрити работи.

Отчитането на количеството изпълнени СМР се извършва като се водят съответни записи 
„Актове"" в съответствие с действащите процедури „Планиране и подготовка на строителството” и 
„Строителство”. Изпълнителят ще бъде отговорен за качеството на предложените от него 
материали, произведени в съответствие с различни национални и международни стандарти. 
Пробите, който Изпълнителят ще извършва, за да контролира качеството на Работите, съответно 
честотата на извършването йм по типове ще бъде съгласувана със Строителния надзор. 
Изпълнителят ще вземе под внимание факта, че честотата на пробите, специфицирани в 
съответните клаузи са предназначени само за общо ръководство. Строителният надзор може да 
променя честотата на провеждане на пробите, ако счита, че това е необходимо за правилния 
контрол на качеството на Работите.

За готови материали или стоки Изпълнителят ще се сдобие от доставчиците с Тестови 
Сертификати и ще представя на Строителния надзор копие от всеки такъв. Такива сертификати ще 
удостоверяват, че съответните материали или стоки са тествани в съответствие с изискванията на 
Договора и ще упоменават резултатите от извършените проби. Изпълнителят ще предоставя на 
Строителния надзор съответните сертификати за идентифициране на материалите и стоките, 
доставени на площадката.

Отговорност на Изпълнителя остава извършването на необходимите разяснения, документация 
и други действия, свързани със сертификацията на стоките и материалите. Сертификационният 
процес но отношение на Българските Стандарти, ще се започне навреме, за да се получи исканата 
сертификация преди доставката на каквито и да било стоки, материали или съоръжения.

За ритмичността на доставките на материали и изделия, техния произход и качество на обекта 
ще се грижи експерт по контрола на качество. Всички доставки ще бъдат на качествени материали 
и изделия, притежаващи изискващите се съгласно действащото законодателство Сертификати. 
Съгласно въведената система за контрол на качеството EN ISO 9001 и съответните процедури от 
нея за закупуване на материали и оценяване на доставчици и всички изискуеми документи за
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продукта като Декларации за съответствие, сертификати за качество, протоколи за лабораторни 
изпитвания и др., Изпълнителят ще работи само с одобрени доставчици.

Материалите ще се транспортират и съхраняват съгласно изискванията на производителя им.

ЗАДАЧА 4.3: КОНТРОЛ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ. 
Доставчиците се избират според тяхната способност да отговарят на изискванията на заявката и 
отчитане на качество, доставка, Възможности, цена, услуги и т.н. Заявката за закупуване при 
подходящия доставчик се прави като се приложат съответната спецификация, чертежи и т.н. 
Изготвя се споразумение за доставка, като се прилага цялата необходима документация.

С основните доставчици се създават близки работни взаимоотношения и система за обратна
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Последователно се прилагат превантивни мерки за осигуряване на качеството на доставяния 
продукт или извършваната услуга от доставчика, като се прилагат методите за проверка и контрол 
за съответствие с техническите условия/специфи кации, техническата документация и 
съгласуваните изисквания за качество.

При контрол на доставчиците се допускат следните форми:
Одит на системата по качеството па доставчик по решение па съответната комисия;
Контрол на качеството на договорения продукт па територията па доставчика;
Контрол при реализиране на доставката или услугата.
Правните взаимоотношения с доставчиците се изграждат въз основа на договори или поръчки.

ЗАДАЧА 4.4: СПИСЪК НА ДОСТАВЧИЦИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ. Всички материали, които 
ще са необходими за извършване на дейностите, ще бъдат нови продукти. Използвани материали 
няма да се влагат. Всяка доставка на материали на строителната площадката или в складовете на 
Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените 
технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще 
бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите. Вложените материали и изделия при 
изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към 
строителните продукти съгласно Регламент ЕС 305/2011 и „Наредба за съществените изисквания 
към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“, приета с ПМС 
№235/06.12.2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г., ДВ бр. 106 от 2006 г. Съответствието ще се установява 
по реда на същата Наредба.

В случай, че бъдемизбрани за изпълнител на настоящата поръчка, за всеки вложен материал 
ще бъдат представени съответните декларации за съответствие и сертификати за качество, 
съгласно изискванията на Възложителя.

ЗАДАЧА 5: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ. Проектът предвижда осигуряване на 
условия за безопасна експлоатация на пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. 
„Христо Смирненски”, район „Слатина”

Всички строително - монтажни работи, предмет на настоящата поръчка и тяхната 
технологична последователност, са подробно описани в раздел „Описание на видовете СМР и 
тяхната последователност на изпълнение

ЗАДАЧА 6: ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ. Ще се извърши поетапна демобилизация на оборудването, 
съобразявайки се с необходимостта от отделните типове механизация, сроковете за изпълнение и 
технологичната последователност на видовете работи.

СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЗАДАЧАТА И НЕЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ - този етап 
започва с уведомлението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността за приемане на 
строежа и съставяне на Акт обр. 15 и пускане на обекта в експлоатация и може да бъде разделен на



следните под етапи:
Провеждане на съответните огледи за осъществяването на качествения контрол, изисквани 

от спецификата на обекта и действащото законодателство в Р> България;
Отстраняване на възникнали проблеми в срока на провеждане на съответните огледи за 

осъществяването на качествения контрол;
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността му за приемане на строежа, 

съгласно действащото законодателство в Р. България, като след уведомяването се формират 
съответните комисии и се съставят съответните документи за приемане па строежа и
пускането му в експлоатация;

ПОЧИСТВАНЕ ЦА ОБЕКТА- премахване на инструменти, отпадъци и др.
Изпълнителят на настоящата Задача, предоставя на Възложителя и/или Трети страни 

(компетентни орган и и акредитиран и страни) изпълнената Задача и/или неин ите резултати за 
проверка, контрол и съгласуване, като от момента на предоставянето им започва ЕТАП на 
съгласуване. ЕТАПЪ Т започва с предоставяне на Задачата и/или нейните резултати за 
съгласуване от Възложителя и/или трети страни, на които ангажиментите и правомощията им 
за това произтичат от действащото законодателство и/или договора по настоящата 
обществена поръчка и/или официално указание па Възложителя. ЕТАПЪТ на съгласуване 
Завършва със съгласуването (приемането без забележки) на Задачата и/или нейните резултати;

Съставяне на Акт обр. 15;
ЗАВЪРШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ
Извършените СМР ще се приемат с подписването на протоколи за приемане на СМР, изготвени 

съгласно действащата нормативна уредба.
За отделните видове работи ще се съставят актове по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време па строителството и ще се подписват от съответните лица.
Възложителят приема за изпълнени отделните видовете строително - монтажни и строително- 

ремонтни дейности, когато са: в напълно завършен вид и размери, съответстващи на поръчката, на 
всички нормативни разпоредби и удовлетворяват всички изисквания на настоящия договор, чрез 
протоколи за действително извършените СМР, подписани от Възложителя, 
Консултанта/Строителния надзор и Изпълнителя (упълномощен/и техни представители).

За окончателно приемане на обекта от Възложителя се счита подписването на Констативен 
протокол за изпълнение на договора, основаващ се на Протокол Образец № 15 (Наредба 
№3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Строежите ще се 
приемат и въведат В експлоатация, съгласно изискванията на чл. 176, чл. 177 и чл. 178 от ЗУТ.

IV. ЕТАП НА КОНТРОЛИРАНЕ: Процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо 
плана (изходната рамка). Всички отклонения се измерват, за да се установи дали са значителни 
(излизащи извън допустимите граници, заложени в плана) и налагат промени, което изисква 
съгласуване и одобряване на актуализирани планове за обхвата, ресурсите или времето. 
Контролирането на работата по Договора включва и вземането на превантивни мерки за 
предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили негативно върху целите на Договора, 
както и предприемане на коригиращи мерки за, решаване на възникнали проблеми или 
противоречия между участниците в Договора и включват:

ЗАДАЧА 7: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ИНТЕГРИРАН КОНТРОЛ, Норми и 
методи при реализиране технологична последователност на поръчката. Отстраняване на възможни 
рискове.

Управителят планира основните дейности, съобразно тези в договора и изготвя стратегия и 
дългосрочен план за развитие съвместно с ръководителите на отдели и звена, ангажирани към тази 
поръчка. Те от своя страна свеждат до знанието на работниците какви дейности ще се извършват.

Ръководителят делегира права на техническите лица на конкретния обект да изпълняват точно 
определени дейности - т.е. те изпълняват функции на оперативен мениджмънт.

Техническата и технологичната подготовка за правилното протичане на процеса включва



разглеждането и обсъждането на редица рискове. Мерките за тяхното минимизиране и 
предотвратяване са:

Осигуряване на актуална технологична документация - план-график на дейностите, зададени 
от представител на Инвеститора:

Осигуряване на допълнителни регулиращи документи, инструкции и данни - маршрутни 
графици, сертификати, възлагателни писма, приемателни протоколи, заповеди за премахване и 
др.

Осигуряване на изправна механизация и съоръжения от възложителя- техниката да е 
преминала през необходимите прегледи и да е в състояние за безопасна употреба;

Осигуряване на човешки ресурси -  нanичието на подготвеии кадри, запознати е целите и 
ЪешбсшнЦешпнръшшт

Осигуряване на материат -  влаганите материали да са качествени и когато е необходимо да 
пртНежйвагп съответните сертификати;

Осигуряване на инструментална екипировка -работниците да притежават подходящи 
предпазни средства;

Осигуряване на ефикасна работна среда необходимо е да се работи при подходяща работна 
среда /пример: при много тото или студено време да се ограничат дейностите/, безопасна за 
здравето на работниците, като им се осигуряват необходимите материали и инструменти.

ЗАДАЧА 7.1: ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. Отчитането на изпълнението се състои в 
изготвяне и разпространяване на отчети за напредъка на строителните работи, измерване на 
прогреса и прогнозиране на бъдещото развитие.

ЗАДАЧА 7.2: ИНТЕГРИРАН КОНТРОЛ НА ПРОМЕНИ. Интегрираният контрол на 
промените представлява координиране на всички необходими промени в хода на Договора, в 
обхвата на Договора, графика или разходите, наложили се поради промени в изискванията или 
поради външни фактори и условия по време на изпълнение на Договора.

В хода на изпълнение на тази Задача, ще се съставят, когато е приложимо Документ за Искане 
за извършване на промени: 1) в какво се заключава исканата промяна; 2) обосновка на причините 
за промяната; 3) оценка на последствията от промяната (изменения в сроковете, разходите, 
крайните параметри и т.н.); 4) становище на ръководителя на Договора; 5) решение за промяна.

Искането се изготвя от изпълнителите на Задачи и/или ръководителя на Договора. Решението 
за промяна се взема от ръководителя на Договора и Възложителя.

Също така и ще се води Регистър на извършените промени: 1) Задача, дата; 2) кой иска 
промяната; 3) кой е утвърдил промяната; 4) в какво се заключава промяната (описание на 
промяната). Регистърът се води от ръководителя на Договора.

ЗАДАЧА 7.3: .КОНТРОЛ НА ОБХВАТА. Контролът на обхвата на договора включва 
процесите, който гарантират, че договорът включва цялата необходима работа и само 
необходимата работа за успешното осъществяване на договора. Той се занимава най-вече с 
определянето и контролирането па това какво е включено и какво не е включено в договора.

ЗАДАЧА 7,4: КОНТРОЛ НА ВРЕМЕТО. Контролът на времето по договора включва следните 
процеси, необходими за навременното приключване на договора: Определяне на Задачите; 
Последователност на Задачите; Продължителност на Задачите; Определяне на график; Контрол на 
графика.

В хода на изпълнение на тази Задача, ще се съставя, когато е приложимо, Документ за Отчет за 
изразходваното време: 1) Задача; 2) изпълнител; 3) отчетен период (ден, седмица, месец); 4) 
описание на извършената работа по Задачата; 5) изразходвано време (часове, дни); б) проблеми, 
които налагат обсъждане и/или решение от страна на ръководителя на Договора; 7) Отчетът се 
попълва от изпълнителите на Задачи с периодичност, определен от изпълнителя и/или 
Възложителя.

Също така и ще се води Регистър на изразходваното време: 1) Задача (идентификатор и 
наименование); 2) дата на започване на изпълнението; 3) изпълнители; 4) изразходвано време 
(часове, дни) от началото на започване по изпълнители. Регистърът се води от ръководителя на

у*



Договора.
ЗАДАЧА 7.5: КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО. Контролът на качеството се състои в 

проследяване на специфичните за договора резултати и оценка на тяхното съответствие с 
приетите стандарти и идентифициране на пътища за елиминиране на причините за 
незадоволително изпълнение.

В хода на изпълнение на тази Задача, ще се съставя, когато е приложимо, Документ Форма за 
извършен контрол: 1) Задача, дата на извършване на проверката; 2) параметри, върху които е 
извършен контрол; 3) норми, на които трябва да отговарят параметрите; 4) констатирани при 
проверката действителни стойности на параметрите; 5) анализ на отклоненията и препоръки; 6) 
кой е извършил контрола. -.-.у д. .

V Също така и ще се води Регистър за извършени контролни проверки: 1) Задача, дата; 2) 
проверени,параметри; 3) констатирани отклонения; 4) направени препоръки; 5) изпълнение на 
препоръките от предишни проверки. Регистърът се води от ръководителя на Договора.

В хода на изпълнение на тази Задача, ще се съставя Документ Искане (за извършване на 
определени разходи): 1) изпълнители но Договора; 2) Задача; 3) вид и описание на необходимия 
разход; 4) кога трябва да бъде извършен разхода; 5) количество, стойност на разхода; 6) кой е 
доставчик на услугата и Задачите. Исканията се изготвят, съгласно договорите между възложителя 
и съответния изпълнител от изпълнителите на Задачите и се утвърждават от ръководителя на 
Договора.

Ще се води Регистър на разходите: 1) Задача; 2) извършени разходи по видове от началото на 
изпълнение; 3) обща сума на разходите. Регистърът се води от ръководителя на Договора и се 
актуализира съобразно периодичността на изготвяне на исканията за извършване на разходи.

ЗАДАЧА 7,6: КОНТРОЛ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ - Контролът на човешките ресурси 
включва процесите, които осигуряват най-ефективното използване на хората, участващи в 
Договора, Той обхваща всички заинтересовани страни - клиенти, партньори, индивидуални 
изпълнители и др.

ЗАДАЧА 7,7: КОНТРОЛ НА КОМУНИКАЦИИТЕ - Процесите по контрол на комуникациите 
осигуряват навременното и адекватно генериране, събиране, разпространение, съхранение и 
унищожаване на информацията по Договора. Те осъществяват критичната за успеха връзка между 
хора, идеи и данни. Всеки участник в Договора трябва да е готов да изпраща и приема 
комуникации и трябва да разбира как каналът на комуникация, в която участва, се отразява на 
целия Договор.

ЗАДАЧА 7.8: КОНТРОЛ НА РИСКА - Контролът на риска се състои в следене па 
идентифицираните рискови фактори и на ефекта от тяхното проявяване върху целите на Договора, 
идентифициране на нови рискове, появяващи се в хода на Договора, осигуряване изпълнението на 
плана за реакция на риска и оценка на ефикасността на предприетите действия за намаляване и 
избягване на риска.

В хода на изпълнение на тази Задача, ще се съставя Документ Анализ на риска: 1) списък на 
рискови фактори и ситуации, които се предполага, че могат да възникнат в процеса на изпълнение 
на Договора; 2) оценка на вероятността от възникване на рисковите фактори и ситуации; 3) 
препоръчителни действия при евентуално възникване на рискови фактори и ситуации.

ЗАДАЧА 7.9: КОНТРОЛ, ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ПО ЗБУТ По време 
на изпълнение на строително - монтажните работи Изпълнителят ще спазва изискванията на 
Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни 
актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната 
безопасност на подобни обекти, а също и ще се грижи за сигурността на всички лица, които се 
намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по 
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани 
със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за 
строителството.



Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План 
за безопасност и здраве за обекта.

Преди започване на строителните работи Изпълнителят ще разработи план за безопасност и 
хигиена на труда и противопожарна безопасност по време на строителството, а също така и план за 
действие в случай на аварийни ситуации, като те ще бъдат предоставени за преглед и одобрение от 
строителния надзор и Възложителя. Като ключови условия, за постигане на безопасни условия на 
труд по време на строителството могат да се посочат следните мерки, които ще се изпълняват, като 
конкретни дейности и в които се съдържа съответния РЕЗУЛТАТ, а именно:

Осигуряване на писмен инструктаж на работниците от началника на обекта;
Ще бъде обърнато специално внимание на факта, че строителните работи биха били 

свързани със злополуки. В тази връзка последователността на строителните. работи:ще 
осигурява безопасен достъп на механизация и работници;

Ще се осигурят необходимите знаци за обезопасяване на площадката;
Ще се избягва работата на тъмно, а в случай, че се наложи работа на тъмно на 

строителната площадка ще бъде поставено подходящо осветление, парапети и стълби;
Ще бъде предвидено при съответни участъци/подобекти, на които има опасности от 

инт окс икац и и, пожари и експлозии, на работтщите да бъдат осигурени специални предпазни 
облекла и ще преминат специален инструктаж за работа в тези участъци/подобекти;

На подходящи работни места ще бъдат поставени инструкции за безопасност, хигиена на 
труда и noDfcapua безопасност, които ще се актуализират периодично;

По време па работа ще бъде забранено употребата па алкохол, храни и цигари;
Ще бъдат осигурени профилактични прегледи, като до строителния обект няма да бъдат 

допускани лица с хронични заболявалия на дихателната система, кожата, очите, алергични 
болести и смущения от страна на сърдечно-съдовата система, храносмилателната и нервната 
система;

За всеки работник ще бъде осигурено чисто и добре поддържано работно облекло според 
сезона (включващо каска, светлоотразителни жилетки, ботуши);

Ще се направи специално оборудвано помещение за почивка, хранене и съхранение на 
домашните дрехи на персонала;

На подходящо място ще се поддържа комплект за оказване на бърза помощ при злополуки 
(аптечка), съдържаща достатъчно дезинфекционни средства и превързочни материали;

Всички дейности на строителната площадка ще бъдат в съответствие с Наредба № 41 за 
единните правила за осигуряване на здравословни условия на труд.

Възможните аварийни ситуации по време на изграждане на обекта са свързани със:
Свличания и затрупвания със земни маси;
Злополуки с тежки машини и автомобили, особено при отсъствие на подходящи временни 

пътища и подходящо осветление, временни знаци и надписи;
Пожари и експлозии при неправилно съхранение на масЛа, горива на площадката;
Злополуки свързани с липса на обезопасяване на електропроводи и захранващи енергетични 

източници.
Методи за намаляване риска на строителната площадка:
Строителните работи започват след даване на разрешение за строеж и строителна линия и 

монгйаж на указателна табела за участниците в строителството.
Строителната механизация, инвентарът и инструментите ще съответстват на характера 

на извършваната работа, ще са в изправност, ще са обезопасени и ще се пускат в действие само 
в пълна изправност от лица с необходимата квалификация.

Забранява се назначаването и допускането до работа на строителната площадка на лица, които: 
Не са навършили 18 години;
Не са преминали предварителен медицински преглед;
Нямат необходимата квалификация за съответната работа ши дейност;
Не са инструктирани и обучени по БХТПО;



Не са запознати с плана за ликвидиране на аварии на строителната площадка:
Не са снабдени и не ползват съответно изискващите се - специално работно облекло, обувки и 

лични предпазни средства;
Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага;
Не са в трезво състояние.
Административното ръководство се задължава да дава подходящи дрехи и екипировки за 

съответния вид работа. Средствата за индивидуална защита ще се определят в зависимост от 
труднос тите и опасностите в процеса на работа.

Ще бъде въведена забрана за използването на личните предпазни средства и специалните 
работни облекла не по предназначението им, както и на такива е изтекъл срок на годност.

Ръководител обект ще бъде задължен да спазва и следи за спазването на правилата и нормите
по техниката на

или служител от инженерно - техническия персонал, които постъпва за пръв
път на работа или преминава па друга работа, независимо от неговата подготовка ще се допуска на 
работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасността и хигиена на
труда.

Инструктажът е встъпителен, производствен и периодически /ежедневен/. Води се книга за
инструктаж.

Необходимо и задължително ще е спазването на правилника по техника на безопасността 
съгласно вида на работата. Ще бъде забранено на работниците без разрешение да извършват 
каквито и да са работи, които не влизат в кръга на техните постоянни задължения, освен от 
необходимост за предотвратяване на авария и то по нареждане на ръководството. Работното място 
на работниците ще бъде в пълна безопасност. Ще бъде забранено безредното складиране и 
разхвърляне на материали, детайли и съоръжения и други материали извън строителната 
площадка.

Организацията на строителната площадка и на работните места ще осигурява безопасност на 
всички лица, свързани пряко или косвено с изпълнението на СМР, както и безопасен и удобен 
достъп на използваните машини. Строителните материали, изделията, оборудването и други ще се 
транспортират и складират на площадките съобразно с изискванията, посочени в съответния им 
стандарт или отраслова норма. Ще бъде забранено складирането и разтоварването на материали, 
детайли и изделия по проходите, пътеките, стълбите, защитните козирки. Ще бъде забранено 
съхраняването па запали телни и лесно запалителни течности в открити съдове.

Помещенията /фургони/ за санитарно-битово и медицинско обслужване ще се използват и за 
инструктаж на работещите и ще се обзавеждат е пейки, маси, аптечки и носилки за оказване на 
първа помощ на пострадалите.

Видът на отоплението, начинът на обмяна на въздуха и изпълнението на отоплителните и 
вентилационните инсталации в помещенията за събличане и почивка, ще отговарят на санитарно- 
хигиенните изисквания и на изискванията на ПАБ.

Въз основа на действащите нормативни документи и указанията, дадени в настоящата част, 
Строителят ще разработи конкретни инструкции за безопасното изпълнение на отделните видове 
работи, да ги доведе до знанието на инженерно - техническия персонал и ще контролира системно 
тяхното спазване.

Ще бъде извършена оценка на риска - чл.15 от Наредба №2 за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи 
/обн., ДВ, бр.37/2004г., попр.бр. 98/2004г.,изм.бр.,102/2006г./ преди започване на работа и до 
завършване на строежа. Опасности за персонала при изпълнение па СМР са: подхлъзване;

злополуки от строителни машини и транспортни средства; пресилване при извършване на 
ръчни строителни работи; други опасности.

Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат при изпълнението 
му, за Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение да се определи правоспособно 
лице с достатъчен професионален опит и техническа компетентност.



По време на строителството ще се направи списък на отговорните лица (име, длъжност, 
работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за 
местата, в които има специфични рискове и за евакуация, тренировки и/или обучение.

Това може да са:

Ръководител на противопожарна комисия (от състава па строителите);

Всяка наложила се промяна в ПБЗ ще се отразява писмено в протокол и специална за целта 
тетрадка. В заповедната книга Координаторът няма да вписва заповеди.

Строителят носи отговорност за опазване на живота и здравето на хората на строителната 
площадка. За тях той прави оценка на риска.

Всеки строител отговаря и за частта от строителната площадка, която може да се ползва и от 
други работници.

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа 
Строителят е длъжен да извършва оценка на риска:

Оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно 
оборудване и всички параметри на работната среда.

Ако по време на извършването па СМР настъпят съществени изменения от първоначалнпте
• (

планове, оценката на риска се актуализира.
Задължения на другите участници в строителния процес - технически ръководители, 

бригадири, оператори на строителни машини и инструменти, работници и доставчици:
Задълженията и правомощията им са регламентирани в съответно в чл.26, чл.27, чл. 28 и чл.29 
на Наредба M2 за МИЗБУТИСМР.

Съгласно чл. 15 от Наредба № 2 за МИЗБУТИСМР преди започване на работа и до завършване 
на строежа Строителят е длъжен да извършва оценка на риска и да я актуализира при настъпили 
промени в обстоятелствата.

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР в съответствие с 
оценката на риска, произхождат от:

— Работа със строителни машини;
-  Работа с пистолети и сонди;
~ Удар от падащи предмети;
-  Падане от височина;
-  Затрупване от земни маси;
-- Неправилно стъпване, подхлъзване и удряне; Опасност от превозни средства;
-  Поражения от ел.ток;
— Работа в стеснени условия;
— Пресилване;
— Изгаряния;
-  Наднормен шум;
— Ухапвания от насекоми;
— Наранявания срежещи инструменти и машини;
-  Други опасности.

ЗАДАЧА 7.10: КОНТРОЛ, ПРИЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И 
НЕНАКЪРНЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изпълнение на строително - монтажните работи Изпълнителят ще ограничи своите

/

V'



действия в рамките само на строителната площадка.
След приключване на строително - монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови 

строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените 
материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Участникът ще разработи детайлна програма с мерки за опазване на околната среда, която ще 
бъде предложена на вниманието па Възложителя и Строителния надзор за коментари и одобрение.

В програмата за опазване на околната среда ще се вземат предвид следните основни периоди и 
мерки, които могат да се посочат, като необходими за изпълнение,както като конкретни дейности, 
в които се съдържа съответния РЕЗУЛТАТ, така и като относими РЕЗУЛТАТИ, дефинирани в
настоящото предложение, а именно:

В период па изпълнение:
Преди транспортиране на насипаните материали ще се предвиди тякното овлажняване с цел 

намаляване отделянето на прах;
При сухо и ветровито време емисиите на прах ще бъдат редуцирани чрез впръскване на вода 

върху площите на временните складове за насипни материали;
Участникът предвижда регулярно почистване на пътната настилка на и в близост на

строителната площадка, а така също и на транспортните
При товарене на транспортните средства няма да се допуска надгабаритно товарене, което 

ще обезпечи транспортиране на материала до площадката без неговото разпиляване по пътя;
При складиране на насипните материали, след тяхното транспортиране ще се поддържат в 

непрекъснато овлажнено състояние за целия период на строителството по този начин ще се 
избегне разнасянето на дребните фракции от вятъра и замърсяването на атмосферния въздух с
прах;

Подемно-транспортните машини ще бъдат поддържани в изправност, за да не се допуска 
допълнително емитиране на вредни вещества, получени в следствие на недоброто, изгаряне на 
горивото;

След завършване па строителните работи, всички открити площи, използвани за складиране на 
насипни материали, ще да бъдат освободени от тях и добре почистени, като с това ще се избегне 
превръщането им в дълготрайни източници па прахови емисии.

По време на строително монтажните работи се предвижда генерирането на следните видове 
отпадъци: смеси от бетон, почва и камъни, изкопани земни маси. Посочените отпадъци ще дъдат 
описани по наименование и код и ще бъдат временно съхранявани на площадка, предварително 
съгласувана с Възложителя.

По време на строителните работи се очаква образуване на следните видове опасни отпадъци: 
нехлорирани хидравлични масла на минерална основа, нехлорирани смазочни масла за зъбни 
предавки на минерална основа, оловни акумулаторни батерии. Възможните опасни отпадъци ще 
бъдат описани по код и количество й ще бъдат временно съхранявани в затворени съдове с надпис 
„опасни отпадъци“ и ще бъдат третирани на определените от Възложителя места.

На площадката се предвижда и генериране на временни битови отпадъци, които ще бъдат 
третирани по схема, след предварително съгласувана с Възложителя.

Предвидени са следните мерки във вид на изготвени инструкции за работа на 
площадката:

Ще бъде определено оградено и означено място за съхраняване на опасни отпадъци, 
генерирани по време на дейността.

Лицата, извършващи строително-монтажни или други дейности на площадката, ще събират 
разделно всички генерирани опасни отпадъци и ги складират на определеното място.

Ще бъде осигурено съоръжение за измиване на гумите на излизащите от площадката 
транспортни средства към пътищата на националната пътна мрежа.

Битовите отпадъци ще се събират в определените затова съдове и един път седмично ще се 
депонират на определеното за това място.

Когато на територията на работната площадка се използват химични вещества, които са 
класифицирани като опасни за околната среда, то същите ще се разтоварват/натоварват,



съхраняват и използват, така че да не създават риск за хората и околната среда, като за целта:
всички използвани химични вещества (включително и пресипаните) трябва да са 

етикетирани/обозначени;
забранява се изхвърлянето, разсипването и разливането на химични вещества на работните 

площадки;
при разливи , ■ разсипване и разпиляване на химични вещества лицето, констатирало този 

факт, е длъжно веднага да информира за това техническия ръководител;
Да не се допускат разливи на горива и смазочни материали от строителните

машини;
* Съхранява се на достъпно място до мястото на складиране на течните опасни отпадъци и 

горивата абсорбенг /пясък, глина или трици/, който да се използва веднага за отстраняване на 
последиците от евентуални течове.
: Ще бъдат контролирани неорганизираните емисии във въздуха, като ще се прави периодично

оросяване на ползванитНе временни строителни пътища, като за целта на площадката домува 
цистерна водопоска.

Ще бъде сключен договор за доставка и обслужване на химически тоалетни на обекта.
Ще се ограничава до минимум изпускането на отпадъчни води, формиран и по време на 

изграждането на отделните обекти, в повърхностни водоизточници и прилежащите терени;
При разкриване на археологически находки ще бъде спряно строителството и съответните 

компетентни органи ще бъдат уведомени.
Мерки за смекчаване на влиянието върху околната среда в хода на работата
Тук ще разгледаме негативните въздействия от екологичен характер свързани със 

строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяването им. Отразени са 
само тези, които считаме, че са съществени, като е взето отношение по всеки един от засегнатите 
параметри на околната среда.

В основни линии действията се ориентират към осигуряване на коректно управление на 
замърсяващите потоци следствие както от строителните работи, особено що се отнася до шума и 
атмосферните замърсители, замърсителите на водата и почвата, които има вероятност да изтекат 
така и вследствие от превозването, разтоварването, складирането и полагането на необходимите за 
строителството материали.

Потенциално въздействие на дейностите в строителния обект Най-значимото 
влияние върху атмосферата е повдигането на прах, директно предизвикано от преминаването на 
транспортни средства и изкопните работи. В частност, дейностите, предизвикващи най-много прах 
са:

— земни и изкопни насипни работи;
~~ транзит па превозни средства в зоната.

Мероприятия за смекчаване на отрицателните въздействия върху околната среда
Главните проблеми, които са породени във фазата на реализация на проектните дейности върху 
околната среда, се отнасят най-вече до появата на прах в зоната на строителния обект, по време на 
основните процеси и паралелно с напредъка на работата. Определянето на мерките за смекчаване 
на влиянието на праховите емисии върху близките зони се основава на задачата за 
предотвратяване на навлизането па прахта извън обекта, или - ако това не е възможно - 
задържането над почвата, възпрепятствайки разпространението нагоре, чрез овлажняване и 
почистване на външните улици, използвани от работните средства. Мерките са представени по- 
долу:

Овлажняване на терена и на зоните от строителния обект: ще бъдат прилагани 
интервенции по овлажняване на терена и на повърхностните слоеве на обекта, с цел задържане 
на прахта.

За предотвратяване на разпространението на прахта нагоре, работните средства ще се 
движат с ограничена скорост и ще бъдат покрити с платна.



Зоните, които са предназначени за депозит на материали, ще бъдат навлажнявани, с цел 
предотвратяване на разпространението нагоре на прахта.

Почистване на пътищата: по отношение на трафика на транспортни средства на 
строителния обект, ще се предприемат мерки за намаляване на прахта чрез почистване и 
овлажняване.

: Защита посредством огради м ограничаващи прахта платна: всички временни съоръжения ще 
имат платна против прах (за задържане на дисперсията па прах) със звукопоглъщащи свойства 
(за намаляване на акустичната емисия).

Тези защити ще имат и функцията да намаляват зрителното въздействие от страна па 
строителния обект.

локви за измиване на гумите: влизането и излизането на транспортни 
средства в/от строителния обект предизвиква поява на прах и разпространяване на остатъци от 
замърсяването но гумите по пътищата. За да се намали прахта, разпространявана от товарните 
превозни средства, освен добра поддръжка, трябва да се предвиди инсталиране на специални 
дезинфекционни локви за измиване на гумите на превозните средства, на главния изход на обекта. 
В случай на нужда, превозните средства, излизащи от строителния обект ще бъдат подложени на 
частично или пълно измиване, за да не се разпространяват земните замърсявания по общинските 
пътища.

Приспособления против замърсяване: приспособления против замърсяване за транспортните 
средства от строителния обект: катализатори, филтри за задържане на дребните частици, и т.н.).

Мониторинг на появата на прах: появата на прах ще бъде моииторирана чрез сензори, 
поставени в критични точки от строителния обект. Отчитането на прахта ще бъде осъществявано 
периодично въз основа на хронопрограмата на дейности те. Тези измервания ще бъдат с променлив 
ритъм и съгласно спецификата на дейностите ще бъдат допълвани в случай на нужда. По този 
начин ще бъде мониториран постоянно строителния обект и ще бъдат събрани данни за евентуални 
интервенции, свързани с организацията на работата.

Начини за съхранение на опасни вещества: Опасните вещества ще бъдат поставени в 
невредими контейнери; те ще бъдат разположени върху циментов фундамент и защитени от навес 
и от вана за защита от случайните изтичалия.

Поддръжка на машините в строителния обект: поддръжката на машините е от съществено 
значение, включително по отношение на превенцията на замърсяване. Операторите ще 
контролират функционирането на машините периодично, с цел установяване на евентуални 
механични проблеми.

Всяко евентуално или случайно изтичане на гориво, на течност от спирачната инсталация, на 
масла от двигателя или хидравличните инсталации ще бъде незабавно сигнализирано на 
Отговорника по поддръжката.

Освен това, за предотвратяване на всички проблеми, свързани с операциите по поддръжката и 
поправката, тези операции ще се извършват само във вътрешността на обекта, в точно обособени 
зони с настилка, където ще се поставят нужните приспособления и съоръжения за бързо 
предотвратяване на дисперсията на вредни вещества върху терена.

План за интервенции при аварийни ситуации, свързани със замърсяването
Планът определя:
операциите в случай на инциденти, които могат да предизвикат замърсяване на почвата;
отговорния персонал за процедурите по интервенциите; персонала, подготвен за 

предприемане на действия;
наличните средства и съоръжения за интервенциите и тяхното разположение;
- учрежденията, с които трябва да се осъществи контакт, в зависимост от типа на 

събитието.
Целта на подготовката на този план е оптимизиране па времето за отделните процедури по 

време на аварийните ситуации, установяване на действията, които трябва да се предприемат и 
създаване на предпоставки за навременна интервенция от страна на персонала за възпрепятстване 
или ограничаване на разпространението на замърсяването.



V. ЕТАП НА УПРАВЛЕНИЕ ПА ДОГОВОРА: (тук е описано подробно начина на 
управление на всички ЕТАПИ, Задачи и под-Задачи).

Изпълнението на предмета на поръчката се разделя на ЕТАПИ, Задачи и под-Задачи, за да 
се осигури по-добър контрол върху работата. Всяка Задача завършва е доставянето на определен 
резултат, който подлежи на преглед и одобряване. Краят на всеки ЕТАП и Задача бележи важна 
контролна точка по отношение на потвърждаване на технически и финансови потребности на 
Възложителя, за удовлетворяване, на които е предприет конкретният Договор. ЕТАПИТЕ на 
Договора описват неговия жизнен цикъл от инициирането до неговото приключване и съставят 

7 интегрирания вид на управление.

VL ЕТАН НА ПРИКЛЮЧВАНЕ: Процеси за одобряване и приемане на резултатите от 
Договора. За приключване на всеки ЕТАП и на Договора като цяло се изпълняват следните 
Задачи:

ЗАДАЧА 8: АРХИВИРАНЕ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. Документиране на
резултатите в края на всеки b lA li, за да се осигури формално приемане на резултатите на 
Договора от възложителя, а също и за извличане и съхраняване на важната информация от 
Договора в архив и база знания за бъдещи Договори, така и верифициране на резултатите на 
Договора и уреждане па взаимоотношенията по договора.

ЗАДАЧА 8.1 :_Изпълнителят архивира и съхранява цялата налична документация в
съответствие с изискванията иа Възложителя.

ЗАДАЧА 8.2: ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НИВО ДОГОВОР 
Окончателен доклад за изпълнение на ДОГОВОР с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Доклад ще се изготви и 

предостави преди изтичане на срока по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Етапи на съгласуване - ЕТАПЪТ започва с предоставяне на Доклада за съгласуване от 

Възложителя и/или трети страни, на които ангажиментите и правомощията им за това произтичат 
от действащото законодателство и/или договора по настоящата обществена поръчка и/или 
официално указание на Възложителя. ЕТАПЪТ на съгласуване завършва със съгласуването 
(приемането без забележки) на Доклада.

VII. ЕТАП НА ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД: Периодът на гаранционно обслужване на 
обекта, след изтичане и на последния гаранционен срок, се възприема за край на жизнения цикъл и 
за КРАЙ на Договора.

Настоящият етан обхваща всички гаранционни срокове, които се отнасят за изпълнени 
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и е от издаване на Разрешение за 
въвеждане в експлоатация на обекта до Датата на изтичане на последния и най-големия 
Гаранционен срок от между всички изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти па строежа.

Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 
строителни обекти се определят с договора между възложителя и изпълнителя и не могат да бъдат 
по-малки от минималните срокове, определени в Наредба Ш 2.
I. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Организацията и управление на изпълнението на поръчката, които смятаме да приложим, ще 
съответстват напълно на спецификата на проекта и на приложения линеен график и диаграми на 
предвидените за изпълнение на поръчката ресурси.

Поне веднъж месечно между Възложителя, Консултанта и Изпълнителя ще се провеждат 
координационни срещи на площадката на обекта, на които ще се обсъжда последователността на 
извършване, прогреса на СМР и изпълнението им. Ще се представят ежемесечни доклади за 
напредъка на строително - монтажните работи.

За правилната организация на обекта ще се води Заповедна книга, в която се отразяват всички



предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, издадени от оправомощените за това 
лица и специализираните контролни органи съгласно Закона за устройство на територията.

Всички лица, които ще бъдат ангажирани при изпълнението на поръчката, притежават 
изискуемите от Възложителя: професионален опит и техническа и/или специфична квалификация, 
доказана чрез дипломи, свидетелства и/или удостоверения.

При замяна на лице от списъка с екипа, включително на лицето отговарящо за контрола на 
качеството па строителството, новият член ще притежава еквивалентна квалификация и 
професионален опит, но не по-малки от тези на заменения експерт, като замяната на член на екипа 
по никакъв начин няма да води до претенции от страна на ПАНОВ ЕООД за промяна в 
плащанията от страна на Възложителя.

В процеса па изпълнение на възложените СМР, при необходимост от допълнителни технически 
лица или изпълнителски кадри ПАНОВ ЕООД е в състояние своевременно да осигури нужните
човешки ресурси, с подходяща и опит

ПАНОВ ЕООД разполага и ще ангажира при нужда, оправомошени проектанти за изработване 
на РПОИС и други проектни документи, изисквани съгласно нормативната уредба и тази

Всички технически лица ще имат необходимото образование, квалификация и 
според нормативната уредба, като Изпълнителят ще поддържа в офиса си доказателства за това и
да ще представя при поискване от съответните контролни органи.

Строителните машини, с които ще се работи на строителната площадка ще са в добро 
техническо състояние, преминали съответното техническо Обслужване и ще са безопасни за 
използване.

В процеса на изпълнение на възложените СМР ПАНОВ ЕООД е в състояние своевременно да 
осигури нужното оборудване, с подходящи технически характеристики.

Управлението на строителния процес за изпълнението на Договора за реализация на проекта 
започва с издаване на заповед па Управителя на фирмата, с която се определя ръководителя на 
Проекта (РП) и съответното инженерно-техническо ръководство (ИТР) на проекта.

РП актуализира графика за изпълнение на договора, организира работата на всички звена на 
дружеството, отговаря за комуникацията с Възложителя, Строителния надзор и трети лица, имащи 
отношение към проекта. Координира съгласуването и одобрението на проектите. Извършва 
подготовката за строителството на базата разработена строителната програма и готови проектни 
разработки.

Целият този процес на управление на строителния процес е изобразен на схемата за 
реализиране на строително-монтажните работи.
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II. ДЕЛЕГИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИ
Всеки ръководител може да делегира изпълнението па задачи в областта, за която отговаря, на 

други сътрудници. В този случай обаче той не прехвърля собствената си отговорност. 
Изпълнението на задачи по заместване ще се допуска само когато е налице съответната 
квалификация или доказателства за проведено обучение.

ПГ ОТГОВОРНОСТИ

Приложената организационна схема е структурирана съобразно действащите процеси в 
ПАНОВ ЕООД и тяхната взаимовръзка. Тя описва организационната структура на фирмата и 
определя отговорностите на ръководните сътрудници за управлението и изпълнението на 
процесите.

За определянето на отговорностите, правата и компетенциите, както и за регулиране на 
координационните и субординационни връзки между отделните звена отговарят Управителите. 
Освен това те са отговорни и за това всичките дейности, важни за качеството, да се изпълняват от 
достатъчно квалифициран персонал е необходимата специална компетентност, както и да



предоставят необходимите средства за тези дейности.
Управители
Управителите отговарят за:
• управлението на цялостната дейност на фирмата и координацията между отделните 

структурни звена;
• представителство на фирмата пред външни институции и клиенти;
• определят политиката и стратегическите цели на фирмата, както и програмата за тяхното

изпълнение; :
• планират дейността и развитието на фирмата и осигуряват
• водят преговори от всякакъв характер и сключват договори; Л 
•: привличането на клиенти и поддържането на комуникацията с тях;
• определят цените на продуктите
• утвърждават бюджета на фирмата и цялостното планиране на нейната дейност;
• утвърждават списъка на одобрените доставчици;

средства за това;

• утвърждават заявките за доставка;
• утвърждават, предложенията за технически ръководители на обекти;
• ; определят както общите търговски условия на фирмата, така и конкретното им изпълнение 

при клиенти;
• проучват пазара и набиране на информация за нови обекти;
• следене за обявени търгове и вземане на решение за кандидатстване в тях;
• поддържат вътрешната и външна комуникация във фирмата;
• определят щата и организационната структура, назначават и уволняват персонала на 

фирмата;
• внедряване на структурната организация на фирмата с еднозначно разпределение;
• отговорностите и правата за всички работни места в "Длъжностни характеристики";
• съгласуват целите на структурните единици;
• определят необходимостта планират и организират обучението на сътрудниците на 

фирмата;
• назначават пълномощника по качеството;
• въвеждат наръчника по качеството и на инструкциите по процедурите по управление на 

качеството, включително и техните изменения;
• анализ, оценка и усъвършенстване на системата за управление на качеството, както и 

определяне на коригиращи и превантивни мерки;
• вземане на решения при сериозни отклонения от развитието на процесите и рекламации на 

клиенти;
• въвеждане на мерки за мотивиране и стимулиране на съзнанието за качество на 

сътрудниците;
• спазването на законовите разпоредби, постановления и нормативната уредба.

Пълномощник по качеството
Пълномощникът по качеството, независимо от останалите му задължения е длъжен редовно да 

Извършва проверки на системата за управление на качеството, за да гарантира, че системата за 
управление на качеството отговаря на изискванията на ISO 9001:2008 и че правилата, установени 
от тях, се изпълняват. Той отговаря включително за:

• изготвянето, изменянето и разпределянето на документите на системата за управление на 
качеството като наръчника по качеството и инструкциите за процедурите;

• наблюдения и анализ на ефективността на системата за управление на качеството;
• изготвяне на предложения за коригиране и по-нататъшно развитие и подобрение на 

системата за управление на качеството;
• водене на документацията, свързана със системата за управление на качеството;
• обучение на персонала във връзка със системата за управление на качеството;



• контролирането на коригиращите и превантивните мерки;
• провеждане на вътрешни одити.

Във връзка с изпълнението на своите задачи, пълномощникът по качеството докладва на 
Управителите.

Техничсски отдел
Ръководителят на техническия отдел отговаря за:
• доставяне и проучване на тръжните документи;
• запознаване с и уточняване на всички изисквания на клиента;
• запознаване и проучване на проектната документация;

■ • оглед на обекта или терена за строителство и уточняване на спецификата преди 
подготовката на търга или договора;

• преценката на основните дейности, анализ и остойностяване на видовете работи;
• съставянето на оферти;
• подготовка на всички необходими тръжни документи за участие в зъргове;
• предаването на тръжните документи и действия до тяхното приемане;
• следене па развитието на търга и получаване на съобщението за спечелен търг;
• подготовка на договори и анекси за строителство;
• подготовка на Протокол №19 за отчитане на изпълнените СМР;
• обобщава и предава цо установения ред информация за договорираните обекти,

изпълнението и отчитането на СМР;
• поддържане на техническия архив и базата данни за дейността на фирмата.

Дирекции „Строителство”

Ръководителите на Дирекция „Строителство” отговарят за и са задължени да:
- да познават основно ЗУТ, наредбите към него и другата нормативната и законова уредба, 

касаеща дейността на фирмата;
- търсенето на клиенти, участие в срещи с инвеститори, обсъждане и подготовка но договори;
- участвуват, при необходимост в огледа на обекта и преценката на основните дейности и 

анализа на видовете работи при разработката на тръжните документи;
организирането и своевременното подписване на акт обр. 15 за обектите и изпълнението на 

задълженията по въвеждането им в експлоатация;
- оценка на проектната документация на спечелен обект и уточняването на всички въпроси с 

инвеститора;
- предлагат на управителите техническия ръководител за всеки обект;
- издават заповед за предаване на обекта на техническия ръководител за изпълнение;
- утвърждават състава на бригадата за изпълнение на всеки обект; 

проверяват и договарят готовността на инвеститора за започване на обекта;
- утвърждават технологичния график за изпълнението на обекта;
- упражняват контрол за изпълнението на обекта;
- административен (технологична и трудова дисциплина); 

планов (Протокол № 19);
финансов (обем работа - изразходвани средства).
изготвят обобщени отчети по месеци за извършената работа по обектите; 
обобщаване на цялостната информация за посочените дейности и отговорности от гледна 

точка на действащата система за управление на качеството; 
анализ и оценка на тяхната ефективност;
набелязване на коригиращи и превантивни мерки за тяхното подобряване; 
предложения за развитие на системата за управление. *

*
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Основният екип за изпълнение на строителството включва следните ключови експерти: 
S  Технически ръководител
S  Експерти по части: Архитектура, Конструкции,, ПБ, Пътна 
S  Специалист - контрол на качеството 
S  Специалист - координатор по безопасност и здраве (КБЗ)

Технически ръководител
Всеки технически ръководител на обект отговаря за:

• познаването и спазването на ЗУТ, наредбите към него и другата нормативната и 
законова уредба, отнасящи се до дейността на фирмата:

• приемане на заповедта, документацията и договора за започване на обекта;
• запознаване с проектната документация, линейния график за изпълнение и всички 

точки на договора, които са негово задължение;
• предлага за утвърждаване и окомплектова състава на бригадата за изпълнението на

обекта; У
• организира предварителната техническа подготовка за изпълнение на обекта:
• осигуряване на санитарно битови условия на обекта;
• осигуряване на складова база;
• осигуряване па енергийни източници;
• превоз на механизация и др.
• запознава подробно бригадирите с документацията, договорните изисквания и 

графика за изпълнение на обекта;
• съгласуване на всички технологични и технически решения е главния изпълнител и 

поддържа непрекъснат контакт е инвеститора, надзора и проектанта па обекта;
• организира и контролира изпълнението на обекта, съгласно утвърдения график;
• документира всяко забавяне и изменение от страна на инвеститора или главния 

изпълнител;
• заявява необходимите материали по етапи, съгласно линейния график и 

количествената сметка на отдел снабдяване;
• заявяването на необходимата механизация, съгласно видовете работа на р-л 

механизация и транспорт;
• извършва входящ контрол на доставките и дава разрешение за влагане в обекта;
• извършва междинния контрол при изпълнението на отделните етапи, съгласно 

документацията на обекта и действащата нормативна и законова база;
• отчита ежемесечно извършените работи с Протокол 19;
• следи и води разходите на материали, труд и механизация на обектите;
• предаването на завършения обект и подписването на съответните документи с 

инвеститора, съгласно документацията на обекта, ЗУТ и наредбите към него;
• да подготви и предложи на инвеститора документи за приемателната комисия 

(екзекутив);
.  *  4

• да изготвя акт 15 за обектите от пета категория да присъствува на приемателната 
комисия и да отстрани всички забележки направени от нея;

• поддържането в изправност и отчетността на механизацията на обекта;
• инструктиране на бригадата и следене за изпълнението на изискванията по БЗУТ и 

ППО;
* да изготвя технически паспорт на строежите от пета категория , след завършването 

им.

Бригадир
Всеки бригадир е длъжен да:



• да разучи основно обекта заедно с техническия ръководител;
• да окомплектова бригадата с необходимите инструменти;
• подпомага техническия ръководител при материално-техническото обезпечаване на 

обекта;
• обезопасяването на обекта, съгласно изискванията на БЗУТ и ППО:
• да организира изпълнението на производствения процес;
• да разпределя ежедневно работата на строителните работници;
• да следи за качественото изпълнение на работите;
• да осигури складирането и надеждното съхранение на материалите, работния

инвентар и инструменти; :
• да изпълнява сроковете по видовите работи;
• да следи за спазване на трудовата и технологична дисциплина на обекта.

Отдел механизация, автотранспорт и материално - техническа база
Ръководителят на Отдел механизация, автотранспорт и материално техническа база (МА и 

МТБ) отговаря за:
• организацията и управлението на механизацията, транспорта, снабдяването и 

складовото стопанство във фирмата;
• получаване на заявки от ТР за доставка на механизация, материали и инвентар;
• обобщаване на заявките и планиране на доставките;
• анализ и оценка на доставчиците;
• водене на списъка с одобрените доставчици и предложения за актуализирането му, 

участие в преговори и подготовка на договори с доставчици;
® определя необходимостта от поддържането на определени минимални складови 

наличности и предлага списък за утвърждаване от управителя;
• логистика на стоките по обектите;
• логистика на механизацията, транспорта, инвентара и инструментите по обектите;
• договаряне и доставка на механизация от външни фирми при необходимост;
• договаряне и доставка на външни специфични строителни услуги;
• обработка на данните за движението на материалните потоци и предаване на 

информация в счетоводството;
• обобщаване на цялостната информация за посочените дейности и отговорности от 

гледна точка на действащата система за управление на качеството;
• анализ и оценка на тяхната ефективност;
• набелязване на коригиращи и превантивни мерки за тяхното подобряване;.
• предложения за развитие на системата за управление;
• отчитане пред ръководството за посочената в отговорностите дейност.

Механизация и автотранспорт
Ръководителят на механизацията и автотранспорта отговаря за:
• организиране техническото- обслужване и поддръжката на машинния, автомобилния и 

инструменталния парк на фирмата;
• осигуряване транспорта във фирмата и по обектите;
• осигуряване и доставката механизацията, инструментите и инвентара по обектите;
• осъществяване доставката на механизация от външни фирми при постигната договореност;
• водене отчетността на машините, инструментите и инвентара и следи за движението им по 

обектите.

Снабдяване
Ръководителят на снабдяването отговаря за:



• получаване обобщени заявки за доставка от р-л МА и МТБ;
• извършване снабдяването със суровини и материали и доставката им по обектите;
• снабдяване с услуги за нуждите на фирмата;
• събиране на оферти и данни за оценка на доставчиците;
• поддържане на комуникацията с доставчиците;
• поддържане база данни с цени за материали и услуги;
• проследяване на сроковете за доставката иа суровините и материалите;
• контрол на комплектността и необходимите документи (сертификати за качество и произход, 
протоколи от измервания, комплектовъчни листове, товарителници и др.) па доставяните стоки;
• ■ рекламиране иа некачествените доставки.

Складово стопанство
Ръководителят на складово стопанство отговаря за:

• съхранението на стоките в склада, заскладяване, подреждане й маркиране осигуряващо:
• ежедневното поддържане на база данни за входящите и изходящи стоки и стоковата 
наличност в склада;
• предоставянето на Своевременни справки на ръководството за складовата наличност и 
движението на стоките;
• заявяването на стоки за доставка в отдел „Снабдяване” за поддържане на утвърдените 
минимални складови наличности (ако има такива);
• извършване на входящ контрол на стоките, влизащи в склада по количество, качество и по 
документи;
• реда и чистотата в склада*

Счетоводство
Ръководителят на счетоводството отговаря за:

• извършване на счетоводната дейност на фирмата, съгласно закона за счетоводство;
• извършване на финансов контрол и инвентаризации минимум един път годишно;
• водене на партиди за разходите по обекти, видове дейности, материали и др.;
• събиране на база данни с всички преки разходи по обекти и общо за фирмата и 
предоставянето им на ръководството за анализ;
• обобщаване на базата Данни и извършване на първичен анализ и финансова оценка на резулта 
тите от дейността;
• организира и осъществява своевременно уреждане на разплащанията с клиенти и доставчици;
• взаимоотношенията с бюджета, общинските съвети, банките, осигурителните фондове, 
статистиката и др.;
• управлението и архивирането на счетоводните документи съставя и подписва баланса и 
счетоводните отчети на фирмата;
• подава своевременно счетоводна информация на другите отдели за доказване на приходи, 
разходи и др.;
• участва в разработването и поддържа вътрешно фирменото нормиране на труда изчисляване 
на ведомостите за работните заплати;
• фактурира изпълнените СМР, контролира и информира ръководството за своевременното им 
разплащане.

БЗУТ и ППО
Отговорникът по безопасни и здравословни условия на труд и противопожарна безопасност 

отговаря за:
• да познава и спазва законовата и нормативна уредба в страната- Наредба № 2 по БЗУТ и



ППО;
• да провежда обучения на сътрудниците на фирмата по БЗУТ и ППО;
:• да провежда начални инструктажи в съответствие с НАРЕДБА № РД-07-2 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 

2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО ПА ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ И 
ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО ПРАВИЛАТА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД и ежедневни инструктажи на 
постъпващите служители и работници във фирмата;

• периодически да контролира спазването на изискванията на вътрешно фирмения правилник, 
БЗУТ и ППО по обектите;

• да следи за правилното използуване и доставката на необходимите лични предпазни средства;
• да регистрира, анализира и отчита случаите на трудови злополуки и предлага мерки за

намаляване на същите;
• да подготвя и извършва оценка на риска на места, съгласно нормативната
• да поддържа контакти със службата по трудова медицина (СТМ) и организира периодични 

профилактични медицински Прегледи на персонала;
• да следи за факторите на околната среда, в която се работи;
• да предписва мерки за подобряване иа условията но БЗУТ и ППО;
• да поддържа комуникация с държавните контролни органи по БЗУТ, ППО, GTM и др.

Офис мениджър, личен състав и касиер
Офис мениджърът и ЛС отговаря за:
• водене на лични досиета на сътрудниците;
• подготвя необходимите документи по трудово договаряне и освобождаване, 

трудоустрояване и пенсиониране;
• организира отчитането на личния състав, съхраняването и попълването на трудовите 

книжки и воденето на документацията за кадрите;
• участвува в планирането на персонала и организацията на неговото обучение;
• приема и разпределя пощата във фирмата;
• завежда входящата кореспонденция в Дневник входяща поща;
• описва изходящата поща в Дневник изходяща поща;
• изпраща изходящата поща;
• приема телефонните обаждания в офиса и ги пренасочва по предназначение;
• изпълнява функциите на информационна поща, като постоянно присъствуващ сътрудник в 

офиса;
• регистриране на непренасочените обаждания в запис с последващо предаване по адрес;
• посрещане и насочване па клиенти (гости) в офиса;
• протоколиране на заседания;
• поддържане на до кум е нтооборо га в офиса.

Мерки за публичност
При изпълнение на задълженията си по този договор ще:
• поддържаме точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и друга 

документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с изискванията на 
европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно идентифициране и 
проверка;

• поддържаме пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните дейности, 
които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи, посочени във 
фактурите са надлежно възникнали при изпълнението на дейностите от обществената поръчка,

• предоставяме необходимите документи по отношение на тези записи, които обхващат 
всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на експертите, 
самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите, фактури, касови 
бележки и др.
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IV. Организация на материалните ресурси
Съответствието на строителните продукти, влагани по време на изпълняване на СМР на 

настоящия обект ще бъде оценявано съгласно Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на строителните продукти.

Съответствието на строителния продукт ще бъде удостоверявано с:
1. Декларация за съответствие от производителя или от негов представител, когато той 
разполага със система за производствен контрол, която гарантира, че производството отговаря на
съответните технически спецификации, съдържаща:
2. ; Декларация за съответствие на строителния 
представител въз основа на одобрен доклад от проверка 
прилаган модел на система по качество или
3. Декларация за съответствие на строителния

продукт от производителя или от негов 
на избрания от производителя и 
на системата за производствен контрол; 
продукт от производителя или от негов

представител въз основа на сертификат за съответствие на продукта.
За изпълнението на горните е необходимо производителят да поддържа документирана система 

по качество съобразно избрания модел по серията стандарти ISO 9000.
дава основание на производителя или на негов представител да постави 

маркировката за съответствие със съществените изисквания върху продукта, на етикета, на 
опаковката или на придружаващата го документация.

Декларацията на производителя за съответствие на строителния продукт ще съдържа:
1. Наименование й адрес на производителя или на негов представител;
2. Описание на продукта (вид, идентификация, употреба и др.);
3. Нормативните актове и техническите спецификации, на които съответства продуктът;
4. Специфични условия, свързани с употребата на продукта (указания за проектиране, 
изпълнение и експлоатация);
5. Номера и дати на издадени протоколи от изпитване и на сертификати, в случай че има 
такива.

Лицата, които отговарят за оценяването на съответствието, издават:
1. Сертификат па строителния продукт;
2. Сертификат (доклад) на системата за производствен контрол.

Докладът или сертификатът на системата за производствен контрол ще съдържа:
1. Наименование и адрес на лицето за извършване на сертификация, основанието му за това и 
неговия идентификационен номер;
2. Наименование и адрес на производителя или на негов представител;
3. Описание на системата за производствен контрол;
4. Номер и дата на издаване;
5. У еловия и срок на валидност.

Сертификатът за съответствие на строителния продукт ще съдържа:
1. Наименование и адрес на лицето за извършване на сертификация и идентификационния му 
номер;
2. Наименование и адрес на производителя или на негов представител;
3. Описание на продукта (вид, идентификация, употреба и др.)
4. Технически спецификации (БДС, ТО), на които съответства продуктът;.
5. Специфични условия, свързани с употребата на продукта при проектирането, монтажа и 
експлоатацията;
6. Номер и дата па издаване;
7. Условия и срок на валидност.



ПАНОВ ЕООД разполага с персонал, които притежава дългогодишен опит както и нужните 
документи да оценява съответствието на влаганите строителни продукти по време на 
строителството. В следствие на това, на строителния обект ще бъдат влагани само материални 
ресурси, които притежават Сертификати за производствен контрол и Декларация за съответствие, 
отговарящи на изискванията па: Български стандарти (БДС), с които се въвеждат хармонизирани 
европейски стандарти, или на изискванията на европейски технически одобрения.

ПАНОВ ЕООД ще прилага система за планиране на материалните запаси - разходни норми, 
рецепти (технологии) за производство и Материални запаси, съблюдавайки следните основни 
аспекти от концепцията за срочност на доставките на Материалните ресурси:

-  Поръчки от обекта;
на материали - заявки към тях и следене па изпълнението им; 

карти с операции на 
на работното време на състав.

Системата позволява на ръководния състав на ПАНОВ ЕООД да организира, анализира и 
контролира производствения процес и напредъка на обекта, съблюдавайки стриктно за качеството 
и темповете на строителството. В системата се води отчетност по складове и доставчици.

За доставките на материали от външни доставчици ще се пускат заявки към тях. Въведените в 
системата заявки ще се следят по срок и дати на изпълнение. При влизане в системата на служител, 
отговорен за доставките на материали, ще се извеждат информационни съобщения за отклонения 
от графика на доставките и дали за деня се очакват доставки на материали. Материалите, приемани 
в складовете на фирмата, ще се контролират с направените заявки за доставки. Внедряването на 
Сис тема за планиране на материалните запаси ще доведе до следните резултати при изпълнението 
на проекта:

• поддържане на по-малки складови наличности;
• по-добро и равномерно изпълнение на графика на работа по производствените поръчки;
• по-голяма ефективност с по-малко оборотни средства;
• по-добро управление на персонала и неговата заетост спрямо производствените поръчки и 

дати на експедиция;
Системата за планиране на материалните запаси ще гарантира;

1. Своевременна доставка на нужните материални запаси в процеса на строителството;
2. Предварителен контрол на качеството на влаганите материали, които ще бъдат 
придружени от Сертификат от производителя и/или с Протокол от изпитване в акредитирана 
лаборатория, показваща, че материалите отговарят на изискванията на Техническата 
спецификация.
3. Ликвидиране на рисковете от презапасяване или липса на даден материален ресурс;

Всички доставки на суровини и материали, предназначени за влагане в строителството, ще са
снабдени е надлежна документация за произход и качество, включително за изпитване за 
съответствие с приложимите изисквания. Съответните документи ще се предоставят преди влагане 
на съответните суровини и материали в строителството. Строителят може да поиска допълнително 
изпитване на важни за качеството на обекта суровини и материали с цел проверка на 
съответствието им.

. * ’ . t

Всички доставки ще отговарят на предписаните в проекта по вид и качество, като при 
възникване на необходимост от промяна по целесъобразност, същата трябва да се одобри 
предварително от Възложителя и/или евентуално от Проектанта.

На самите строителни площадки е предвидено складиране на суровини и материали за сметка и 
под управление на ПАНОВ ЕООД, подлежащо на контрол от Възложителя или негови органи.

Всички доставки ще се складират по начин, съответстващ на предписания от производителите 
на съответните материали, или по такъв начин, при който да се изключи неблагоприятно 
въздействие върху материалите от атмосферните условия и дейностите в складовата база, както и 
при спазване на мерки за безопасност, за да не се допуска въздействие от складираните материали 
върху населението и персонала, и мерки за предупреждаване на инциденти. Складирането на



суровини и материали на строителните площадки, освен че ще става при спазване на 
горепосочените изисквания, ще бъде съобразено и с обхвата на работните инструменти на 
механизацията.

Устройството и външните връзки на склад, както и на основния офис ПАНОВ ЕООД за 
управление на обекта, ще бъдат уредени в РПОИС.

Производствените графици ше следват стриктно предварително обявения Линеен график, 
Изискванията на Нормативната база, както и Техническите спецификации към проекта.
Доставката на материални ресурси ще следва хронологията на технологичния процес, 
предвидените за изпълнение строително-монтажни дейности, както и производствените графици.

I. ОПИСАНИЕ НА̂  ВЩОВЕТЕ СМР
1.1. ЗЕМНИ РАБОТИ
Условия за започване на земните

на земните ще бъде координирано с хидрогеоложкия доклад относно
наличието па подпочвени води в обсега проекта и до котата на изпълнение па изкопа и дали ще е 
необходимо да се предприемат специални мерки за отводняване на изкопните работи, освен от 
дъждовни води. При появяване на подпочвени води ще се направи връзка с Възложителя и
проектантите по част лидрогеология, за да се дадат точни предписания и решения за 
продължаване на дейностите.

започване на земните работи се изисква, освен подписан документ за предаване на 
строителната площадка, също така да бъдат посочени от Възложителя, местата за временни и 
постоянни депа, предварително да бъдат изградени защитни ограждения и предупредителна 
сигнализация.

Преди започване на земните работи те са изпълнени следните работи:
геометрично очертаване на осите и геометричните контури на изкопните и 

насипните зони, трасетата на съоръженията предвидени в проекта. Основните осови и 
нивелачни репери на строителната площадка се предават с акт по образец. Разположението 
на реперите ще се избере така, че те да останат видими при изпълнението на СМР и да не се 
увреждат.

• Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация.
• Почистване на строителната площадка.
• Отстраняване и извозване на плодородния почвен слой.
Контролът по изпълнението на изкопи включва проверки за:
• Завършване на всички работи, предшестващи започването на изкопите, съгласно проекта.
• Спазване на технологичните изисквания в проекта, на правилата по безопасността на труда 

при изпълнение на работите и на Правилника за приемане на земната основа и 
фундаментите.

• Спазване на проектните изисквания по отношение на временните и окончателни откоси и 
контурите на изкопите.

При изпълнението на изкопи не се допуска:
• Увеличаване на широчините, дължините и дълбочините па всички видове изкопи, както и 

промяна на откосите им.
• Извършване на земни работи чрез подкопаване и съответно - оставяне на козирки над забоя 

и надлъжни пукнатини по горните ръбове на изкопите.
Подравняването на дъното на изкопа и полагането на подложния бетон са дейностите, 

които ще бъдат изпълнени преди започването на кофражните работи.
ИЗКОПНИ РАБОТИ
Изкопа на обекта стартира след създаването на временната организация на обекта. Ще се 

изкопава с размерите съобразно специфицираното на чертежите или е такива други размери, 
каквито могат да бъдат указани от проектанта.

Дъното на изкопите ще се оформя съгласно размерите и нивата в проекта.
След отстраняване на установени зони от мека почва и стигане до здрава почва, прекопаните 

участъци, а така също естествените кухини, ще се запълват със слаб бетон и/или по някакъв друг



подходящ начин в съответствие с указанията на проектанта.
Изкопаните земни маси, за които е установено, че са излишни и не са необходими за обратен 

насип, ще се отстраняват в съответствие с изискванията на проекта.
Проектантът може да изиска изкопите да се извършат под нивата, специфицирани на 

чертежите, или може да нареди да се спре над специфицираните нива - в зависимост от това къде
ще се намери здрава почва, която да е подходяща за нуждите на проекта. 

Контрол върху изпълнението иа изкопи.
Контролът над изпълнението на изкопи ще включва:

■- Визуален контрол, състоящ се в следното:
• Съответствие между чертежите и изпълнението;
• Съответствие на използваната механизация с предвидената по ПОИС,

проверки на:
на всички който изпълнени преди започване на

изкопите в съответствие с проекта;
• Съответствие иа изпълнението с технологическите изисквания на проекта и спазване на 

правилата за безопасност на труда по време на изпълнение на работите;
• Съответствие иа изпълнението с проектните изисквания по отношение на временните 

откоси и контури на изкопа;
• Няма да се разрешава започване на земни работи, когато не е предоставен протокол за 

скрити съоръжения;

Съответствието на изпълнението на всички изкопи ще се установява от:
* Екзекутивни чертежи на изпълнените изкопи с точни данни за установените в тях 

геоложките типове, наклоните на слоевете, всякакви установени пукнатини и геоложки 
изненади, коитО са настъпили в геоложките и хидрогеоложките условия по време на 
изпълнението на изкопа.

* Протокол за установяване на несъответствия между проекта и наличните геоложки 
проучвания на земната основа, ако са установени такива несъответствия.

* Контролът за постигане на проектните коти на дъното на изкопа и за отстраняване на 
защитния-недокопан слой ще включва проверки за отстраняването на защитния-недокопан 
слой на дъното на изкопа в съответствие с проектните изисквания.

- С Геодезически контрол:
* Провежда се непрекъснат контрол па геометрията на изкопаните участъци по проекта - 

размери и наклони;
* Установяват се изкопаните количества;

Изпълнителят ще използва за извършване на земните работи такива земекопни, разстилачни и 
уплътняващи машини (багери, товарачни машини, грейдери, валяци и др.), оборудване и методи на 
работа, които да отговарят на изискванията за материалите, подлежащи на изкопаване и влагане.

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

Изкопните работи се преустановяват при откриване на неизвестни подземни мрежи или 
съоръжения до получаване на разрешение от собственика или Възложителя и предписания от 
проектанта.

Ще бъде осигурена необходимата механизация, както и необходимите работници за 
извършване на изкопните работи:

* многофункционални багери
* самосвали
* булдозер /за депото/

Всички земни работи ще бъдат точно изпълнени според котите и наклоните, които са показани 
и обозначени на чертежите в работния проект.

При настъпване на неблагоприятни инженерно-геоложки и хидроложки условия, природни



бедствия, аварии и др., земните работи ще бъдат преустановени до окончателното изясняване на 
причините и последиците от евентуални компрометиращи качеството и хода на строителството 
фактори.

Материалите неотговарящи на изискванията за годност при обратния насип, ще бъдат изкопани 
и извозени на определеното депо.

Технология на изкопните работи
Изпълнителят ще използва за извършване на изконните работи такава механизация и такива

методи на работа, които да отговарят на изискванията на материалите, подлежащи на изкопаване. 
Той 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 тази

V

•i : започване на изкопните ще освободи зоната за работа от всички
свободно течащи води.. ■)::

При извършване на изкопните работи ще бъде гарантирано максималното отводняване на 
изкопа по всяко време. Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни 
съоръжения, при необходимост, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и 
течащи води извън зоната на обекта. Изпълнителят ще осигури, монтира, поддържа и експлоатира 
такива помпи и оборудване, при необходимост, които ще осигурят нивото на водите под това на 
основите на постоянните работи за разпоредения срок.

Превозването на изкопаните материали до мястото па насипване или депониране ще продължи, 
докато на това място има достатъчен капацитет и достатъчно работеща, разстилаща и уплътняваща 
механизация, или не приключи съответния вид работа.

Изкопите, изискващи обратна засипка, ще останат открити само за необходимия минимален 
период. Извършването на изкопни работи се разрешава само след взимане на всички необходими 
мерки по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Всеки следващ етап от 
земните работи ще се извършва след подписване на необходимите документи, свързани с 
изпълнението на строежа (вкл. предписани от оправомощените за това лица и специализираните 
контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със 
заповед на проектанта).

Преди започване на земните работи ще се извърши почистване и временно повърхностно 
отводняване на терена, при необходимост. Преди започване на изкопни работи съществуващите 
мрежи и съоръжения в план и па дълбочина в границите па бъдещия изкоп ще се означат с табели 
и знаци. Няма да се допуска извършване па изкопни работи чрез подкопаване. По време на 
изпълнение на работата в неукрепени изкопи ще се следи за устойчивостта на откосите.

Изкопи с вертикални стени и с височина, която с по-голяма от допустимата за неукрепени 
изкопи, ще се укрепват от долното ниво на терена.

Мри ръчно извършване на изкопни работи ще се използват каски и ръкавици. При работа в 
кални и влажни изкопи ще се използват ботуши.

При откриване на неизвестни подземни съоръжения или други ще се преустанови 
извършването на изкопните работи до даване на съответните предписания от проектанта за 
изпълнение.

Трамбоването на почвите ще се извършва на пластове със следните дебелини:
* с ръчна трамбовка-10 см
• е пневматична трамбовка - 20 см
Трамбоването ще започва от краищата и постепенно ще се трамбова към средата. Всеки 

следващ удар на трамбовката ще захваща част от уплътнената площ.
Изкопът може да бъде спрян на всеки етап от изпълнението му, като се осигури пласт, оставен 

над котата на земното легло като защита срещу замръзване и преки атмосферни влияния, чиято 
дебелина ще бъде определена за всеки индивидуален случай, но не по-малко от 0,3 гп.

НАСИПНИ РАБОТИ
Насипите ще се изпълняват по контурите и наклоните, дадени в проекта. Насипите могат да се
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изграждат с почви от групите А-1 и Л-2 или със стабилизирани почви от групите А-3, А-4, А-5, А-б 
и А-7 от груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали, одобрени от 
Възложителя.

Материалът за насини ще бъде положен в последователни пластове и на такива дължини, които 
са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са 
възприети; Всеки пласт ще се полага с равномерна дебелина, с помощта на булдозер, грейдер или 
друга одобрена механизация. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт няма да надвишава 
максималната дебелина на уплътняване, зависеща от вида на почвата и от оборудването за 
уплътняване. При наличие на буци или късове същите ще се разбиват напълно по одобрени 
начини. Максималният размер на зърната на насипния материал няма да надвишава 2/3 от 
дебелината на положения и уплътнен пласт.

Големи каменни късове, ако има такива, ще се положат на дъното или отстрани на насипа, ако
това е невъзможно, същите ще се разтрошат до размери, които позволяват да се положат в
нормален пласт.

Влаганият насипен материал ще бъде с приблизително оптимално водно съдържание или но- 
ниско от него, когато започне уплътняването. Оптималното водно съдържание се определя, като 
водно съдържание, получено при изпитване, определящо максималната обемна плътност на 
скелета, при оптимално водно съдържание, съгласно БДС 17146. Ако материалът е твърде сух, 
необходимото количество вода ще бъде равномерно разпределено и внимателно смесено с почвата 
до постигане на еднородно водно съдържание за цялата дебелина на пласта. Ако материалът е 
твърде влажен, той ще бъде въздушно изсушен до задоволително водно съдържание.

Всеки положен рохкав пласт ще бъде внимателно уплътнен посредством валяци и/или друг вид 
уплътняващо оборудване. За почви, вградени в насипа от класовете А-1 и А-2 уплътняването ще се 
извършва с вибрационни или статични валяци, а за стабилизирани почви от класовете А-4, А-5, А- 
6 и А-7 от груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали ще се 
използват валяци тип“кози крак”, пневматични валяци и по изключение -  вибрационни. 
Уплътняването ще започне от ръба на насипа и да продължи към центъра му, застъпвайки на 
половин широчина дирята на валяка при всяко следващо преминаване. При наклонени сечения, 
валирането започва от по-ниската страна и продължава към по-високата. Цялата уплътнявана 
площ ще бъде предмет на достатъчен брой преминавания, необходими за получаване на 
равномерно уплътняване и достигане на обемна плътност на скелета.

1.2. КОФРАЖНИ РАБОТИ

Общи положения
Изпълнителят ще отговаря за качеството на кофража и контрола на стабилността.

Промени в одобрените чертежи ще се правят само със съгласието на Строителния надзор.
Кофражът ще бъде достатъчно твърд и здрав, така че да бъде подходящ за приетия метод на 

полагане и уплътняваме на бетона и да не позволи изтичане на циментово мляко или бетонен 
разтвор, на който и да е етап от бетонирането.

Кофражните елементи от хидрофобен шперплат ще бъдат така планирани, че да се улесни 
демонтажа и свалянето на същите от излетия бетон без разместване или повреди при разклащане.

Изпълнението на кофражите: и скелето ще осигурят 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 плочи 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, нареждане обшивката на плочата от единични платна (дървени, метални и др.) с 
евентуално зарязване или подгъване, изкърпване краищата 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 във вид, готов за полагане на армировката.
Направата на кофраж за вертикални елементи включва: подвеждане и направа на подпорна 

рамка, отвесиране и нивелиране, нареждане и закрепване па метални и дървени платна, поставяне 
дървени ограничители между платната, връзване е тел, укрепване във вид готов за полагане на 
бетона. Направеното скеле се използва за армировка и бетониране.

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.

Декофрирането на бетона се извършва при достигане иа 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 за вертикален страници на греди, колони, степи и
шайби - 2 дни; за кофраж иа плочи - 14 дни; за дъна на греди - 14 дни.

Почистване и обработка на формите 
Повърхностите, които ще бъдат в контакт е бетона, ще бъдат чисти и обработени с подходящо

масло.
отклонения при приемането иа 

Допустимите отклонения ог вертикалата или от проектния наклон иа кофражите и на
пресечните им линии по цялата височина на конструкциите са:

• За фундаменти: ± 20 мм;
• За стени и колони с височина до 5 метра включително: ± 10 мм;
• За стени и колони с височина над 5 метра включително: ±15 мм;
• Колони свързани с греди - ± 10 мм;
• Греди и дъги; ± 5 мм;

Отклонението от вертикалната линия на плоскостите на кофража ще е в съответствие е 
ПИПСМР за кофраж за фундаменти, греди, стени и плочи.

КОНТРОЛ И  ПРИЕМАНЕ
Контролът по изпълнението и приемането на направените кофражни работи ще се извършва от 

техническия ръководител и ще включва: входящ контрол на дървения материал, кофражни платна 
и подпори (дървени и метални). Техническият ръководител ще контролира спазването на 
геометричните размери съобразно кофражните планове.

Приемането на завършена конструкция на кофражните форми ще се документира с акт обр. 7 в 
съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи 
по време на строителството и за удостоверяване на годността и за започване на армировъчните 
работи.

Стартирането на армировъчните работи, кактО и на всеки следващ вид работа ще става 
задължително след приемането на предходната от проектанта и след подписване на съответния 
протокол, съгласно изискванията на ЗУТ,

1.3. АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ
Материалите, изделията и елементите, използвани при изпълнението на армировъчни работи, 

ще съответстват на предписаните в проекта и ще притежават сертификати.
Това са армировъчни стомани - A-I и А-Ш по БДС:
-БДС EN 4758:2008. Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема 

армировъчна стомана В235 и В420.
-БДС EN 9252:2007. Стомана за армиране на стоманобетонни конструкции. Заваряема 

армировъчна стомана В500.
-БДС EN 10080:2005.Стомана за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана.
Доставката на армировъчната стомана се предвижда от фирма, притежаваща валиден лиценз за 

производство.
Заготовката на армировката се предвижда в бази по одобрен технологичен процес, като се



спазва следното:
* нарязване и огъване - да не се огъва при температура под 5°С;
* да се нагрява най-много до 100 °С;
* пръчките да не се огъват повторно.

Доставени на площадката, огънатата армировка и заварените мрежи ще се съхраняват до 
тяхното влагане в кофража, над нивото иа земята и ще се поддържат по такъв начин, че да се 
избегне деформация на същите и зацапване;

Преди заготовка на армировка до Ф10 (каигална стомана) ще се извършва изправяне на 
стоманата, което включва: пренасяне иа кангалите в работната зона (до 30 ш) и поставянето им, на 
въртележката за разгъване, прекарване на единичния край през ролките на машината за и залавяне

Л /или закачването и към лебедката, задвижване и манипулиране с лебедката : и изтегляне на 
кангалната стомана от другия край на площадката, рязане иа кангалната стомана на
дължини със сортирането й в страни на работната площадка.

Заготовката на армировката ще включва следните операции: направа извлечения от 
армировъчните планове за видовете, бройките и размерите на армировъчните пръти за изработка, 
пренасяне на прътите в работната зона за рязане и огъване по размери и форма на прътите, 
съгласно армировъчните планове; пакетиране на изготвената продукция с поставяне на бележки за 
брой и обект, изнасяне на пакетите фасонирана армировка извън работната зона и подреждането
им за транспортиране.

Огънатата армировка и заварените мрежи ще бъдат непрекъснато защитени от повреди, 
смачкване и деформиране и ще бъдат почиствани от замърсяване, ръжда и люспи, бои и масла, лед, 
както и други чужди вещества до фиксирането им на място в кофража, и по време на полагане на 
бетона.

Преди монтажа на армировката ще се направи проверка и почистване на кофража и долната 
контактна повърхност;

Няма да се разрешава изпълнението на монтажни работи при температура, по-ниска от -10 °С.
Монтажът на армировката ще започне с разчитане на монтажния армировъчен план и ще 

включва:
• Разнасяне на фасонираните пръти до местомонтажа им;
• Отбелязване местата на прътите с тебешир;
• Поставяне на приспособления (фиксатори) за осигуряване проектна дебелина на покритието

I (

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.

КОНТРОЛ И  ПРИЕМА НЕ
Контролът по приемането и полагането на армировката в кофража ще се извършва от 

техническия ръководител и ще включва: входящ контрол при доставяне на заготвените 
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 ще отговаря на предписаното в 
проекта. Когато не са предписани допустими отклонения на бетонното покритие, то ще бъде в 
границите от 0 до + 5 mm.

По повърхността на армировката няма да бъде допуснато да има вещества, които могат да 
окажат вредно влияние върху самата стомана, бетона или сцеплението между тях. Състоянието на 
повърхността па армировката ще се проверява преди монтажа й.

Армировката ще се монтира в кофражните форми без каквито и да било повреди.
Проектното положение па армировката в кофражната форма ще се осигурява срещу 

преместване и ще се проверява преди бетониране.



Приемането на монтираната армировка се документира е 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.

1.4. БЕТОНОВИ РАБОТИ
Производството, транспортирането и полагането на бетонните смеси ще отговаря на 

изискванията на БДС 4718.
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 ще 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. ;’А

Преди бетониране ще се направи проверка и почистване на кофража, поливане на контактните 
повърхности с вода.

При полагане на беговата смес ще се осигурява проектната дебелина на бетона, чрез 
поставените по указания на техническия ръководител приспособления за ниво.

При бетонирането на конструкциите ще се запазва проектното положение на кофража и 
армировката.

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

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

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

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

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

Декофрирането на бетона ще се извършва при достигане на предписаните в проекта условия. 
Когато в проекта отсъстват предписания за декофриране, при нормални условия на втвърдяване на 
бетона (температура от 18 до 20 °С и относителна влажност на въздуха 60 %), ще се спазват 
следните минимални срокове за декофриране: за вертикален кофраж страници на греди, колони, 
стени и шайби - 2 дни; за кофраж на плочи -14 дни; за дъна на греди -14 дни.

А втобетоновози
Предвижда се използването на автобетоновози от ротационен тип с водонепропусклив смесващ 

барабан и конструкция, която да позволява равномерно разпределение на всички материали в 
готовата смес. Всички материали, използвани в бетонната смес, ще бъдат точно измерени и 
подадени в барабана през дозатора.

Полагане на бетонната смес
Подготвителните работи за оформяне на основата на отделните конструктивни елелменти 

преди полагането на бетона ще бъдат извършени в съответствие с Чертежите.
Окончателно подготвената основа ще бъде приета от Авторския и Строителния надзор преди 

полагането на бетонната смес.
Изпълнителят ще предложи своевременно на Възложителя за одобрение технология за 

изпълнение на бетоновите работи с точно описание на времето и последователността на 
полагането на бетонната смес. Същата ще бъде положена по такъв начин, че да се избегне 
припокриване или разследване на материалите и изместване на арматурата и кофража.



При полагане на бетонната смес не трябва да пада от височина по-голяма от 1.5 ш. В такива 
случаи се използват тръби за подаване на сместа.

Уплътняване
По време на полагането на бетонната смес, а и след като е положена, във време преди край 

свързване на цимента, сместа ще бъде напълно уплътнена. Това уплътняване ще се извърши в 
съответствие с принципите, изложени по-долу, чрез механични вибрационни устройства - иглени и 
таблени вибратори.

Вибрацията ще бъде предимно вътрешна и външна - като комбинирането на прилаганите 
методи ще бъде съгласувано със Строителния надзор за отделните конструктивни елементи.

■ Изпълнителят ще осигури изисквания брой вибрационни устройства, включително резервни, 
така че да се осигури уплътняване на всяка част от консгруктивните елементи, непосредствено
след изливането на смес в

Вибрирането трябва да се приложи в участъка па прясно положената смес. Устройствата за 
вътрешно вибриране - иглени вибратори - ще бъдат въвеждани и изваждани от сместа бавно. 
Вибрирането ще продължи толкова дълго време и ще бъде с такава интензивност, че да се постигне 
слягане на сместа без разслояване - до тогава, докато от сместа престанат за излизат въздушни
мехурчета.. . у  .■

няма да се извършва в една точка, тъй като това може да доведе до де- сортиране 
на бетонната смес и изтичане на циментово мляко.

Вибрирането ще се завършва с ръчна обработка до необходимата степен за постигане на гъста 
уплътнена бетонна смес в ъглите й в точките, недостъпни за вибраторите.

Не се допуска вибриране на бетонна смес, която е била уплътнена по-рано, във време от 4 до 24 
часа преди настоящето вибриране.

Когато работата по полагане на бетонната смес прекъсне, повърхността на работната фуга ще 
бъде подготвена в съответствие с исканата форма (наклон, вдлъбнатина, издатина, свързваща 
арматура и т.н.) без пори или несвързани зърна, в съответствие с програмата за изпълнение на 
бетоновите работи и инструкциите на Строителния надзор.

Когато прясна бетонна смес се излива върху вече свързал се бетон, кофражът ще се до- укрепи. 
Работната фуга ще се почисти от засъхнал бетон, циментово мляко и ще се изплакне със силна 
струя от водоструйка, след което прясната бетонна смес ще се излее върху влажна, но не мокра 
фуга. Първите порции от прясната бетонна смес ще имат по-високо съдържание на пясък и цимент, 
грубите пълнители ще се поставят на дълбочина не по-малка от 5 мм и не по- голяма от 10 мм. Те 
ще бъдат вибрирани много внимателно, така че да се постигне добро сцепление между двата слоя.

КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ
Преди началото на бетоновите работи направеният кофраж и монтираната армировка ще 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.

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

Пряк контрол при полагането в кофражните форми, вибрирането и поливането на положения 
бетон ще уггражнява и бригадирът на бригадата зидаро-кофражисти.

Техническият ръководител ще попълва в бетоновия дневник данните за доставения бетон, 
датата на полагане и др. данни съгласно образеца, както и достигнатите якостни показатели на 
бетона след получаване на сертификат от доставчика.

Вземане на проби, изпитване и контрол; Изпитване на бетона
Приготвянето, съхранението, изпитването и контрола на показателите на бетоновите проби ще 

съответства на изискванията на БДС:
-БДС EN 12350-1,2,3,6,7 - за бетоновите смеси.
-БДС EN 12390-2,3,5,6,7,8 - за втвърден бетон.



Пробите за тези изпитвания ще бъдат направени от бетон, взет от мястото на приготвяне на 
бетона. Контролът и изпитването за якост, водонспропускливост и мразоустойчивост ще се 
извършат по БДС EN 206-1/ПА:2008.

В определени случаи, може да се наложи провеждане на изпитания за определяне степента на 
набиране на якост на бетона. Получените резултати ще бъдат полезни при определяне на момента
на сваляне на

Пробите за такива изпитвания ще бъ дат направени от бетон, използван за строителството на 
съответния конструктивен елемент. Същите ще бъдат държани в близост до елемента или върху 
него, така че да бъдат изложени на влиянието на същите фактори на средата (влага и температура). 
3а изпитване за якост на бетона ще бъдат приготвени поне три проби. . ;

специални случаи, когато датата на извършване на изпитването на якост на натиск ие е 
известна или когато има основания за съмнение дали якостта на конструкцията е достатъчна, може
да се направи изпитване с ирооа, взета от самата конструкция или, след разрешение ог 
Строителния надзор, да се проведе безразрушаващо изпитване на завършения конструктивен
елемент - със склеромегьр или чрез изваждане на ядки от конструкцията.

При приемане на бетона и завършените конструкции ще се извършат контролни измервания за 
установяване на възможните отклонения от проектните размери.

Допустимите отклонения от вертикалата или от проектния наклон на кофражите и па 
пресечните им линии по цялата височина на конструкциите са:

• За фундаменти: ± 20 мм;
• За стени и колони с височина до 5 метра включително: ±10 мм;
• За стени и колони с височина над 5 метра включително: ± 15 мм;
• Колони свързани с греди - ± 10 мм;
• Греди и дъги: ± 5 мм;

Допустимите местни отклонения от проектната повърхност при проверка на летва с дължина 2 м:
± 3 мм
1.5 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

Материали
Материалите, използвани в асфалтовата смес за долен пласт на покритието (биндер), ще 

отговарят на изискванията на Спецификацията.
Зърнометрични състави
Най-малко 50 % от дребния минерален материал, използван в асфалтовата смес, ще бъде 

трошен пясък, но естествения пясък може да бъде най-много 20 тегловни % от общата минерална 
смес. .

Проектиране на работната рецепта на асфалтовата смес
При проектиране състава на асфалтовата смее ще се използва метода на Маршал (Наръчник на 

Асфалтовия Институт - MS-2). Всички показатели, дадени в Спецификацията, трябва да се 
разглуждат при проектирането и оценката на всеки тип смес. При определяне на 
кчувствителността към вода / БДС EN 12697-12/ се използва оптималното количество битум 
определено по метода на Маршал.

Работна рецепта и допустими отклонения
Предлаганата работната рецепта ще бъде представена за одобрение, едновременно с всички 

даннй, свързани с проектирането на рецептата, в разумен срок преди започване на работата. С нея 
ще бъде установена температурата на смесване и на уплътняване.

Няма да се допуска започване на асфалтовите работи преди да бъде получено писмено 
одобрение на работната рецепта.

Работната рецепта може да бъде коригирана в резултат на опита от изпълнението на 
асфалтовите работи. Подобна корекция може да бъде представена за одобрение, в случай че бъдат 
представи пълни детайли на предлаганата корекция, едновременно с всички данни, които са 
необходими за подкрепа на предложението.

Одобряването на работната рецепта не ни освобождава по никакъв начин от отговорността и 
задълженията, определени в Договора.



След доказване и одобряване на работната рецепта, за всички асфалтови смеси важат 
следните допустими отклонения:
Зърна, преминали през сито N 4 и по-големи ±5,0%
Зърна, с размери между тези на сита N 4 до N 200 ±4,0%
Зърна, преминали през сито N 200 ±1,5%
Битум ± 0,4 т.ч.
Температура па сместа при изсипване от бъркачката ± ЮоС
АСФАЛТОВИ СМЕСИ ЗА ИЗНОСВАЩИ ПЛАСТОВЕ

използвани в асфалтовите смеси за износващ пласт, ще отговарят на 
изискванията на проекта. С уЧА/у-

Най-матко 50 % от дребния минерален материат използван в асфалтовите смеси, ще бъде 
трошен пясък, но естествения пясък може да бъде най-много 20 тегловни % от общата минерална

. смес.
Проектиране на работната рецепта иа асфалтовата смес
При проектиране състава на асфалтовите смеси за износващи пластове ще се използва метода 

на Маршал (Наръчник на Асфалтовия Институт - MS-2). Всички показатели, дадени в 
Спецификацията, не само устойчивостта, ще се разглеждат при проектирането и оценката на всеки 
тип смес. При определяне на чувсвителността към вода / БДС EN 12697-12/ се използва 
оптималното количество битум определено по метода на Маршал.

ОБОРУДВАНЕ ЗА БИТУМЕН РАЗЛИВ
Оборудването за изпълнение на битумен разлив за връзка ще включва машина за пръскане на 

емулсия /гудронатор/, работеща под налягане, а също така, механична четка и компресор. 
Механичната четка ще бъде па самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се 
найлонова остра четка.

Четката има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно и на ляво с 
регулируемо налягане към повърхността на чистене. Когато е необходимо, за по-добра подготовка 
на повърхността, ще бъдат предвиждани автогрейдери, валяци и автоцистерни и др.

Автогудронаторите се движат на самоход, с пневматични гуми и с топлоизолиран резервоар. 
Автогудронаторите са с пневматични гуми с такава широчина и брой, че натоварването от тях 
върху пътната повърхност не е повече от 100 Kg/cm за широчината на гумата.

Пръскащата греда ще позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква рвисочина над 
обработваната повърхност по време на работа. Дюзите на пръскащата греда ще са така 
проектирани, че да разпръскват материала за разлив равномерно и без прекъсвания върху 
обработваната повърхност. Разпределителните клапи се регулират чрез ръкохватка така, че всяка 
от тях или всички едновременно да бъдат бързо отваряни или затваряни при един цикъл на работа. 
Автогудронаторът ще бъде оборудван с маркуч и дюза за ръчно пръскане, също под налягане, 
които се използват за недостъпни за автогудронатора площи. Автогудронаторът и резервоарите ще 
се поддържат добре така, че да няма течове, от която и да е част на оборудването.

Автогудронаторът ще бъде оборудван с отделен двигател за помпата или е циркулационна 
помпа, която се задвижва от хидростатична предавка, така че да се получи равномерен разлив в 
необходимото количество, което е в границите от 0,15 до 5,0 Kg/m2. Към него ще има подходящо 
загряващо устройство и термометри, които да осигуряват необходимите работни температури за 
битумния материал.

Преди започване на работа, гудронаторът ще бъде проверен и калибриран по такъв начин, че 
количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока да не се различават с 
повече от 10 % от определеното необходимо количество съгласно Спецификацията.

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АСФАЛТОВИТЕ РАБОТИ
Цялото техническо оборудване, използвано за производство, полагане и контрол на 

асфалтовите смеси, ще бъде в добро работно състояние, оборудването ще бъде поддържано и 
запазено за цялото времетраене на строителството на обекта. За изпълнението на видовете



дейности ще бъдат доставени необходимите по вид и брой машини с подобаваща бързина и 
точност.

Оборудване за производство на асфалтови смеси
Цялото оборудване ще бъде проверено и/или калибрирано и одобрено от Възложителя, преди 

да бъде използвано. Оборудването ще бъде добре поддържано и използвано по подходящ начин за 
производството и изграждането на асфалтовите пластове в съответствие със Спецификацията.

Необходимото оборудване и работна ръка ще бъдат осигурени и подбрани така, че да има 
непрекъснато производство.

Повърхността на бордюрите, вертикалните ръбове на изпълнени пластове и всички елементи, 
които имат контакт с асфалтовите смеси, трябва да бъдат покрити равномерно с битумна емулсия, 
според инструкциите на Възложителя, за да се осигури плътно съединена, водонепропусклива

г

за транспорт на готовата смес
Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес ще имат 

чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, 
бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал. За да не
се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното средство се 
напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След напръскваното, кошът 
се изправя до оттичането на разтвора. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, 
камионите ше се покриват с брезент или друг подходящ материал.

За запазване иа температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало ще бъде плътно 
стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, 
замърсяване с петролни продукти или други, камионът ще бъде отстранен по нареждане на 
Възложителя до привеждането му в изправност.

За обезпечаване на непрекъснато транспортиране иа асфалтовата смес ще бъдат осигурени 
подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване и възможности.

Оборудване за полагане на асфалтовата смес.
Асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от камионите.
Оборудването за полагане иа асфалтовите смеси ще бъде от одобрен тип, самоходно, с 

електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в 
съответствие с наклона и напречния профил.

Асфалтополагащйте машини ще бъдат оборудвани с бункери и разпределителни шнекове за 
разпределяне на еднородната смес пред елекроннорегулирани греди. Асфалтополагащйте машини 
ще бъдат оборудвани с такива приспособления и ще работят по такъв начин, че да се полага 
асфалтовата смес в необходимата уплътнена дебелина. Работната скорост на асфалтополагащйте 
машини ще бъде съгласно упоменатата в ТС - от 3 до 6 m/min.

Асфалтополагачите са оборудвани с механични устройства: корекционен плъзгач, плъзгач за 
оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други приспособления 
за поддържане на точната линия без използване на постоянни странични греди. Целият комплект 
от приспособления ще бъде подбран, така че да полага асфалтовата смес в необходимата 
уплътнена дебелина.

Електронните греди са с автоматичен контрол за поддържане на постоянно ниво на материала 
по пълната дължина на гредата и автоматичен контрол на наклоните. Механизма за наклона се 
задейства от подвижна шарнирно балансирана греда и където е необходимо с помощта на сензори, 
движещи се по предварително опъната и нивелирана струна. Автоматичното устройство за контрол 
на наклона има приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход при 
променящи се наклони. Гредите имат устройство за подгряване до необходимата температурата 
при полагане на сместа.

КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА А СФАЛТОВИ РАБОТИ
За осигуряване добро качество на асфалтовите настилки необходимите количества ще се 

доставят така че да се осъществи непрекъстнато полагане на асфалтовите смеси.
Проби от неуплътнена асфалтова смес ще се вземат след асфалтополагащата машина, преди



уплътняването , а проби от уплътнена асфалтова смес ще се вземат със сонда за вадене на ядки 
съгласно БДС EN 12698-27. Количеството битум и зърно метричен състав ще се определят, чрез 
екстракции, както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие БДС 
EN 12697-1 и БДС EN 12697-2 , Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на 
асфалтовите ядки се определя по БДС EN 12697-6.

Ще бъде осигурена преносима сонда за вадене па ядки и режещи инструменти за вземане на 
ядки със 100 ram диаметър от пълната дълбочина на всички асфалтови пластове. Сондата за вадене 
на ядки ще бъде иа разположение на Възложителя при поискване

Проби от асфалтовата смес ще бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на 2 000 m2 
положена настилка, т

Коефициента на уплътнение, определен в съответствие с БДС EN 12697-6 е отношението на 
обемната плътност на пробата от положената настилка към обемната плътност на 
образци. Степента на уплътняване на Плътна асфалтова смес трябва да бъде не по малко от 98%, 
иа порьозна асфалтова смес/биндер/ 97%, на битумизирана основа 97%.

Асфалтовите смеси ще бъдат придружени с декларация за съответствие.

Възможни рискове и тяхното управление
Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху 

изпълнение на договора
Основните идентифицирани възможни рискове, които е възможно да окажат въздействие 

върху изпълнението на договора и качеството на изпълняваните СМР, могат да се определят, като 
следните:

Невъзможност за продължаване на работа поради непреоделими препядетвия, вследствие 
на което не е възможно извършване на СМР.

1. Силни сътресения в икономиката
Задържането за дълго време преобладаващо неблагоприятни за строителство 

икономически условия ще се отрази на срока за изпълнение на обекта, а в случай на изпълнение на 
работи в неблагоприятни условия ще се понижи качеството на строителната продукция.

За предотвратяване на влиянието на този фактор се предвиждат следните мерки:
Прекъсване на строителството при крайно неблагоприятни икономически условия и

оформяне на необходимите документи съгласно действащата нормативна уредба;
Изпълнение само на работи за които има някакъв предварително заделен ресурс за 

постигане На необходимото качество;
При необходимост преминаване на двусменна работа за компенсиране на

изоставянето;

2, Силни сътресения в политическия живот -  изпълнението на обекта ще навлезе в период 
на избори за общинско управление и президент, които в настоящия момент са доста оспорвани и
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могат да окажат негативно въздействие върху изпълнението на обекта
Задържането за дълго време преобладаващо неблагоприятни политически условия ще се 

отрази на срока за изпълнение на обекта.
За предотвратяване на влиянието на този фактор се предвиждат следните мерки:

Прекъсване на строителството при крайно неблагоприятни политически условия и
оформяне на необходимите документи съгласно действащата нормативна уредба;

При необходимост преминаване на двусменна работа след стабилизиране на 
обстановката за компенсиране на изоставянето;



3. Административни ограничения -  ембарго, забрана за внос-износ
Задържането за дълго време на ограниченията ще се отрази на срока за изпълнение на 

обекта, а в случаи на изпълнение на работи в неблагоприятни условия ще се понижи качеството на 
строителната продукция.

За предотвратяване на влиянието на този фактор се предвиждат следните мерки;
- Прекъсване на строителството при крайно неблагоприятни политически условия и

оформяне на необходимите документи съгласно действащата нормативна уредба;
Изпълнение само на работи за които има някакъв предварително заделен ресурс за

постигане на необходимото качество;
При необходимост преминаване на двусменна работа след стабилизиране на

обстановката за компенсиране на изоставянето

4. Възникване на пожар вследствие на неумишлени или умишлени действия на лица 
нямащи отношение към изпълнението на строителството.

За предотвратяване иа риска от пожар по независещи от изпълнителя и възложителя 
пожари ще се предприемат следните мерки:

- Постоянна аварийна готовност за Изпълняване мероприятията за усвояване и 
поддържане в актуалНо състояние на плана за преодоляване на бедствия и аварии;

На видни места на строителната площадка да се поставят табели със телефонния 
номер на службата за ПАБ; адреса и телефонния номер на местната медицинска болница; адреса и 
телефонния номер на местната спасителна служба /гражданска защита/;

Монтиране на пожарното табло на място, указано в ПБЗ и оборудването му с 
подръчни уреди и съоръжения, които на основание приложение № 1 към чл.2 ПСТН към Наредба 
№2 -  ПСТН за всеки строеж по време на изпълнението на СМР са както следва:

За района на строителната площадка
• 1бр. прахов пожарогасител бкг
• 1бр. водопенен пожарогасител

Противопожарните средства да се поставят на удобни за ползване места на 
строителната площадка и строежа, поддържат се в постоянна техническа изправност и подлежат 
на текущ контрол за изправност, за което отговаря техническият ръководител и определените от 
него лица, на които е зачислено оборудването;

- Предприемане на незабавни мерки за потушаване на пожара и уведомяване на ПАБ;
•s

- Няма да се допуска тютюнопушене и палене на открит огън от лица нямащи 
отношение към обекта независимо от климатичните условия и частта от денонощието на места, 
категоризирани или определени като „пожаро- или взривоопасни” в близост до пожароопасни и 
взривоопасни стр.материали, продукти и др.;

Няма да се допуска съхраняване от външни лица на кислородни бутилки, горивни, 
пожаро- и взривоопасни вещества в съдове вблизост до обекта в количества и по начини, 
противоречащи на изискванията за ПАБ;

5, Прекъсване на електрозахранването на населеното място, района около обекта и самия 
обект вследствие на токови удари или аварии на електропреносната мрежа.

За предотвратяване на риска от прекъсване на електрозахранването по независещи от 
изпълнителя и възложителя причини ще се предприемат следните мерки:

Осигуряване на средства за автономно електрозахранване за нуждите на обекта ~
преносим електроагрегат с мощност достатъчна за захранване на използваните 
електроинструменти и оборудване;



6. Невъзможност за продължаване на работа вследствие на невъзвратими повреди по 
конструктивни елементи, появилите в процеса на строителство и които не са могли да се 
предвидят в проекта.

При тези случаи се предприемат следните мерки:
- Недопускане на работници и други лица до повредените елементи;
- ; Техническият ръководител да изисква последващи огледи, обследвания в 

присъствието на Проектанта-конструктор и строителния надзор.
Въстановяване в ускорени срокове на повредите след даване решения от проектанти

с раоота с удължено раоотно време.

7. Невъзможност за продължаване на раоота, дължащи се на по-дълго задържащи се
условия от предвижданото -  дълъг дъждовен период, силен вятър, 

вследствие на което не е възможно извършване на СМР.
Задържането за дълго време преобладаващо неблагоприятни за строителство атмосферни 

условия ще се отрази на срока за изпълнение на обекта, а в случаи на изпълнение на работи в
условия ще се понижи качеството на строителната продукция.

За предотвратяване па влиянието на този фактор се предвиждат следните мерки:
- Прекъсване на строителството при крайно неблагоприятни атмосферни условия и

оформяне на необходимите документи съгласно действащата нормативна уредба;
- Изпълнение само на работи на които атмосферните условия не оказват влияние за 

постигане на необходимото качество;
на технологични мерки за осигуряване качеството на извършваните 

СМР -  добавки към бетоните, отводняване и др.;
При необходимост преминаване на двусменна работа за компенсиране на

изоставянето;

8. Прекъсване на работа вследствие на повреди или аварии във ВиК, Отоплителните или 
електроинсталации в обекта непредизвикани от Изпълнителя, можещи да нанесат или са нанесли 
повреди по извършени работи, предизвикващи спиране на изпълнение на СМР вследствие на 
което се забавят или е невъзможно извършване на СМР.

При повреди вследствие на експлоатацията на ВиК инсталации в обекта или в 
непосредствена близост до него независещи и непредизвикани от Изпълнителя или негов персонал 
се предвиждат следните мерки за предотвратяване на влиянието на този фактор:

Прекъсване на строителството на обекта или на част от него до отстраняване на
повредите или авариите;

Пренасочване на ресурси за ускорено изпълнение на работи в части на обекта които 
не са засегнати от повредите или авариите;

Предприемане на технологични мерки за осигуряване качеството на извършваните 
СМР -  подмяна на повредени елементи и съоръжения и др.

пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след 
отстраняване пропуските в проекта за компенсиране на забавянето.

9. Доставка на некачествени материали в случаите, когато за това няма отношение 
Изпълнителя.

В случай на доставка на материали от даден производител с качества неотговарящи в пълна 
степен на Техническите изисквания на проекта и стандартите се предприемат следните мерки за 
недопускане влагането им в обекта:



Техническия ръководител е длъжен при съмнения да уведомява ръководството, 
строителния надзор и представители на Възложителя

Техническия ръководител задържа материалите или част от тях до установяване 
тяхната годност

Материалите за които се докаже неудовлетворяващи качества, същите се връщат на
производителя и се заменят с нови, съответстващи на изискванията*
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10. Авариране на използваната механизация и оборудване по независещи от Изпълнителя
причини. ’ . . ".J-y ■

■ Независимо от извършването на всички : v изискващи се технически обслужвания, текуща ■ 
поддръжка и ремонта на техниката при авариране на механизацията и оборудването се вземат 
следните мерки:

- Техническия ръководител незабавно уведомява ръководството на „ПАНОВ” ЕООД, 
строителния надзор и представители на Възложителя;

- Предприемат се мерки за незабавно и краткосрочно извършване на ремонт 
неотразяващ се на срока или незабавна подмяна на авариралата техника и оборудване с 
аналогично;

11. Възникване на пътнотранспортно произшествие с автомобили извършващи работи 
свързани с обекта извън него по вина на трети лица.

Това са събития, които могат да възникнат при движение на транспортни средства за 
доставка на материали или извозване отпадъци извън обекта при движение към него или от него 
до кариери, разтоварища, складове и др., като за отстраняване се вземат следните мерки:

Техническия ръководител незабавно уведомява КАТ, ръководството EHEPFO
ПЛАНИНГ ДЗЗД, строителния надзор и представители на възложителя

Предприемат се мерки за незабавно осигуряване на допълнителни транспортни
средства;

12. Прекъсване на работа вследствие на неработни дни извън официално определените 
празници и почивнй дни

Предвидени обществени мероприятия, които не са законово нормативно определени, но 
През време на тяхното провеждане не е допустимо изпълнение на строителни работи, като за 
отстраняване се вземат следните мерки:

Ръководителя на проекта разработва организационни мероприятия за компенсиране 
на работите неизпълнени вследствие на непредвидените неработни дни И организира привличане 
на допълнителни човешки и технически ресурси.

13. Прекъсване работа вследствие на социални недоволства.
В случай на нарастване на социалното напрежение в държавата и действия от страна на 

синдикатите за организиране на стачки и гражданско неподчинение за постигане на социални 
искания, ще се наложи прекъсване на работата за неопределено време. В този случай, ще се 
предприемат следните мерки:

Персонално договаряне със синдикатите за изпълнение на взаимно приемливи 
условия във ЕНЕРГО ПЛАНИНГ ДЗЗД и продължаване на строителството

Двусменна работа за преодоляване на изоставянето
Насищане на обекта с допълнителни квалифицирани работници и механизация.
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14, Нарушаване на работния цикъл вследствие на дейности в съседни сгради в имота (не 
собственост на Възложителя) или в съседни имоти до строителната площадка незвисещи от 
Изпълнителя с които се нанасят щети на извършени СМР на сградата.

В случай на извършване на строителни дейности, преизвикване на пожари и други действия 
в съседни имоти, които са нанесли щети по извършени СМР на границата с имота или в района на 
строителната площадка които могат да предизвикат нарушаване на графика и забавяне на работата 
за неопределено време, ще се предприемат следните мерки:

Търсене съдействието на Възложителя, строителния надзор и други държавни
органи за прекратяване на действията по въздействие на изпълнението на обекта;

- Работа за отстраняване на нанесените щети при удължено работно време;

; 15. Прекъсване на работа вследствие на прекъсване достъпа на техника и механизация на 
Изпълнителя до строителната площадка вследствие на извършване па мероприятия на съседните 
улици по други програми или инвестиционни намерения на Общината или Възложителя.

При това се предприемат следните мерки:
- Уведомяваме строителния надзор, Възложителя и проектантите за невъзможността 

за достъпа на техниката и прекъсване на работа;
- Търсене възможност за бързо осигуряване други подходи (евентуално през частни 

имоти) до обекта и цепрекъсване на работа;
Вслучай, че се наложи недостик на материали за кратък период се налага 

впоследствие работа на удължено работно време;

16. Нарушаване на изпълнение на графика вследствие на нарушаване ритъма на доставка на 
материалите вследствие на рязка промяна на цените на основните строителни материали, 
вследствие на рязък шоков скок на цените на основните суровини и горива в световен мащаб.

При това се предприемат следните мерки:
Уведомяване на Възложителя и строителния надзор за обсъждане на мерки за 

решаване на проблема;
Осигуряване на допълнителни средства, чрез кредитни линии за първоначално 

покриване на разликите с цел не прекъсване на строителството;

18. Забавяне на срока за изпълнение на обекта при отсъствие на значителна част от 
персонала вследствие болест при вирусни епидении официално обявени в държавата.

При това се предприемат следните мерки:
Уведомяване на Възложителя и строителния надзор за значителният брой 

отсъстващи по болест от персонала;
Осигуряване на необходимите лекарствени предпазни препарати за останалата част 

от персонала с цел ограничаване на отсъстващите по болест;
Преминаване на удължено работно време от останалия състав за извършване 

работата на липсващите;

39. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради заболяване и излизане в отпуск по 
болест за дълго време или напускане на един или повече ключови експерти.

При това се предприемат следните мерки:
Уведомяване на Възложителя и строителния надзор;
Своевременно включване в екипа за обекта на заместващ, респективно нов основен 

ключов експерт от състава на Изпълнителя;

/ /
г



20. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради напускане на голям брой 
квалифицирани работници от състава изпълняващ обекта поради привличането им от друга 
строителна фирма, която в момента може да им предложи по-добри условия, тъй като това е 
нормално текучество в бранша и се е случвало.

При това се предприемат следните мерки:
- Уведомяване на Възложителя и строителния надзор;
- Своевременно включване в състава на квалифицираните работници за обекта, 

такива от други обекти;
Привличане и назначаване на допълнителни работници за обекта от под™ рано

работили в състава на
регистрирани в

, които в момента поработят или са

21. Забавяне на срока за изпълнение иа обекта поради сериозни пропуски или евентуални 
грешки или несъответствия в работния проект.

При това се предприемат следните мерки: ;
Уведомяване на Възложителя, Строителния надзор и проектантите;
Оказване съдействие на Възложителя и проектантите за бързо решаване на

проблема;
Съсредоточаване на човешките и технически ресурси към ускоряване на изпълнение 

на части от обекта незасегнатаи от проблема;
- Пренасочване иа човешките й технически ресурси от други обекти към този след 

отстраняване пропуските в проекта за компенсиране на забавянето;

22. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради искане от страна на Възложителя 
изменение на Инвестиционния проект, на което има право по договор.

При това се предприемат следните мерки:
Съгласяване с исканията на Възложителя и изчакване на изменението на проекта;
Съсредоточаване на човешките и технически ресурси към ускоряване на изпълнение 

на части от обекта на които не се предвижда изменение на проекта;
Пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след 

получаване на изменението ор Възложителя за компенсиране на забавянето;

23. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради искане от страна на Възложителя за 
отмяна на част от вече извършени СМР, съгласно проекта или коригира част от тях в процеса на 
изпълнението, на което има право по договор.

При това се предприемат следните мерки:
Съгласяване с исканията на Възложителя и изчакване на изменението на проекта;
Търсене възможност за работа на участъци от обекта в които измененията няма да са 

съществени с цел намаляне на забавянето;
Пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след 

получаване нареждането на Възложителя за компенсиране на забавянето;

24. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради забавяне приемането на извършени 
работи и оформяне на протоколи, които забавят изпълнение на следващи работи от страна на 
строителния надзор по причини независещи от Изпълнителя.

При това се предприемат следните мерки:
Уведомяване на Възложителя;
Преминаване на удължено работно време за част от персонала за компенсиране на

забавянето;



25. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради кражба на оборудване и механизация 
от обекта чрез взлом в неработно време.

При това се предприемат следните мерки:
Уведомяване на органите на МВР и на Възложителя;
Пренасочване на технически ресурси от други обекти към този или закупуване на 

ново за компенсиране на забавянето;

27. Забавяне на срока за изпълнение на обекта поради неизпълнение на договорни 
задължание, в това число забава на плащанията но договора от страна на Възложителя.

При това се предприемат следните мерки: ..
Временно осигуряване на допълнителни средства от налична кредитна линия, която

е значително по голяма от изискващата се;

29. Забавяне па срока за изпълнение на обекта поради отлагане поради неприсъствие на 
представител на Възложителя при оформяне на строителни документи и книжа изискващи се от 
нормативни актове.

При това се предприемат следните мерки:
- Искане от Възложителя за организиране в най-кратък срок нова среща;

Пренасояване иа ресурски за ускорена работа на участъци от обекта за които 
оформяните строителни книжа не с еотиасят;

Евентуално пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към 
този след оформяне на строителните документи за компенсиране на забавянето;

30. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие трудности при изпълнение на 
проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната 
документация;

При това се предприемат следните мерки:
Демонтиране на изпълнените грешно работи и изпълнение на нови с преминаване на 

удължено работно време за компенсиране на забавянето;

31. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие временно преустановяване на 
работа от контролни органи или доставчици-монополисти (от РЗИ, ПАБ, Електроразпределително 
дружество) заради неспазване на нормативни изисквания по причини независещи и извън 
Изпълнителя.

При това се предприемат следните мерки:
Оказване съдействие на Възложителя за отстраняване на проблемите и 

възстановяване нормалната експлоатация на сградата;
Евентуално пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към

л г  •

този след възстановяване нормалната експлоатация за компенсиране на забавянето;

32. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие временно възпрепятстване 
достъпа до населеното място поради прекъсване на движението по републикански пътища, което 
възпрепятства нормалното снабдяване с материали и предвижването.

При това се предприемат следните мерки:
Създаване и поддържане на определен материален запас свързан с непосредствено 

предстоящите работи;



33. Забавяне на срока за изпълнение на обекта вследствие временно отклоняване на 
механизацията и транспорта по нареждане (заповед) на Гражданска защита за отстраняване 
последствията от природни бедствия в района на населеното място или в близост до него.

При това се предприемат следните мерки:
Прехвърляне на техника от други обекти на Изпълнителя или наемане временно на 

такава до освобождаване на собствената;

34. Забавяне на строителството на обекта вследствие на повреди по съоръжения или 
изградени елементи на обекта вследствие на поражения от външини факгори/лица до обекта.

При това се предприемат следните мерки: v:.>:. . .
Уведомяване на Възложителя и сьотвтегните държавни органи; v

на нанесените щети с удължено
допълнително от други обекти;

време или прехвърляне ■

35. Забавяне на строителството на обекта вследствие на падане на пилотирано летателно 
тяло, негови части или товар и нанесени от това повреди по съоръжения или изградени елементи 
на обекта.

При това се предприемат следните мерки:
Уведомяване на Възложителя и съответните държавни органи;

допълнително
Поправяне на нанесените щети с удължено работно време или прехвърляне

от други обекти;
Доставка извънредно на материали за отстраняване щетите;

36. Забавяне на строителството на обекта вследствие на щети от действието на вода, пяна 
или препарати при гасене на пожар в граничещите с обекта имоти, съседни улици или съоръжения 
без пожара да е предизвикан по вина на Изпълнителя.

При това се предприемат следните мерки:
Уведомяване на Възложителя и съответните държавни органи;
Поправяне на нанесените щети с удължено работно време или прехвърляне 

допълнително работници от други обекти;
Доставка извънредно на материали за отстраняване щетите;

37. Забавяне на строителството на обекта вследствие на удар от пряко попадение на 
атмосферен електрически заряд (мълния), което предизвиква стопяване, обгаряне, опушване и 
счупване или друго механично увреждане на извършени работи, доставени материали или 
оборудване.

При това се предприемат следните мерки:
Уведомяване на Възложителя, застрахователите и съответните държавни органи;
Поправяне на нанесените щети с удължено работно време или прехвърляне 

допълнително работници от други обекти; : ,
• г

Доставка извънредно на материали и оборудване за отстраняване щетите;

38. Забавяне на строителството на обекта вследствие на експлозия на съоръжения или 
материали (внезапно и непредвидимо протичаща проява на сила предизвикана от разширяването 
на газове, течности или пари и/или техните смеси в резултат от химическа резакция) не 
собственост на Изпълнителя в близост до обекта, която предизвиква счупване, натрошаване, 
изкривяване, разкъсване, стопяване, обгаряне, опушване на вече извършени работи, доставени 
материали или оборудване и техника.

При това се предприемат следните мерки:



Уведомяване на Възложителя, застрахователите и съответните държавни органи за 
вземане на съотвтетните мерки;

Поправяне на нанесените щети с удължено работно време или прехвърляне 
допълнително работници от други обекти;

Доставка извънредно на нови материали и оборудване за отстраняване щетите;

39. Забавяне на строителството на обекта вследствие на увреждане на оборудване и 
имущества (скеле и др.) предизвикано от удар от превозно средство, което не е собственост на 
Изпълнителя и няма отношение към извършваните работи на обекта.

При това се предприемат следните мерки:
на

па нанесените щети с удължено време или прехвърляне
допълнително работници от други обекти;

- Доставка извънредно на нови материали и оборудване за отстраняване щетите;

40. Нарушаване-на изпълнение на графика вследствие на нарушаване ритъма на доставка на 
материалите вследствие на Законова рязка и значителна промяна (увеличение) на вносните мита и 
акцизи на основни строителни материали предвидени за влагане в обекта.

При това се предприемат следните мерки:
Уведомяване на Възложителя и строителния надзор за обсъждане на мерки за

решаване на
Осигуряване на допълнителни средства, чрез кредитни линии за първоначално

покриване на разликите с цел непрекъсване на строителството;

41. Забавяне на строителството на обекта вследствие на спиране достъпа до 
регламентираните депа за извозване на строителни и битови отпадъци или преместване на същите 
на по далечни разстояния от предвидените при започване на смр

При това се предприемат следните мерки:
Уведомяване на Възложителя и строителния надзор за обсъждане на мерки за 

решаване на проблема;
Осигуряване на допълнителни транспортни средства за извозване или огразнизиране 

на временни депа на терени собственост на Възложителя или Изпълнителя (по допълнително 
споразумение);

42. Промяна в ръководството за управление на програмата .
При това се предприемат следните мерки:

Изчакване на изменението на ръководния състав ;
Съсредоточаване на човешките и технически ресурси към ускоряване на изпълнение 

на части от обекта на които не се предвижда изменение на проекта;
Пренасочване на човешките и технически ресурси от други обекти към този след 

получаване на изменението от Възложителя за компенсиране на забавянето;

44. Спирания поради разкриване на необозначени кабели и проводи собственост на външни 
експлоатационни дружества.

При това се предприемат следните мерки:
Незабавно уведомяване на възложителя и строителния надзор на обекта както и 

контролните органи;

/  
/  / а



Включване на допълнителни трудови ресурси от квалифицирани работници за 
преодоляване забавянето на изпълнението ;

Снабдяване на обекта с допълнителни технически средства и механизация 
Преминаване на двусменен и дори трисменен режим на работа;

46. Неправилно стъпване на стълба и получаване на травма Поради невнимание от страна на 
изпълнителски персонал инструктиран ежедневно и надлежно преди това за мерките за 
безопастност на труда от страна на Изпълнителя, което може да доведе до временна

на част от квалифицирания монтажен персонала.
За предотвратяване на риска от неправилно стъпване на стълба и получаване на травма по 

независещи от изпълнителя и възложителя причини ще се предприемат следните мерки: :
ще се използват за извършване на СМР, когато е невъзможно

използването на работни платформи и други по-удобни и по-безопасниили
съоръжения, когато няма за използването им при извършване на съответния вид работа,
когато не се пренасят товари, по-тежки от 0,2 kN, а при удължени стълби чрез настаняване-от 0,1 
kN, или не се налага товарът да се държи с две ръце; ■;

- Техническият ръководител ще осигури условия за съхраняване, почистване, и
поддържане в изправност на стълбите, съгласно изискванията на производителя и изискванията, 
регламентирани в нормативните актове по безопасност и здраве при работа;

47. Поражение от електрически ток при изпитания или проби или дефект на монтирано 
съоръжение независещи от страна на изпълнителски персонал, инструктиран ежедневно и 
надлежно преди това за мерките за безопастност на труда от страна на Изпълнителя, което може 
да доведе до временна нетрудоспособност на част от персонала с електро квалификационна група.

За предотвратяване на риска от поражение от електрически ток при изпитания или проби 
или дефект на монтирано съоръжение независещи от страна на изпълнителски персонал и 
независещи от изпълнителя и възложителя причини ще се предприемат следните мерки:

Задължително персонала на електро квалификационна група, ще бъде оборудван със
специални усилени лични предпазни средства за ръце и Крака извън изискващите се по ЗБУТ;

- Уведомява се моментално местната спешна помощ и се иска съдействие от нея; 
Уведомява се Възложителя и съответните органи;

48. Пресилване, затискане, убождане, срязване и порязване поради невнимание от страна на 
изпълнителски персонал инструктиран ежедневно и надлежно преди това за мерките за 
безопастност на труда от страна на Изпълнителя, което може да доведе до временна 
нетрудоспособност на част от персонала или част от монтажния квлаифициран персонал.

За предотвратяване на риска от пресилване, затискане, убождане, срязване и порязване на 
изпълнителски състав по непредвидими причини независещи от изпълнителя и възложителя, ще се 
предприемат следните мерки;

Предприемат се мерки за освобождаване на пострадалия при затискане;.
Дава се първа помощ на място използвайки наличната аптечка на обекта;
Не се предприемат действия за преместване преди идване на квалифициран екип;
Уведомява се моментално местната спешна помощ и се иска съдействие от нея;

49. Липса/ недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 
строителния процес;

За предотвратяване на този риск, ще се предприемат следните мерки:
При това се предприемат следните мерки:
Уведомяване на Възложителя и строителния надзор;



Оказване съдействие на Възложителя и проектантите за бързо решаване на
проблема;

Привличане и назначаване на допълнителни работници за обекта от по -  рано 
работили в състава на Изпълнителя квалифицирани работници, който в момента неработят или са 
регистрирани в бюрата по труда;

- Преминаване на удължено работно време за част от персонала за компенсиране на 
забавянето;

50. Липса/недостатъчно координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 
рамките на проекта Бенефициентът по програмата и Възложител на договорите за услуги и 
строителство, изпълнителите на отделните договори. : У-у

За предотвратяване на този риск, ще се предприемат следните мерки:
с исканията на възложителя;

Търсене възможност за работа на участъци от обекта в които измененията няма да са 
съществени с цел намаляне на забавянето;

4  .ИДЕНТИФИШИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ
Рисковете, които трябва да се идентифицират, се отнася до бъдещи условия или обстоятелства 

по време на изпълнение на проекта, които съществуват извън контрола на ПАНОВ ЕООД
и които в случай; че възникнат, биха имали отрицателно въздействие върху проекта.

Докато проблемите по проекта представляват текущи проблеми, които могат да се решат, то
рисковете са потенциални бъдещи проблеми, които още не са възникнали.

Не всички проблеми по изпълнение на обекта могат да се идентифицират предварително,
а някои потенциални проблеми, които на пръв поглед не изглеждат вероятни, на практика могат да
възникнат. Редица проблеми, обаче, могат да се предвидят предварително и трябва да се
управляват посредством проактивен процес за управление на риска.

Едно от най-важните условия за срочно и качествено изпълнение на един
инфраетруктурен проект е осигуряване на неговото ритмично финансиране, съобразено с
технологичните темпове на изпълнение. Като се вземе предвид, че проектът се финансира със
средства на Програмата инвестиционни проекти се приема, че рисковете на ниво проектна цел ще
бъдат управлявани ефективно.

Потенциални рискове и вероятност за тяхното настъпване
На база на опита си ПАНОВ ЕООДЦ при изпълнението на подобни проекти и съобразявайки 

се изцяло с рисковете, заложени в техническата спецификация, предоставена от Възложителя, 
нашите експерти определиха очакваното въздействие на рисковете и набелязала дейностите, които 
ще бъдат засегнати от настъпването му.

■ *

Основни допускания
С оглед ефективно и качествено изпълнение на настоящата процедура са направени 

следните основни допускания във връзка с реализацията на дейностите, обект на техническата 
спецификация:

• Осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички 
заинтересовани страни, в рамките на проекта, а именно: Възложител -  община Бургас, 
Проектантите на строежа, Изпълнител на дейностите за СМР, Изпълнител на дейностите 
по строителен надзор.

>



• Изпълнение на задачите, предвидени в рамките на обществената поръчка, в съответствие с 
времевия график и предвидените финансови средства;

• Осигуряване на адекватна подкрепа при реализацията на поръчката от страна на 
съответните заинтересовани страни/лица;

» Наличие на достатъчна информация с оглед безпроблемното изпълнение на предвидените 
"."дейности;

V  Навременно получаване на съответните разрешения/одобрения от страна на компетентните 
органи.

документацията за участие в обществената поръчка са дефинирани от възложителя 
следните рискове, които могат да възникнат в процеса на изпълнение на проекта

- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

■у -  Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;
2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в 

строителния процес
3.21 ипса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 

рамките на проекта,
4. Промени в законодателството на България или на ЕС;
5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора 

от Страна на Възложителя
6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или 

непълноти/неточности в проектната документация
7. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести,жалби и/или други 

форми на негативна реакция от страна на местното население

В нашето предложение ПАНОВ ЕООД
разглежда аспектите и сферите на влияние на описаните рискове, предвижда и предлага 

мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването и мерки за недопускане/ 
НЕДОГ1УСК AHE/11РЕДОТВРАТЯВ AIIE и за преодоляване на последиците при настъпването на 
посочените рискове, а именно

ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ

- Закъснение началото на започване на работите
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта

. •  ф

Очаквано въздействие на риска върху обекта:
Технологична невъзможност за завършване на СМР в договорения срок;
Оскъпяване на стойността на обекта в следствие на нови технологии, увеличени 

материални и човешки ресурси и работа в зимни и нощни условия при много сменен режим на 
работа;

Оскъпяване на стойността на обекта в следствие на повишаване на цените на строителни 
материали, труд, горива, машини и др.;

Невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР;
Непостигнати цели на Програмата на Общината*



д настъпване на риска ДД
■: .Ту:;; - у '■ Очаквано :: : 

въздействие на риска ■ ;ч
>; Стойност на риска

, . ^ 4‘v.s Ф V / / .Ф •%..• ..*4V S • *. Ф**А V А •• •* . S /Уф̂МА>. ф | фф> / '••> У*Ф *** * ф* * ф ф * • ф* * ! ф *. Ч S А. А ф* ф* V W S.. ф* ф V • S / * Г * .S • ф { ф S • • * 
•• ? . . . V Ф* Ф**, ",s*. *. . *А ФФФ* ффА . <A!VA> ф”.! Ф . < *. • Ф* • Ф ( Г,* • ... .......... . ..........’“ф ** Ф %»• * * J * . Ф* Ф < ф ф ф < ф .ф* r i>s ••
.. >*Ф V • . S РФ ( S ф • • .• * . *, •*..*% . .,Аф/ ф ф* * ' ФФ VVSt< ФЧ. Афф ф ф ф*'ф • | .**.••% Ф .. ./ */ф !.фф У. ф \ф*. ф|фф ••• фф S *1 *. *•* . Ф S •! Ф* А А • Ф •• | ••

' 2 2 4

■ Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват по 
скала

от 1 до 5, където 5 е Най-висока стойност.

Дейности, които ще бъдатзасегнати от настъпването на риска за двата обекта:

Получаване на необходимите разрешения от съответните компетентни органи; 
Получаване на информация от съответните компетентни органи;
Предоговаряне на цени на материали, механизация и труд с доставчиците по обекта; 
СМР в неподходящи условия и упражняване на пощен труд;
Закъснения в отчитането и разплащането на изпълнените работи по проекта.

ч  /

Очаквано въздействие на риска за обекта:
Забавяне на издаването на съответните разрешителни, което води до забава на стартиране 

на СМР;
Нарушаване на строителния график и удължаване на срока на изпълнение на Договора за 

строителство;
Проблеми на индустриалните отношения на Изпълнителя на строителството и на 

отношенията му с доставчици/други участници в строителния процес;
Забавяне на реализацията на проекта съгласно заложените в него срокове.

Вероятност за 
у настъпване на риска ;

Очакваног *<;*г .*• • v . . ./ ••..  ̂А :.v«s.*. s.v / •*•*. .............  .л ... ::ааама •• /м* : v  :.*м •. *..• w ./

въздействие на риска
Стойност на риска
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Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват по 
скала

от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
Съгласувания и издаване на съответни разрешителни и протоколи, свързани със

строителството;
Технологична последователност на изпълняваните СМР;
Осигуряване на качество на изпълняваните СМР;
Въвеждане на обекта в експлоатация в срок;
Осигуряване на налични ресурси -  строителни материали, резервни части, гориво, труд и 

механизация;
ЛИПСА/НЕДОСТАТЪЧНА КООРДИНАЦИЯ В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ' 

МЕЖДУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА
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Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в 
рамките на проекта, а именно: Възложител на договора за строителство Столична община 
район“Слатина, Изпълнителите на отделните договори за строителен надзор и инвеститорски 
контрол

Очаквано въздействие на риска:
Закъснения при избора и при сключване на договор с Изпълнител и Строителен надзор;
Забавяне на началната дата на стартиране на договора, което води до забавяне на

изпълнението на проекта;
Невъзможност за осигуряване на качествено изпълнение на СМР;

на срока за изпълнение на
на договорните задължения

на Възложителя;
и забавяне на плащания по договора от страна

Забава на строителството, което води до некачествено обслужване на населението; 
Не постигането на целите на Програмата за енергийно саниране на многофамилни

жилищни сгради
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въздействие на риска y

у. r-yy ■ Стойност на риска
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Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват по 
скала

от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност,

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
Избор на и своевременно сключване на договор с Изпълнител и Строителен надзор от

страна на Възложителя;
Осигуряване на пълен достъп на Изпълнителя до данните, необходими за ефективно 

изпълнение на неговите задължения предмет на договора;
Изготвяне и одобряване на работния инвестиционен проект;
Издаване на Разрешение за строеж;
Подписване на Протокол обр.2 в срок, навременно съставяне и подписване на 

протоколите по време на изпълнение на СМР;
Спазване на строителния план-график;
Въвеждане на обекта в експлоатация в срок;
Навременно отчитане на проекта;

Промени в законодателството на България или на ЕС/ 
Очаквано въздействие на риска:
Промяна на обхвата на техническия инвестиционен проект на обекта във връзка с промени 

в нормативната база, свързана с проектирането;
Промяна на технологията на изпълнение на строителството, която ще доведе до промени в 

единичните стойности и количества на заложените в договора СМР;
Инфлационно оскъпяване на стойността на изпълнение на проекта, в следствие на 

изменение на законодателството в областта на данъчното облагане, социалното осигуряване,



митнически процедури за внос/износ, наемането на работна ръка, местните данъци и такси и/или 
други държавни такси;

Затрудняване на отчитането и контрола на дейностите от страна на Столична община 
район4‘Слатина във връзка с направените промени в системата за наблюдение, отчетност и 
контрол; ■

Промяна в обхвата на вече одобрени за финансиране мерки, което ще доведе до промяна в 
обхвата иа договора;

Закъснения в изпълнението на обекта и не постигането на целите на Столична община 
райои“Слатина и ненавременно усвояване на средствата,

Вероятност за 
настъпване на риска у У въздействие на риска У

ф  -'̂ ф Стойност на, риска
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Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват
по скала

от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

Дейности? които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
Актуализиране на работен проект на площадките;
Ценообразуване на нови видове работи, свързано с промени в техническите

. . .  4 *. '

спецификации:
Оценка на стойността на изпълнение на обекта, в т.ч. на разходите, свързани с данъчното 

облагане, социалното осигуряване, митнически процедури за внос/износ, наемането на работна 
ръка, местните данъци и такси и/или други държавни такси;

Наемане на работници и специалисти;
Осигуряване на качеството на цялостно изпълнение на проекта;
Въвеждане и актуализиране от Възложителя на система за наблюдение, отчетност и 

контрол на дейностите и на разходите, свързани с изпълнението на проекта;
Постигане па целите, заложени от Столична община район“Слатина 
Прилагане на законодателството на EG и/или негови актуализации,

<

Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по Договора 
от страна на Възложителя

Очаквано въздействие на риска:
Проблеми в отношенията между заинтересованите страни, в т.ч. забавяне на изпълнението 

на обекта, вследствие на съдебни спорове;
Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, горива и др., в 

следствие на забавяне на плащанията;
Проблеми в спазването на финансовата дисциплина от ПАНОВ ЕООД

и увеличаване на задълженията на изпълнителите по договора към държавни органи,
кредитни институции и други фирми/доставчици;

Удължаване на срока на изпълнение на обекта при условията, съгласно които е 
договориран;



Невъзможност за осигуряване на качество на изпълняваните СМР; 
Ненавременно усвояване на средствата, предоставени на Столична община

район“Слатина.
уу. ■; Вероятност з а . 

V-: настъпване на риска
■' Очаквано . у  

въздействие на риска
Стойност на риска

w\'; ; у-'* :,' д у . ; ‘‘..у-’
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Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват по ската

: от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
; на до говорните задължения между заинтересованите страни

Спазване на строителния план-график;
Промяна на заложените видове СМР и тяхното остойностяване;
Осигуряване на качество на изпълняваните СМР;

Спазване на финансова дисциплина от ПАНОВ ЕООД
и ограничаване на задлъжнялостта им към НАП, финансови институции и други

фирми/доставчици;

. *«7

s •' ТРУДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА, ПРОДИКТУВАНИ ОТ
В ПРОЕКТНАТА

Очаквано въздействие на риска:
Забавяне на старта на проектните дейности, свързано с неточности или промени в 

изходните данни;
Забава в съгласуването и одобряването на техническия проект;
Забавяне на старта на строително-монтажните работи, свързано с промени в работните 

проекти (екзекутивна документация);
Промени в работната програма за изпълнение (строителен план-график);
Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, горива и др., във 

връзка с промените на работния проект и техническото предложение на Изпълнителя;
Възпрепятстване и забавяне процеса на строителство;
Забава в постигането на целите на Столична община район“Слатина за осигуряване на 

средства.

Вероятност за
настъпване на риска :

Очаквано
въздействие иа риска

Стойност на риска
' ' . . t , 1 , '

1 2 ' 2
Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват 

по скала
от 1 до 5, където 5 е най-висока стойност.

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
Промени в изготвения работен проект с включване на актуални данни за състоянието на 

сградата;
Промени в технологията на изпълнение и организацията на строителството;
Промени в разрешението/ята за строеж;

f u
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Актуализация на вложените строителни материали;
Отразяване на направените в проекта и техническата спецификация промени в единичните 

цени и стойността на договора, както и видовете и количества СМР;
Получаване на информация и/или необходимите разрешения от съответните компетентни

органи;
Спазване на срока на изпълнение иа СМР;
Осигуряване на качествено обслужване на населението с питейна вода.

Този риск може да се получи при несъгласие със проектните решения.
Очаквано въздействие на риска:
Забавяне на старта на строително-монтажните работи, свързано невъзможност за 

подписване на Протокол обр.2;
Промени в работната програма за изпълнение (строителен план-график);
Оскъпяване на стойността на обекта, в т.ч. строителни материали, труд, горива и др., във 

връзка с промените на работния проект й техническото предложение на Изпълнителя;
Невъзможност да се приключи строителството и да се издаде Разрешение за ползване. 
Възпрепятстване и забавяне процеса на строителство;

Вероятност за 
настъпване на риска

Очаквано
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Забележка: Вероятността от настъпване на риска и очакваното въздействие се измерват 

по скала
от 1 до 5, къде то 5 е най-висока стойност.

Дейности, които ще бъдат засегнати от настъпването на риска:
Промени в работния проект
Промени в изготвения график за работа;
Спазване на срока на изпълнение на СМР;
Изготвяне на Констативен акт обр.15

И МЕРКИ ЗА ТЯХНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Въз основа на правилното идентифициране на възможните рискове ПАНОВ ЕООД е 
изградил ясен и обвързан план за управлението на потенциалните рискове, още преди те да са 
възникнали и за минимизирането на тяхното отрицателно въздействие върху изпълнението на 
проекта.

Планът включва разработване на процедури за идентифициране на тези рискове, 
въвеждане на система за контрол и докладване на значимите рискове на съответните нива.

Ключов фактор за успешното въвеждане на управлението на риска е разбирането и 
ангажираността на ръководството и служителите в този процес. Всички служители и работници 
във ПАНОВ ЕООД ’’ще бъдат мотивирани и убедени, че трябва да участват в процеса на 
управление на риска.

/



За Управлението на риска са създадени необходимите условия в системите на фирмите, 
които се изразяват в: Стратегически план за развитие и оперативни планове; ресурсна осигуреност 
на целите и мерките в рамките на периода на изграждане на обекта -  човешки ресурси, 
материални активи, финансови средства, достатъчна и достъпна информация.

Интегрална част от програмата за управление на риска с наличието на всички необходими 
застраховки на ПАНОВ ЕООД, свързани с изпълнението на проекта:

- застрахователни полици за професионална отговорност в проектирането по чл. 171 
от ЗУТ, както и декларации, че застраховките ще се поддържат през целия период на договора;

- застрахователни полици за професионална отговорност в строителството по чл. 171
От , както и декларация, че застраховките ще се поддържат през целия период на дог овора.

на сътрудничество обикновено е в резултат от недостатъчна информация относно
рамката на проекта, неговите цели и предназначение, както и от подценяване на ролята и
значението на различните заинтересовани страни. Определянето на основните цели на проекта е 
ключът за добрата му реализация и подобряване на водоснабдителните и канализационните услуги 
като цяло.

Ръководството на ПАНОВ ЕООД
разглежда организационната среща със заинтересованите страни не само като възможност 

за получаване на информация и събиране на данни, но освен това за представяне на проекта като 
цяло и призоваване на заинтересованите страни да помагат за гладкото реализиране на проекта и 
пълна подкрепа на Изпълнителя чрез предоставяне на цялата налична информация и 
минимизиране на забавянето при вземане на решения, доколкото е възможно.

За да се осигури постигане целите на проекта, изпълнителят ще включи местните 
заинтересовани страни, свързани със сектора от самото начало, приобщавайки ги към процеса за 
вземане на решения, съобразявайки се с техните становища. Трябва да е ясно, че успехът на 
проекта може да се постигне само заедно с подкрепата на всички привлечени страни.

Затова се предлага да се поканят представители на Община Бургас и други, имащи 
отношение към проекта организации на обсъждане при започване на изпълнението на ключовите 
моменти, за да се представят изводите и заключенията от нея и да се идентифицират 
потенциалните проблеми или ограничения, които могат да възникнат.

Ръководството на ПАНОВ ЕООД
носи отговорност за осигуряване на текущ мониторинг върху процеса на управление 

на рисковете и актуализирането му при необходимост.
* ' МЕРКИ ЗА НЕДОЛУ^СКАИЕЛ 1РЕДОТВРАТЯВАИЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ 
; ■ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ РИСКОВЕ

Обши положения
Намаляването на риска е реакция на „ПАНОВ ЕООД

, която ще се прилага в повечето от случаите, защото не е възможно рискът изцяло да бъде
избегнат/предодвратен. Изградените контроли предоставят разумна увереност за ограничаване на 
риска в приемливи параметри, в зависимост от значимостта на риска и разходите за въвеждане на 
контролите. Рисковете, обект на тази реакция се наблюдават периодично.

Толерирането на риска ще се допуска, само ако съответният риск има ограничено 
/незначително/ влияние върху постигане на целите или ако разходите за предприемането на 
действия са непропорционални на потенциалните ползи. Тези рискове трябва да бъдат постоянно 
наблюдавани, за да не преминат в друга по- висока категория.



Конкретни мерки по рискове 
I. ВРЕМЕВИ РИСКОВЕ:
МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ/ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКА:
ПАНОВ ЕООД ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в Договора са 
строителство, с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество между всички 
заинтересовани страни в рамките на проекта, а именно: Възложител , Изпълнител на настоящата 
обществена поръчка,; СС . .

финансов ресурс и достъп до финансови средства,
които му позволяват да поеме първоначалните разходи до започване на изплащане на аванса и 
сертификатите до определен процент;

В екипа
ще има отговорни компетентни лица, включително проектанти с дългогодишен опит, 

които лица ще контролират изпълнението на СМР и отразяват своевременно всички направени 
промени в проектната документация;

При възникване на рискови ситуации може да се използват ресурсите на някой от другите 
участници извън договореното предварително, с цел недопускане на липса на ресурс на обекта;

ПАНОВ ЕООД ще поддържа постоянна и добра своевременна комуникация с 
Възложителя Община Борован.

МЕРКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ НАСТЪПВАНЕ НА РИСКА:
ПАНОВ ЕООД ще създаде добра организация за осъществяване на своевременна 

комуникация - кореспонденция, срещи, доклади, графици и др. съгласно клаузите в Договора за 
строителство, с цел осъществяване на ефективно и безпроблемно сътрудничество с 
Изпълнителите на други договори по проекта, които имат връзка с изпълнението на проекта и 
обекта на поръчката, както и институции, с които ще се съгласуват проектите и др.;

ПАНОВ ЕООД ще ангажира своите ресурси за своевременно техническо и ресурсно 
обезпечение на изпълнението на Договора съгласно разпределението на своите отговорности;

ПАНОВ ЕООД има изградена система за финансов и счетоводен контрол и управление 
на разходите;

ПАНОВ ЕООД ще поддържа постоянна и добра своевременна комуникация с 
изпълнителите на други договори по този проект;

Редовен мониторинг на изпълнението на програмата за управление на риска от ПАНОВ 
ЕООД. .

Дата 15/02Щ18
ДЕКЛАРАТОР: 
Име и фамилия 7Ьт/Сх̂ г\ V“1' V.
Подпис (и печат) j j * J  \ Ч а ЦЯл  Ъ 1
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„ „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни строително — монтажни работи за 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 15, кв. „Христо

Смирненски" район „Слатина "БЪРЗИ ЦА""
f

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА CMP С РАБОТНА РЪКА И МЕХАНИЗАЦИЯ

среден брой работници на работните площадки 
минимален брой работници на работните площадки 
максимален брой работници на работните площадки

9 човека
3 човеко
е човеко

I3
4

Забележки:

& сроковете за изпълнение нз видовете работи сз включени и сроковете за лабораторни изпитания, 
както и времето за съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба №3/31,07,2007г. 
В графика са предвидени срокове за доставки на необходимите материали и съоръжения 
Сро кое ете за л едгогоед а - в рамките на о бщите строкове за и зпъл н енн е
Начало на изпълнение нз дейностите е от датата на заверка на заповедната книга и откриване на строителната п
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Г ,

тел* 0889880905 S , * факс ел.-поща

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нагаето ценово предложение за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни строително — 
монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен мост 
над р. Слатинска, пред бл. 15, кв .,Дристо Смирненски’% район „Слатина”.

. Предлагаме да изпълним и завършим дейностите, включени в предмета на поръчката,
и изискванията на възложителя, както следва:

1.Цена за проектиране -  1000,00лева без ДДС или 1200,00 с ДДС.
за изпълнение на строително -  монтажни работи (СМР) 79 800,00.лева без ДДС или 

95 760,00c ДДС.
3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената 
цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката. \
4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за 
възлагане на обществена поръчка.
5. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да 
представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от приетата

между посочените от на<
от по

но участие в процедурата.

1



7. При условие, че комисията установи несъответствие между цените посочени на хартиен и на 
магнитен носител, приемаме за коректни да се считат цените, посочени на хартиен носител.

•i

И.Основни елементи на ценообразуването за непредвидени СМР
1 .Часова ставка 4,31 лв/час
2.Допълнителни разходи върху труд и механизация 25 %
3 .Доставно - складови разходи 20 %
4.Печалба 10 %

Забележ ка: ;-7-V,
При несъответствие между сумата, написана е цифри и тази, написана с думи, е валидна 
сумата, написана с думи. При несъответствие между предложените единични цени по 
дейности и обща цена, валидни Ще бъдат цените по дейности. В случай, че бъде открито 
такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с 
единичните цени по дейности.

Предлаганите цени са крайни и окончателни. Цената включва всякакви разходи за наемане на 
подизпълнители и експерти, разходи за командировки, разходи за наемане на офиси и места за 
настаняване на неговите експерти, също така разходи за закупуване на необходимите технически 
средства, софтуер и външни услуги за изпълнение на предмета на договора.

Запознати сме е разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието 
предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 
стойност на предложенията в офертите на останалите участници по същия показател за оценка, 
ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване, 
информация. Запознати сме с разпоредбата на ал. 3, съгласно която обосновката може да не бъде 
приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за 
да обосноват предложената цена или разходи.

Приложения:
I. Количествено-стойностна сметка /на хартиен и магнитен носител xls.file /.

Наименование на участника 

Дата

Законен представител/упълномощено 
лице
(име и фамилия)
Подпис 
(печат)

Панов Е

15/02/^018



Количествена сметка

ЗА ОБЕКТ: „Изготвяне на технически инвестиционни проекти и извършване на ремонтни строително — 
монтажни работи за осигуряване на условия за безопасна експлоатация на пешеходен мост над р. 
Слатинска, пред бл. 15, кв. „Христо Смирненски", район „Слатина"БЪРЗИЦА"

№ ВИД СМ Р м ярка количество е д .ц е н а , 

л в. без

Д Д С

общ а цена, 

лв, без Д Д С

1 3 V 5 6
1Д - Демонтаж на съществуващ парапет бр. V : 2,00 2200,00 4400,00

1,2 : Демонтаж на аварирала връхна конструкция бр. ■ 1,00 2000,00 2000,00

1,3 Реконструкция на съществуващи фундаменти бр. 1,00 5000,00 5000,00

1,4 Изпълнение на нова връхна конструкция бр. 1,00 6600,00 6600,00

2,1 Доставка и монтаж на дилатационни фуги с 
дилатация до Юмм бр. 2,00 1550,00 3100,00

2,2 Изпълнение на нова пътна настилка с бордове m 2 25,00 1250,00 31250,00

3,1 Реконструкция на подходите m 2 10,00 1640,00 16400,00

4,1 Доставка и монтаж на нов стоманен 
парапет

бр. 2,00 5525,00 11050,00

Обща стойност без ДДС: 79800,00
ДДС: 15960,00

Обща стойност с ДДС: . 95760

t г


