
СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)87011 73; 
_________________ http://so-slatina.org; e-mail: info@so-siatina.org_________________

со Район Слатина ]
&ул. Шипченски проход 67 |
* РСЛ18-ДГ55-11 
от 89.05.2018
Справка: www.so-slatlna.org
Потрев. Код:JHE20A7FAA4 О Г О В О Р

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

1.СТО ЛИЧНА ОБЩ ИНА - РАЙОН “СЛАТИНА”, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, бул. “Шипченски проход” № 67, БУЛСТАТ 
0006963270545, представляван от Наталия Стоянова - Кмет на района и 
Галинка Ангелова -  Началник на отдел «ФСД», от една страна, наричан по- 
долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

2 ”ПИКСИ СТРОИ” ООД, ЕИК 131172974, представлявано от Георги 
Ботев Христов, Петко Цветанов Прокопов, Любомир Методиев Владимиров -  
управители представляващи дружеството заедно и поотделно със седалище и 
адрес на управление: гр.София, район "Възраждане”, бул.”Хрисго Ботев” №74, 
ет.1, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
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изпълнение на Писмо вх.№РСЛ 18-ВК08-159/29.01.2018г. на Столична община, 
жлад вх.№РСЛ 18-ВК66-133/15.02.2018г. от Старши счетоводител в отдел 

ФСД” и Заповед №РСЛ18-РД09-129/17.04.2018г. на Кмета на СО - район 
Слатина”, въз основа на Протокол от 25.04.2018г. от работата на комисията, 

утвърден от Кмета на район „Слатина” на 25.04.2018г. 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.З, 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: „Текуща поддръжка на пътните съоръжения 
на територията на Столична община - район „Слатина“ за следното:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
извършва, при възникване на необходимост и след изрично възлагане от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно предварително одобрени единични цени, 
описани в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следните дейности:

1. Поддържане на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари, алеи, 
пешеходни пътеки, асфалтовите настилки по уличната мрежа и други елементи 
на инженерната инфраструктура на територията на СО район „Слатина“.

2. Извършване на аварийни и належащи ремонти на обектите, описани в 
т. 1 при необходимост;
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(2) Видовете работи ще се възлагат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване 
на необходимост (сигнали от граждани и/или институции, констативни 
протоколи от съответните длъжностни лица и др.).

(3) Настоящият договор се сключва със срок от датата на подписването 
му от страните 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.

1ШЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Чл .2 (1) Общата стойност на възлаганите при възникване на конкретна 
необходимост дейности не може да надвишава сумата от 58333 лв. (петдесет и 
осем хиляди триста тридесет и три лева) без ДДС или 70000лв. (седемдесет 
хиляди лева) с ДДС.

(2) Стойността на възложените видове работи се определя съгласно 
единичните цени, заложени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) Приемането, отчитането и разплащането на извършените 
дейности ще става след представяне на следните документи:

- Акт образец 19, придружен с количествена сметка за действително 
извършени РСМР по одобрени единични цени на видовете ремонтни работи, 
съгласно Приложение № 1 към настоящия договор;

- Приемо-предавателен протокол
(2) Плащането на извършените работи се извършва в 30 (тридесет) дневен 

срок след подписване на акт обр. 19, приемо-предавателен протокол и 
представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да получи изпълнение, съответстващо на уговорено между страните и 

предвидено в настоящия договор и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Да участва със свой представител при приемане на съответния обект.
(3) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след 

установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на този 

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

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

Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи 
възнаграждение при точно изпълнение на възложените работи.

договореното



Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1) Да изпълнява възложените дейности качествено и в договорения срок, 

като организира и координира цялостния процес на строителството в 
съответствие с:

1. поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, 
неразделна част от договора;

2. действащите нормативни уредби в Република България.
(2) Да влага при изпълнението качествени материали, конструкции и 

съоръжения, отговарящи на нормативните изисквания.
(3) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол 

по изпълнението на работите.
(4) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на 

виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответния обект.

(5) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за 
разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за 
извършени СМР и фактури).

(6) Да отчита и представя фактури за вложените материали за 
допълнително възникналите нови видове работи.

(7) Да не допуска повреди или разрушения на инженерната 
инфраструктура в и извън границите на обектите, при осъществяване на 
действия по изпълнение на договора.

(8) 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.

У.ГАГАНЦИОНЕН СРОК И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.7(1) Гаранционните срокове за отделните видове дейности се 
определят съобразно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 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, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен 
протокол.

(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.

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при 
невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.9. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, 
недостатъци и пропуски, настъпили в резултат на некачествено изпълнение, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.Ю. При неотстраняване на появилите се деф ект в гаранционния срок 
ох ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването



им са дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, ведно с размера на
претърпените щети.

УЬУС ЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАШ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. 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 при 
забавяне изпълнението на възложена дейност с повече от 3 (три) 
календарни дни.

тДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

ЧяЛ2.Изменения, допълнения и прекратяване на договора се извършват 
по взаимно писмено съгласие на страните. Договорът може да бъде прекратен 
едностранно от всяка страна при виновно неизпълнение на задължения от 
другата страна с 14-дневно писмено предизвестие,.

ЧлЛЗ.При промяна на обстоятелствата, вписани в настоящия 
договор,страните си дължат писмено уведомление в 7- дневен срок.

Чл.14.3а неуредени в настоящия договор случаи се прилагат действащите 
нормативни актове.

Чл.15. Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра - 
два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение №1 -  неразделна част от настоящия договор -Техническо 
предложение по Образец №14 на Възложителя, подписано от управителя Георги 
Христов с дата 03.04.2018г. в оригинал;

Приложение №2 -  неразделна част от настоящия договор -  Ценово 
предложение по Образец №16 на Възложителя, подписано от управителя Георги 
Христов с дата О З ^ ^ ^ ^ Щ ^ р и ги н ал ;

ВЪЗЛО 
Кмет на 
Наталия Стояно

Началник на отдел “ФСД”:
(Г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ 
Управител н а , 
Георги Христо



СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход’1 № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;
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Образец №14. Техническо предложение

ДО
СО РАЙОН „СЛАТИНА“

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ________________________ПИКСИ СТРОИ ООД________________________ ЕИК/БУЛСТАТ 13117974
(наименование на участника)

със седалище ______гр. София______ и адрес на управление Р-н Възраждане, бул. „Христо Ботив“ №74ет,1

представлявано от ________ Георги Ботев Христов_________  в качеството на
(трите имена на представляващия)

Управител 
(длъжност или друго 

качество)
данни по документ за самоличност

тел. 0894499455_________  факс

(вид и номер на документ за самоличност, дата, орган и място на
издаването)

02/931 41 08__________ ел.-погца offlce@pixi.bg________________

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 „Текуща поддръжка на пътните съоръжения 
на територията на Столична община -  район „Слатина“

В хода на изпълнение на предмета на поръчката ще спазваме следната методология и технология в 
съответствие с техническата спецификация на Възложителя, както следва:

29

http://so-sIatina.org
mailto:info@so-slatina.org
mailto:offlce@pixi.bg


Временна организация и безопасност на движението
Строително -  монтажните работи започват с поставяне на временната организация на 

движението. Проекта за ВОБД е предварително съгласуван пред необходимите инстанции. За 
изпълнението на проекта се предвижда временно спиране на движението и пренасочване в насрещната 
лента на движение (заобикаляне извършването на СМР). Пренасочването се извършва с допълнително 
монтирана хоризонтална и вертикална маркировка и допълнителни средства за сигнализация.

С въведената временна организация за безопасност на движението /ВОБД/ в участъците, с 
извършващи се СМР, се постига:
-информиране на участниците в пътното движение за особеностите и опасностите възникнали в пътния 
участък и за изменените пътни условия
-указване границите на пътния участък с изменени пътни условия;
-въвеждане режим на движение, който осигурява безопасно преминаване през пътния участък.

Временна организация и безопасност на движението при краткотрайни и подвижни работи 
Краткотрайни работи се сигнализират със затваряща табела (С19) или с пътни знаци А23 

„Участък от пътя в ремонт”, В26 „Забранено е движение със скорост, по-висока от означената” и Г9 
(Г10) „Преминаване отдясно (отляво) на знака”.

Затварящата табела по ал. 1 се монтира на задната част на 
сигнализиращ автомобил, оборудван с една или повече сигнални 
лампи, подаващи жълта мигаща светлина, на ремарке или на возима 
стойка-платформа. Пътните знаци се монтират на возима стойка- 
платформа по следната схема
Сигнализация при изпълнение на краткотрайни ремонтни работи 
върху една пътна лента с дължина под 50 м. Пътните знаци са 
разположени върху преносими стойки.

С Ш
Нреидоша ш ш

Светлинен източник,
подаващ мигаща 
ж м та светлина

С 21 Гъвкави
ограничите

€ветлоотразит& 
стоп палка
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Типоразм ер Извън границите на населените места В населени места
I за местни пътища за второстепенни улици
и за пътища III клас за главни улици и за районни 

артерии
ш за пътища I и II клас за градски магистрали и за 

скоростни градски магистрали 
клас 1Б

IV за автомагистрали и пътища със средна 
разделителна ивица

за скоростни градски магистрали 
клас IA

Скгизлшрзнв т  тшщтт-. работ».
отл, ГАгея fistm; Sl$t$ едяатз ЦЪТКЗш̂а с $м*.ш -Е!.$ишш£ т 5Рн

Извършваните СМР се квалифицират като дълготрайни -  времетраенето от започването до 
окончателното им завършване е повече от две денонощия.

Сигнализацията е временна и се поставя непосредствено преди започване на СМР или след 
установяване на препятствие в пътен или уличен участък. Сигнализацията се премахва след 
приключване на СМР или след отстраняване на препятствието (чл. 1. ал2 и алЗ)

При въвеждането на ВОБД за пътните участъци с извършвани СМР използваме съчетание от 
пътни знаци, хоризонтална маркировка и други средства за сигнализиране.

Пътните знаци за ВОБД отговарят на изискванията на БДС 1517:2006г. - „Пътни знаци. Размери 
и шрифтове” и са съгласно Приложение №2 към чл.9, ал.1 и 2 от НаредбаКйЗ - За временна организация 
и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и 
улиците.

Минималните светлотехнически изисквания на знаците за ВОБД са съгласно Приложение №5 
към чл.12, чл.ЗЗ, ал.З, чл.74, ал.4 от Наредба №3.
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Типоразмер Извън границите на населените места В населени места
I за местни пътища за второстепенни улици
II за пътища III клас за главни улици и за районни 

артерии__________________
III за пътища I и II клас за градски магистрали и за 

скоростни градски магистрали 
клас Ш

IV за автомагистрали и пътища със средна 
разделителна ивица

за скоростни градски магистрали 
клас IA

"1" - пътен знак изработен със светоотразително фолио клас I
"2" - пътен знак изработен със светоотразително фолио клас II
"3" - пътен знак изработен със светоотразително фолио клас III
"ФЗ" - пътен знак изработен със светоотразително фолио клас Ш и допълнителен контур или 

правоъгълна основа от жълто флуоресцентно фолио клас III за дневна/нощна видимост според 
съответното приложение

Забележка:
* Светлотехническите параметри са съгласно БДС EN 12899-1:2007 "Неподвижно закрепени 
вертикални пътни знаци. Част 1: Неподвижно закрепени пътни знаци и съответните ETA/DIN 67520- 
2008.

Пътната маркировка за въвеждане на ВОБД е с оранжев цвят и се изпълнява от продукти, които 
позволяват отстраняването и след отпадане на необходимостта от нея, без да оставя следи по пътната 
настилка, като е осигурен клас за нощна видимост при суха настилка R5.

За осигуряване на безопасността на движението, през тъмната част на денонощието, се 
монтират светлинни източници, които се захранват от електрически енергийни източници, при 
осигурена видимост не по-малко от ЗООм при нормални метеорологични условия.

Типоразмерът на пътните знаци за ВОБД отговаря на изискванията на БДС 1517:2006г, а класът 
на светоотразителното фолио е в зависимост от класа на пътя.

Пътните знаци, с които се въвежда постоянната организация на движението по пътя или 
улицата и които противоречат на ВОБД, се отстраняват или покриват с непрозрачен калъф или фолио с 
черен или сив цвят. (Чл. 32).

При поставянето на знаците от ВОБД винаги се започва от най отдалечения пътен знак преди 
оградената площ за CMP, а свалянето е по обратния ред.

След приключване на строително монтажните работи, сигнализацията се демонтира и се 
прилага постоянна организация на движение.

При прилагането на наредбата се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на 
труд при извършване на СМР съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, 
бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.).

Фирмата разполага с необходимата техника, технология и специалисти за проектирането, 
изработването, доставката, монтажа и демонтажа на пълните комплекти ВОБД, независимо от броя и 
вида на пътните знаци, хоризонтална маркировка и другите средства за сигнализация.

При изпълнение на краткотрайни ремонтни работи в зоната на пътен банкет (не засягащи пътното 
платно) ще бъде въведена временна организация на движението регулирана с конуси и знаци 
ограничаващи скоростта(В26) и информиращи за изпълнение на ремонтните работи (А23), разположени 
върху преносими стойки.
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Ремонт на отделни разрушения по пътното платно ~ дупки, пукнатини, пропадане, обрушени ръбове 
и др.

Дупката по пътното платно е сериозно и сравнително дълбоко, но локализирано нарушение на 
целостта на пътната настилка, принуждаващо отклонение на движението и частична или пълна загуба на 
функционалността на пътя. При всички видове пътни дупки основна причина за повредата е първоначална 
пукнатина в следствие износване на настилката и много често наличието на подкопаваща вода, при което 
част от използвания при изграждането на пътя строителен материал е отнесена или разрушена.

Натоварени с трафик участъци, по които се движат несъобразено със заложените технически 
условия при строителството на пътя тежки моторни превозни средства и липсата на отовднява образуват 
също и пукнатини, пропадания и др.
Технология на изпълнение.

За дупки в настилката се считат разрушенията които са обхванали в дълбочина изцяло 
износващият пласт. Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения

Проблемният участък се маркира и очертава в правоъгълни геометрични фигури с две страни 
успоредни на пътя.
След което с помощта на моторна фугорезачка се изрязва по предварително направените очертания. 
Изрязаният участък се разкъртва механизирано с бензинов къртач или ръчно с кирки. Отстраняваме 
излишният материал до достигане на здрав пласт. Отстраняването се извършва ръчно с лопата или
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механизирано с товарачи и машини.
Добре оформената дупка се почиства грижливо от несвързан материал с помощта на сгъстен 

въздух от моторна духалка. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално 
брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал се коригират. При наличие на силно замърсяване 
повърхността се измива с вода под налягане. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с 
битумен разлив.

Запълват се евентуалните пукнатини в по-долните пластове с бавно разпадаща се битумна емулсия 
или асфалтова паста и извършване на разлив на разредена битумна емулсия за връзка в количество 0,25 
0,75 kg / m2. Напръскват се или се намазват вертикалните стени на дупката с разредена битумна емулсия в 
количество 0,25 0,75 kg / m2

Така подготвената дупка се запълва по пялата дълбочина с сфалтова смес. До дълбочината на 
горния пласт на покритието се запълва с пореста асфалтов асмес за долен пласт,а останалата част с плътна 
асфалтова смес за горен пласт на покритието.

Разпределянето на сместа се извършва от крайщата към средата, за да се гарантира добра връзка 
между старата и новата настилка.

При запълването на дупките трябва се обръща внимание за намаляване дебелината на асфалтовия 
пласт след уплътняване, сместта се подравнява с помоща на дървено гребло.

Асфалтовата смес се полага при температура на въздуха не по- ниска от 5°С. Не се допуска 
полагане на асфалтови пластове при дъжд и върху мокра, заледена или заснежена повърхност. При 
аварийни ремонти с разрешение на инвеститора, може да се полага асфалтова смес и при по- ниски 
температури и при лоши атмосферни условия.

В зависимост от предвидените количества за полагане се осигурява достатъчна производителност 
на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че 
необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на 
асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва е напълно почистена преди натоварване 
със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните 
средства се експедират за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени 
смеси да бъдат положени на дневна светлина.

При ръчно полагане на асфалтова смес доставеното количество се съобразява с темповете на 
полагане за да може сместа да се употреби при оптимална температура.

Вземат се всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни 
влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

При ремонта на малки площи - кръпки с ширина по-малка от 1,20 т полагането на асфалтовата 
смес може да се извършва ръчно. При ръчното полагане, изсипаната от самосвалите асфалтова смес се 
разстила с лопати и гребла на пласт с дебелина с 25-35 % по-голяма от предвидената в уплътнено 
състояние дебелина. Обръща се внимание при ръчното полагане да не е разслоена асфалтовата смес, 
едрите каменни фракции да не са отделени от дребните, но ако има такива те трябва с гребло да се 
отстранят от повърхността. При дълбочина на дупката до 5 см сместа се полага в един пласт, а при 
дълбочина над 5 см в два пласта.

Контролът при производството на асфалтовите смеси се извършва един път на ден за всеки 
асфалтосмесител и обхваща състава на сместа и/ или физико-механичните и показатели, съгласно БДС EN 
12697.

При ремонти на големи площи или цели улични участъци полагането се извършва с 
асфалторазстилач.

• Уплътняване на асфалтови смеси.
Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността се проверява и ако има неизправности те се 
отстраняват изцяло. За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те се 
овлажняват, без да се допуска излишно количество вода. След уплътняването на надлъжните фуги и 
крайните ръбове, валирането започва надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да 
напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането започва от по-ниската 
страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината 
на бандажа на валяка. Валяците се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред. 
Скоростта им не надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци. Линията 
на движение на валяците и посоката на валиране не се променя внезапно. Няма да се допуска спирането на 
тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт. Когато се полага в една 
широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния ред:
> Напречни фуги
> Надлъжни фуги
> Външни ръбове
> Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна
> Второ основно валиране
> Окончателно валиране

Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание 
ще се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.
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> Напречни Фуги. Напречните фуги внимателно се изграждат и напълно уплътняват, за да се осигури 
равна повърхност на пласта. Фугите се проверяват с лата, за да се гарантира равност и точност на 
трасето. Фугите се оформят в права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от 
превозни или други средства, се възстановява вертикалността на челата и те се намазват с битумна 
емулсия, преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, 
положената асфалтова смес срещу фугата, е здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния 
валяк.

> Надлъжни Фу ги . Надлъжните фуги се уплътняват непосредствено след уплътняване на напречните 
фуги. Изпълняваната лента е по проектната линия и наклон и има вертикален ръб. Материалът, 
положен на граничната линия, е плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди 
уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес внимателно се обработват с гребло и се отстраняват. 
Уплътняването се извършва с бандажен валяк. Уплътняването продължава до пълното уплътняване и 
получаването на добре оформена фуга. Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е 
разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на лентата се изрязва вертикално, почиства се 
и се намазва с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

> Външни ръбове. Ръбовете на асфалтовия пласт ще бъдат уплътнени едновременно или веднага след 
валирането на надлъжните фуги. Особено внимание ще се обърне на укрепването на пласта по цялата 
дължина на ръбовете. Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, ще 
бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на бандажа 
на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.

> Първоначално уплътняване. Първоначалното уплътняване следва веднага след валирането на 
надлъжните фуги и ръбовете. Валяците работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата 
машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на 
сместа. Няма да се допуска температурата на сместа да падне под 110 оС преди приключването на 
първоначалното валиране.

> Второ (основно) уплътняване. Пневматични валяци или бандажни валяци, се използват за основното 
уплътняване. Основното уплътняване следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато 
положената смес е все още с температура, която осигурява необходимата плътност. Валяците работят 
непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната посоката на 
движение на валяците върху още горещата смес е забранено.

> Окончателно уплътняване. Окончателното уплътняване е извършено с бандажен или пневматичен 
валяк. Окончателното уплътняване е изпълнено докато материала е все още достатъчно топъл за 
премахване на следите от валяка. Всички операции по уплътняването се изпълняват в близка 
последователност. На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването се извършва 
с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата плътност. След 
окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, плътността, 
дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички 
места с дефектна текстура, плътност или състав се коригират.

Движението се пуска когато, ремонтираната и уплътнена площ е изстинала. Връзката между 
старата и нова настилка се залива с гореща асфалтова паста или битум върху който се посипва каменно 
брашно.
Използвани материали -  производство, съхранение, доставка и транспортиране.
Асфалтови пластове

Контрол на влаганите материали за Асфалтови пластове
> Източник на материали
Използваните материали отговарят на всички изисквания за качество в Договора. Всички материали се 
изпитват и одобряват преди използването им за производство на асфалтови смеси. Доставяме материалите 
на обекта от предварително одобрен източник. Доставката на материали е придружена с декларация за 
съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, 
показващ че материалите отговарят на изискванията на ТС2014.
> Съхраняване и транспортиране на материалите
Материалите се съхраняват и транспортира така, че да се гарантира запазване на качествата нм. 
Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и 
изпитани преди използването им. Достъпът до депата е лесен за проверка и контрол на складираните 
материали. Преди окончателно приемане работата на Изпълнителя, всички складови площадки се 
възстановяват в техния първоначален вид.
При транспортиране и складиране на скалните материали не се допуска разслояването и замърсяването 
им. Не се допуска при съхраняване на материалите в депата смесване на материали, различаващи се по 
генетичен произход и физико-механични показатели, освен когато Спесификацията предвижда това. 
Не се допуска складиране на материалите във вид на конус. При използване на конвейерни ленти 
за транспортиране на материалите до депата, може да се наложи дооборудване с отвеждащи улеи или др. 
подобни устройства. Когато доставката се извършва с камиони, материалите се разтоварват така, че да се 
оформи един пласт. Трактори и товарачни машини използваме само за изравняване на депонирания 
материал, без да се допуска разместването на отделните доставки. Депата от скални материали,
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разположени на постоянни площадки в асфалтовата база, отделяме едно от друго чрез преградни стени 
и да бъдат изградени върху асфалтова или бетонова основа. Всички мерки за защита на материалите 
от замърсяване по време на съхраняване, транспортиране и подреждане в депата са за сметка на 
Изпълнителя.
Минералното брашно и гасената вар се складират в силози с подходящи размери така, че да бъде 
осигурена работата на асфалтосмесителя за един ден.
> Проверка, изпитване и контрол на материалите
За проверка точността на измервателните уреди, вида и характеристиките на материалите и определянето 
на работните температури при изготвяне на асфалтовите смеси, е осигурен достъп по всяко време до 
асфалтосмесителите, инсталацията за фракциите, складовете за съхранение, трошачните инсталации и 
всички останали съоръжения, използвани за производство и обработка на материалите. Вземат се проби 
и се извършват изпитвания на всеки материал, доставен на строителната площадка, за да установи дали той 
отговаря на изискванията на Спесификацията, въз основа на което да се приеме или отхвърли материала. 
При завършване на работата се вземат проби за определяне съответствието й със Спесификацията. 
Честотата на вземане на проби и тяхното изпитване се определя от Спесификацията.

Обектова лаборатория
Осигуряваме напълно оборудвана обектова лаборатория в съответствие с Раздел 5103 на ТС2014. В 
допълнение доставяме подходяща апаратура, за да може да извършва всички необходими изпитвания 
на материалите и смесите.
Изпълнителят поема всички разходи произтичащи от взимането на проби от материалите, 
асфалтовите смеси и изрязването на проби от асфалтовите пластове след уплътняване, включително и 
осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби.
Изпълнителят осигурява преносима сонда за вадене на ядки и режещи инструменти за взимане на 
ядки със диаметър не по-малък от 100 mm от пълната дълбочина на всички асфалтови пластове. 

Неподходящи материали
Материалите, които не отговарят на изискванията на Спесификацията се отхвърлят и се извозват от 
строителната площадка.

Изисквания към материалите за асфалтови работи.
> Едрозърнест скален материал
Едрозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която се задържа на сито 2,0 mm. В състава 
на едрозърнестия скален материал влиза трошен естествен камък или претрошен чакъл. Натрошените 
зърна мат кубична и ръбеста форма.
Зърнометрията е такава, че когато са комбинирани с други фракции в точни съотношения, 
получената смес да отговаря на изискванията на Спесификацията.
Едрозърнестият скален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна инсталация.
Вземането на проби от едрозърнестия скален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и 
БДС EN 932-2. Зърнометричният състав на едрозърнестия скален материал се определя в съответствие с 
БДС EN 933-1.
Материалите за изпълнение на висококачествени фракции за горен пласт на покритието, долен 
пласт(биндер) и основен пласт на асфалтовата настилка, пластовете за подоснова и основа се добиват от 
сертифицирани кариери за добив на инертни материали. Добива на инертните материали се осъществява 
по „открит способ“, чрез извършването на взривни работи. По -  големите скални късове се разбиват 
допълнително чрез специализираната механизация.
Взривената скална маса се изсипва в трошачно -  пресевните инсталации. Пресяването се извършва на 
сухо. Използването на мобилни трошачки обуславя и последващата употреба на мобилни пресевни 
машини, съобразени с технологичните параметри на предхождащата трошачна инсталация. В зависимост 
от броя на желаните крайни фракции в една технологична линия, обикновено след трошачните машини се 
използват една или две мобилни пресевни машини.
Пресяването се извършва на сухо. Използването на мобилни трошачки обуславя и последващата употреба 
на мобилни пресевни машини, съобразени с технологичните параметри на предхождащата трошачна 
инсталация. В зависимост от броя на желаните крайни фракции в една технологична линия, обикновено 
след трошачните машини се използват една или две мобилни пресевни машини.
Инертния материал се складира и групира на купчини в зависимост от зърнометричният състав. Те се 
образуват върху основа от уплътнен трошен камък. Купчините са отделени една от друга, за да се избегне 
смесването на отделни фракции. Материалите се натоварват и де се доставят, в зависимост от дневната 
производителност на строително монтажните работи, който ги включват.
Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на покритието 
(биндери) са не по-малко от 100 %, а за асфалтови смеси за основни пластове - не по-малко 75 %, когато се 
определя в съответствие с БДС EN 933-5.
Едрзърнестият скален материал за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт 
сплит мастик асфалт и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко са от 
магмени скали.
Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси:
• коефициент на плоски зърна, в % по маса: за износващ пласт от асфалтобетон тип А при движение
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тежко и много тежко -  не повече от 15; за износващ пласт от асфалтобетон тип А при движение 
средно, леко и много леко, за асфалтобетон тип Б и за износващ пласт тип В1- не повече от 20; за 
долен пласт на покритието (биндер) -  не повече от 20 ; за основен пласт - не повече от 25, когато 
изпитването е в съответствие с БДС EN 933-3.

• коефициент на формата, в % по маса; за износващ пласт от асфалтобетон тип А при движение 
тежко и много тежко -  не повече от 15; за износващ пласт от асфалтобетон тип А при движение 
средно, леко и много леко, за асфалтобетон тип Б и за износващ пласт тип В1-не повече от 20; за 
долен пласт на покритието (биндер) -  не повече от 20; за основен пласт - не повече от 25, когато 
изпитването е в съответствие с БДС EN 933-4.

• съдържание на фина фракция (зърна с размери под 0,063 mm), в % по маса: за износващ пласт 
от асфалтобетон тип А и тип Б и за износващ пласт тип В1 - не повече от 2; за долен пласт на 
покритието (биндер) -  не повече от 3; за основен пласт - не повече от 4, определено съгласно БДС EN 
933-1;

• мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат), загуби в % по маса: за износващ 
пласт-не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) и за основен пласт - не повече от 
20, определена съгласно БДС EN 1367-2;

• устойчивост на дробимост, определена с коефициента Los Angeles, в % по маса: за износващ пласт 
при тежко и много тежко движение - не повече от 25; за износващ пласт при движение средно, 
леко и много леко - не повече от 35; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 35; за 
основен пласт - не повече от 40, определена съгласно БДС EN 1097-2;

• устойчивост на полируемост PSV: за износващ пласт от асфалтобетон тип А при тежко и много 
тежко движение - не по-малко от 50, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 1097-8;

• съвместимост между едри скални материали и битумни свързващи вещества за износващи 
пластове, в % запазена повърхност - не по-малко от 80, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 
12697- П ,т.7, при по-малък процент запазена повърхност е необходимо да се използват добавки 
подобряващи сцеплението.

• абсорбция на вода, в % - не повече от 2 за всички асфалтови пластове, определена съгласно БДС EN 
1097-6.

> Дребнозърнест скален материал
Дребнозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която преминава през сито 2,0 mm. 
Дребнозърнестият скален материал се състои от естествен пясък и/или трошен пясък и има такъв 
зърнометричен състав, че когато е комбиниран с други фракции в точни съотношения, получената 
минерална смес да отговаря на изискванията на Спесификацията ТС2014.
За източник на естествен пясък се счита пресевната инсталация, от която е доставен.
Трошеният пясък е произведен в трошачно-сортировъчна инсталация от натрошаването на чист, едър 
трошен камък, и не съдържа плоски и продълговати зърна. Вземане на проби от дребнозърнестия 
скален материал се извършва в съответствие с БДС EN932-1 и БДС EN932-2. Зърнометричният състав на 
дребнозърнестия скален материал се определя в съответствие с БДС EN 933-1.
Дребнозърнестият скален материал, влизащ в състава на асфалтовите смеси, отговаря на следните 
изисквания:
• пясъчен еквивалент, в %: за естествен пясък - не по-малък от 50, за трошен пясък ~ не по-малък от 60, 

определен съгласно БДС EN 933-8.
• мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат), загуби в % по маса: за износващ 

пласт-не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) и за основен пласт - не повече от 
20, определена съгласно БДС EN 1367-2; Отделни депа от материали, които съдържат повече от 
10 % по маса дребнозърнест материал (<2,0 mm), се изпитват за "пясъчен еквивалент".

Асфалтовите смеси с изключение на дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалтът се допуска 
използване съотношение на трошен към естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В асфалтовите смеси 
за износващ пласт и долен пласт на покритието (биндер) съдържанието на естествен пясък в общата 
минерална смес не надхвърля 20 тегловни %.
> Минерално брашно
Минералното брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси се състои от фини частици получени

Тдаяшца 5103.3.1.

Разм ер на о п х у г о » гпш У ш я м а я е н  процщ тг преш чвало ш ш ч ш т ш .
по м аса

2,0

ii

сз

0 ,125 85-1О 0
0,063 7 5 -1 0 0

от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043, То е добре изсушено и не съдържа буци и има 
зърнометричен състав, отговарящ на изискванията дадени в таблица 5103.3.1. от ТС 2014.
> Хидратна вар
Хидратна вар може да се използва като минерален пълнител и отговаря на изискванията дадени в 
БДС EN 459-1.

39



Хидратната вар се съхранява под подходящ покрив защитена от атмосферното влияние, тя е достатъчно 
суха, за да се изсипва свободно при обработка. Партидите от този материал се използват в същата 
последователност, както са доставени за асфалтовите работи.
Запасите складирани на обекта повече от 3 месеца или изложени на влага няма да се използват за 
асфалтовите работи.

> Свързващи вещества
Битумът за производство на асфалтовите смеси съгласно Техническа спесификация 2014 е с вискозен 
пътен битум категория 50/70, както е специфицирано в таблица 5103.5.1 от ТС 2014 или полимер- 
модифициран,категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер) и категория ПмБ 45/80-65 за 
износващ пласт, съгласно БДС EN 14023, както е специфицирано в таблица 5103.5.2 отТС 2014.
За подобряване устойчивостта на асфалтовите смеси на пластични деформации и коловози е 
необходимо използването на специални битуми / битуми с добавки повишаващи температурата на 
омекване на битума/ и полимермодифицирани битуми.
Те се използват както следва:
• за автомагистрали и пътища с интензивност на движението над 3000 ОА/ден с 11,5 т/ос -  да се 

използва полимермодифициран битум в двата пласта / биндер и износващ/, с изключение в 
обхвата на аварийните ленти;

• при пътища с надлъжни наклони до 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението от 100 
до 550 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум сдобавка само в износващия пласт, 
а при еднопосочна интензивност от 550 до 3000 ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер).

• при пътища с участъци с надлъжни наклони над 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението от 
65 до 420 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в износващия 
пласт, а при еднопосочна интензивност от 420 до 30000А/ден в двата пласта (износващ и биндер).

TaSrtvma 5 1 0 3 .5 ,'1.
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Категория

50/74)
Методи и© 
иалит&дне

ПО-
малко

от

Н© ГРО-

or

1. Пенетрация, 25 *СГ 0,1 гот 50 70 БДС EN 142(5

2 .  Температури на омесване,
46 54 БДС EN 1427

3, Температура но счупван© по Фраас. VC - В БДС EN 12593

4, ГЬзамна температура, 230 БДС £f\J (SO 2592
5. Устойчивост към атеърдяеане при 163^С БДС EN 12607-1

- Промяна на масата, % 0,5 БДСЕМ 12607-1

- Запазена лонатрация, 4* 50 БДС EN 1426

- Повишение «а температурата на
1П БПОРМ 1477

6, Съхуьржание на парафин, % 2 , 2 БДС EN 12Ш6-1

7, Разтворимост, % 99,0 БДС EN 12592

Контрол на свързващите вещества.
Показателите, на който се изпитват битумите за производство на асфалтови смеси са следните:
• Темература на омекване
• Пенетрация
• Дуктилитет
• Температура на счупване
• Загуба на масата след нагряване
• Съдържание на парафин
• Сцепление с минералните материали
• Температура на пламване и горене
• Съдържание на вода
• Вискозитет
• Разтворимост в органични разтворители и съдържание на неразтворим остатък
• Други.
Определянето на температурата на омекване на битума става по метода на пръстен топче. Битумът е 
термопластичен материал, който под действието на по-висока темепратура омеква и се втечнява, а при по- 
ниски се втвърдява, като процеса е обратим. Температурата на омекване е средно аритметично от две 
паралелни проби.
Пенетрация е свойството на битумите да се противопоставят на проникването в тях на твърди тела. Тя се 
изразява чрез дълбочината на проникване на стандартна метална игла при определено постоянно 
натоварване, температура и време на действие. С увеличаване на температурата, пенетрацията също се
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увеличава.
Дуктилитета определя свойството на битума да се разтяга при определена температура и с определена 
скорост без да се скъса. Като мярка се определя максималната дължина на битумната нишка преди да се 
скъса.
Температурата на счупване определя еластичните качества на битумите при ниски температури. 
Температурата на счупване е температурата, при която битума нанесен на тънък слой, губи пластичността 
си.
Загубата на маса има за цел, определяне стабилността на битума при високи температури.
Съдържание на парафин има за цел, опрделяне съдържанието на парафин в битума, използван при 
производството на асфалтови смеси. Наличието на парафин в големи количества, влошава неговите 
качества
Сцеплението на битума с минералните материали се извършва, за да се определи реално сцепление между 
битума и минералните материали.
Температурата на пламване и горене е температурата при която отделните газове в битума се заплават и 
продължават да горят в продължение на 5 секунди.
Съдържанието на вода е недопустима при битумната емулсия. За това извършваме необходимата проба. 
Вискозитета е мярката за съпротивление на флуида срещу преместването на едни негови пластове спрямо 
други. Възприема се като „гъстота“ или съпротивление при изливане.
Асфалтови смеси за основни пластове.

Минералните материали за асфалтови смеси за основни пластове са добре комбинирани, така че 
зърнометричния състав на определения вид смес да бъде в границите, дадени в таблица 5402.1 от ТС 
2014

Таблица 6402.1 „
Размер на ш тата , #, mm П рем м & по  шштесхво. %  по маса

Aq
(ДС 3 IS

So йш ош пореета
см ес

(ДС 2.0 ОД1Ь№£Х£Ка

4QM 100 too
31,5 тгй 90-100 92 - Ш 100
20,0 пгш 70-100 81 -100 ш - ш
1в,ОяШ а е - т 70 -100 70-100
12,5 м т 5 3 -BS 74 -93 00 -0 0
ЙД) ШШ 41-71 65 - 04 22-52
4.0 ши 23-54 43-73 и  -  аз

20-42 34— SO 10-21

1,0 ШШ 13 -36 20 -45 5 - 1 6
5Ш а т 9 - 3 1 14 -41 3 -  to
250 р т 7-24- ■В— Ш 1 - 0
125 р т 4 —15 3 -2 0 0— 7

вз р т 2 - а 2 - 0 О - в
Е т у м  {% по маса от масата на 
общия минерален матевшп)

не ш-маш-ь ат 
3.5

№ ГЮ-МНШЙ- от 
3,5 3.0 -4.5

Доставка и транспортиране на строителни материали.
За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите се покриват с брезент или 

друг подходящ материал. За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало е 
плътно стегнато. Осигурява се достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой 
транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат 
доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства е напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се 
превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните средства се експедират 
за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени 
на дневна светлина.

При ръчно полагане на асфалтова смес доставеното количество се съобразява с темповете на 
полагане за да може сместа да се употреби при оптимална температура.

Взимат се всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни 
влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

Необходима механизация и човешки ресурс
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Отстраняване на отделни деформации -  вълни, коловози и други неравности

Вълни, коловози и други неравности се образуват в следствие на високата тмепература, в 
комбинация с тежестта и спирателните сили на автомобилите 
Технология на изпълнение.
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Деформациите приемат различни форми и размери. Отстраняването на деформациите стартира с 
определяне на площа за ремонт. След което се фрезова и отстранява на деформациите по покритието с цел 
осигуряване на условия за полагане на следващ константен асфалтов пласт.

Проблемният участък се маркира и очертава в правоъгълни геометрични фигури с две страни 
успоредни на пътя.

Т
постилка

i

min 10 an. min 10 см,

J l

4 см,

T

за отсшронябане ( Фрезоване)

kmm 1 - (Црезобане но повредените плаши

износващ пласт

биндерен пласт

След което с помощта на моторна фугорезачка се изрязва или фрезова по предварително направените 
очертания.

Изрязаният участък се разкъртва механизирано с бензинов къртач или ръчно с кирки. 
Отстраняваме излишният материал до достигане на здрав пласт. Отстраняването се извършва ръчно с 
лопата или механизирано с товарачни машини.

При фрезоване, материална се натоварва директно в самосвали и е извовзва ма оказнато от 
Възложителя място.

Добре оформеният участък се почиства грижливо от несвързан материал с помощта на сгъстен 
въздух от моторна духалка. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално 
брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал се коригират. При наличие на силно замърсяване 
повърхността се измива с вода под налягане. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с 
битумен разлив.

Запълват се евентуалните пукнатини в по-долните пластове с бавно разпадаща се битумна емулсия 
или асфалтова паста и извършване на разлив на разредена битумна емулсия за връзка в количество 0,25 -ь 
0,75 kg / m2. Напръскват се или се намазват вертикалните стени на участъка с разредена битумна емулсия в 
количество 0,25 ч- 0,75 kg / m2

Така подготвениятучастьк се запълва по цялата дълбочина с сфалтова смес. До дълбочината на 
горния пласт на покритието се запълва с пореста асфалтов асмес за долен пласт,а останалата част с плътна 
асфалтова смес за горен пласт на покритието.

Разпределянето на сместа се извършва от краищата към средата, за да се гарантира добра връзка 
между старата и новата настилка.

При запълването на дупките трябва се обръща внимание за намаляване дебелината на асфалтовия 
пласт след уплътняване, сместта се подравнява с помоща на дървено гребло.

Асфалтовата смес се полага при температура на въздуха не по- ниска от 5°С. Не се допуска 
полагане на асфалтови пластове при дъжд и върху мокра, заледена или заснежена повърхност. При 
аварийни ремонти с разрешение на инвеститора, може да се полага асфалтова смес и при по- ниски 
температури и при лоши атмосферни условия.

В зависимост от предвидените количества за полагане се осигурява достатъчна производителност 
на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че 
необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на 
асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва е напълно почистена преди натоварване 
със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните 
средства се експедират за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени 
смеси да бъдат положени на дневна светлина.

При ръчно полагане на асфалтова смес доставеното количество се съобразява с темповете на 
полагане за да може сместа да се употреби при оптимална температура.
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Вземат се всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни 
влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

При ремонта на малки площи - кръпки с ширина по-малка от 1,20 т полагането на асфалтовата 
смес може да се извършва ръчно. При ръчното полагане, изсипаната от самосвалите асфалтова смес се 
разстила с лопати и гребла на пласт с дебелина с 25-35 % по-голяма от предвидената в уплътнено 
състояние дебелина. Обръща се внимание при ръчното полагане да не е разслоена асфалтовата смес, 
едрите каменни фракции да не са отделени от дребните, но ако има такива те трябва с гребло да се 
отстранят от повърхността. При дълбочина на дупката до 5 см сместа се полага в един пласт, а при 
дълбочина над 5 см в два пласта.

Контролът при производството на асфалтовите смеси се извършва един път на ден за всеки 
асфалтосмесител и обхваща състава на сместа и/ или физико-механичните и показатели, съгласно БДС EN 
12697.

При ремонти на големи площи или цели улични участъци полагането се извършва с 
асфалторазстилач.

Уплътняване на асфалтови смеси.
Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността се проверява и ако има неизправности те се 
отстраняват изцяло. За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те се 
овлажняват, без да се допуска излишно количество вода. След уплътняването на надлъжните фуги и 
крайните ръбове, валирането започва надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да 
напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането започва от по-ниската 
страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината 
на бандажа на валяка. Валяците се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред. 
Скоростта им не надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци. Линията 
на движение на валяците и посоката на валиране не се променя внезапно. Няма да се допуска спирането на 
тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт. Когато се полага в една 
широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния ред:
> Напречни фуги
> Надлъжни фуги
> Външни ръбове
> Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна
> Второ основно валиране
> Окончателно валиране

Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание 
ще се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.
> Напречни фуги. Напречните фуги внимателно се изграждат и напълно уплътняват, за да се осигури 

равна повърхност на пласта. Фугите се проверяват с лата, за да се гарантира равност и точност на 
трасето. Фугите се оформят в права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от 
превозни или други средства, се възстановява вертикалността на челата и те се намазват с битумна 
емулсия, преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, 
положената асфалтова смес срещу фугата, е здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния 
валяк.

> Надлъжни фуги. Надлъжните фуги се уплътняват непосредствено след уплътняване на напречните 
фуги. Изпълняваната лента е по проектната линия и наклон и има вертикален ръб. Материалът, 
положен на граничната линия, е плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди 
уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес внимателно се обработват с гребло и се отстраняват. 
Уплътняването се извършва с бандажен валяк. Уплътняването продължава до пълното уплътняване и 
получаването на добре оформена фуга. Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е 
разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на лентата се изрязва вертикално, почиства се 
и се намазва с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

5s* Външни ръбове. Ръбовете на асфалтовия пласт ще бъдат уплътнени едновременно или веднага след 
валирането на надлъжните фуги. Особено внимание ще се обърне на укрепването на пласта по цялата 
дължина на ръбовете. Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, ще 
бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на бандажа 
на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.
Първоначално уплътняване. Първоначалното уплътняване следва веднага след валирането на 
надлъжните фуги и ръбовете. Валяците работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата 
машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на 
сместа. Няма да се допуска температурата на сместа да падне под 110 оС преди приключването на 
първоначалното валиране.

^  Второ (основно) уплътняване. Пневматични валяци или бандажни валяци, се използват за основното 
уплътняване. Основното уплътняване следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато 
положената смес е все още с температура, която осигурява необходимата плътност. Валяците работят 
непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната посоката на 
движение на валяците върху още горещата смес е забранено.
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> Окончателно уплътняване. Окончателното уплътняване е извършено с бандажен или пневматичен 
валяк. Окончателното уплътняване е изпълнено докато материала е все още достатъчно топъл за 
премахване на следите от валяка. Всички операции по уплътняването се изпълняват в близка 
последователност. На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването се извършва 
с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата плътност. След 
окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, плътността, 
дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички 
места с дефектна текстура, плътност или състав се коригират.

Движението се пуска когато, ремонтираната и уплътнена площ е изстинала. Връзката между 
старата и нова настилка се залива с гореща асфалтова паста или битум върху който се посипва каменно 
брашно.
Използвани материали -  производство, съхранение, доставка и транспортиране.
Асфалтови пластове

Контрол на влаганите материали за Асфалтови пластове
> Източник на материали
Използваните материали отговарят на всички изисквания за качество в Договора. Всички материали се 
изпитват и одобряват преди използването им за производство на асфалтови смеси. Доставяме материалите 
на обекта от предварително одобрен източник. Доставката на материали е придружена с декларация за 
съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, 
показващ че материалите отговарят на изискванията на ТС2014.
> Съхраняване и транспортиране на материалите
Материалите се съхраняват и транспортира така, че да се гарантира запазване на качествата им. 
Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и 
изпитани преди използването им. Достъпът до депата е лесен за проверка и контрол на складираните 
материали. Преди окончателно приемане работата на Изпълнителя, всички складови площадки се 
възстановяват в техния първоначален вид.
При транспортиране и складиране на скалните материали не се допуска разслояването и замърсяването 
им. Не се допуска при съхраняване на материалите в депата смесване на материали, различаващи се по 
генетичен произход и физико-механични показатели, освен когато Спесификацията предвижда това. 
Не се допуска складиране на материалите във вид на конус. При използване на конвейерни ленти 
за транспортиране на материалите до депата, може да се наложи дооборудване с отвеждащи улеи или др. 
подобни устройства. Когато доставката се извършва с камиони, материалите се разтоварват така, че да се 
оформи един пласт. Трактори и товарачни машини използваме само за изравняване на депонирания 
материал, без да се допуска разместването на отделните доставки. Депата от скални материали, 
разположени на постоянни площадки в асфалтовата база, отделяме едно от друго чрез преградни стени 
и да бъдат изградени върху асфалтова или бетонова основа. Всички мерки за защита на материалите 
от замърсяване по време на съхраняване, транспортиране и подреждане в депата са за сметка на 
Изпълнителя.
Минералното брашно и гасената вар се складират в силози с подходящи размери така, че да бъде 
осигурена работата на асфалтосмесителя за един ден.
> Проверка, изпитване и контрол на материалите
За проверка точността на измервателните уреди, вида и характеристиките на материалите и определянето 
на работните температури при изготвяне на асфалтовите смеси, е осигурен достъп по всяко време до 
асфалтосмесителите, инсталацията за фракциите, складовете за съхранение, трошачните инсталации и 
всички останали съоръжения, използвани за производство и обработка на материалите. Вземат се проби 
и се извършват изпитвания на всеки материал, доставен на строителната площадка, за да установи дали той 
отговаря на изискванията на Спесификацията, въз основа на което да се приеме или отхвърли материала. 
При завършване на работата се вземат проби за определяне съответствието й със Спесификацията. 
Честотата на вземане на проби и тяхното изпитване се определя от Спесификацията.

Обектова лаборатория
Осигуряваме напълно оборудвана обектова лаборатория в съответствие с Раздел 5103 на ТС2014. В 
допълнение доставяме подходяща апаратура, за да може да извършва всички необходими изпитвания 
на материалите и смесите.
Изпълнителят поема всички разходи произтичащи от взимането на проби от материалите, 
асфалтовите смеси и изрязването на проби от асфалтовите пластове след уплътняване, включително и 
осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби.
Изпълнителят осигурява преносима сонда за вадене на ядки и режещи инструменти за взимане на 
ядки със диаметър не по-малък от 100 mm от пълната дълбочина на всички асфалтови пластове. 

Неподходящи материали
Материалите, които не отговарят на изискванията на Спесификацията се отхвърлят и се извозват от 
строителната площадка.

Изисквания към материалите за асфалтови работи.
> Едрозърнест скален материал
Едрозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която се задържа на сито 2,0 mm. В състава
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на едрозърнестия скален материал влиза трошен естествен камък или претрошен чакъл. Натрошените 
зърна мат кубична и ръбеста форма.
Зърнометрията е такава, че когато са комбинирани с други фракции в точни съотношения, 
получената смес да отговаря на изискванията на Спесификацията.
Едрозърнестият скален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна инсталация.
Вземането на проби от едрозърнестия скален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и 
БДС EN 932-2. Зърнометричният състав на едрозърнестия скален материал се определя в съответствие с 
БДС EN 933-1.
Материалите за изпълнение на висококачествени фракции за горен пласт на покритието, долен 
пласт(биндер) и основен пласт на асфалтовата настилка, пластовете за подоснова и основа се добиват от 
сертифицирани кариери за добив на инертни материали. Добива на инертните материали се осъществява 
по „открит способ“, чрез извършването на взривни работи. По -  големите скални късове се разбиват 
допълнително чрез специализираната механизация.
Взривената скална маса се изсипва в трошачно -  пресевните инсталации. Пресяването се извършва на 
сухо. Използването на мобилни трошачки обуславя и последващата употреба на мобилни пресевни 
машини, съобразени с технологичните параметри на предхождащата трошачка инсталация. В зависимост 
от броя на желаните крайни фракции в една технологична линия, обикновено след трошачките машини се 
използват една или две мобилни пресевни машини.
Пресяването се извършва на сухо. Използването на мобилни трошачки обуславя и последващата употреба 
на мобилни пресевни машини, съобразени с технологичните параметри на предхождащата трошачна 
инсталация. В зависимост от броя на желаните крайни фракции в една технологична линия, обикновено 
след трошачните машини се използват една или две мобилни пресевни машини.
Инертния материал се складира и групира на купчини в зависимост от зърнометричният състав. Те се 
образуват върху основа от уплътнен трошен камък. Купчините са отделени една от друга, за да се избегне 
смесването на отделни фракции. Материалите се натоварват и де се доставят, в зависимост от дневната 
производителност на строително монтажните работи, който ги включват.
Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на покритието 
(биндери) са не по-малко от 100 %, а за асфалтови смеси за основни пластове - не по-малко 75 %, когато се 
определя в съответствие с БДС EN 933-5.
Едрзърнестият скален материал за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт 
сплит мастик асфалт и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко са от 
магмени скали.
Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси:
• коефициент на плоски зърна, в % по маса: за износващ пласт от асфалтобетон тип А при движение 

тежко и много тежко -  не повече от 15; за износващ пласт от асфалтобетон тип А при движение 
средно, леко и много леко, за асфалтобетон тип Б и за износващ пласт тип В1- не повече от 20; за 
долен пласт на покритието (биндер) -  не повече от 20 ; за основен пласт - не повече от 25, когато 
изпитването е в съответствие с БДС EN 933-3.

• коефициент на формата, в % по маса: за износващ пласт от асфалтобетон тип А при движение 
тежко и много тежко -  не повече от 15; за износващ штаст от асфалтобетон тип А при движение 
средно, леко и много леко, за асфалтобетон тип Б и за износващ пласт тип В1- не повече от 20; за 
долен пласт на покритието (биндер) -  не повече от 20; за основен пласт - не повече от 25, когато 
изпитването е в съответствие с БДС EN 933-4.

• съдържание на фина фракция (зърна с размери под 0,063 mm), в % по маса: за износващ пласт 
от асфалтобетон тип А и тип Б и за износващ пласт тип В1 - не повече от 2; за долен пласт на 
покритието (биндер) -  не повече от 3; за основен пласт - не повече от 4, определено съгласно БДС EN 
933-1;

• мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат), загуби в % по маса: за износващ 
пласт - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) и за основен пласт - не повече от 
20, определена съгласно БДС EN 1367-2;

• устойчивост на дробимост, определена с коефициента Los Angeles, в % по маса: за износващ пласт 
при тежко и много тежко движение - не повече от 25; за износващ пласт при движение средно, 
леко и много леко - не повече от 35; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 35; за 
основен пласт - не повече от 40, определена съгласно БДС EN 1097-2;

• устойчивост на полируемост PSV: за износващ пласт от асфалтобетон тип А при тежко и много 
тежко движение - не по-малко от 50, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 1097-8;

• съвместимост между едри скални материали и битумни свързващи вещества за износващи 
пластове, в % запазена повърхност - не по-малко от 80, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 
12697-11 ,т.7, при по-малък процент запазена повърхност е необходимо да се използват добавки 
подобряващи сцеплението.

• абсорбция на вода, в % - не повече от 2 за всички асфалтови пластове, определена съгласно БДС EN 
1097-6.

> Дребнозърнест скален материал
Дребнозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която преминава през сито 2,0 mm.
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Дребнозърнестият скален материал се състои от естествен пясък и/или трошен пясък и има такъв 
зърнометричен състав, че когато е комбиниран с други фракции в точни съотношения, получената 
минерална смес да отговаря на изискванията наСпесификациятаТС2014.
За източник на естествен пясък се счита пресевната инсталация, от която е доставен.
Трошеният пясък е произведен в тро ш ачн о-с ортир о въ ч на инсталация от натрошаването на чист, едър 
трошен камък, и не съдържа плоски и продълговати зърна. Вземане на проби от дребнозърнестия 
скален материал се извършва в съответствие с БДС EN932-I и БДС EN932-2. Зърнометричният състав на 
дребнозърнестия скален материал се определя в съответствие с БДС EN 933-1.
Дребнозърнестият скален материал, влизащ в състава на асфалтовите смеси, отговаря на следните 
изисквания;
• пясъчен еквивалент, в %: за естествен пясък - не по-малък от 50, за трошен пясък -  не по-малък от 60, 

определен съгласно БДС EN 933-8.
• мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат), загуби в % по маса; за износващ 

пласт-не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) и за основен пласт - не повече от 
20, определена съгласно БДС EN 1367-2; Отделни депа от материали, които съдържат повече от 
10% по маса дребнозърнест материал (<2,0 mm), се изпитват за "пясъчен еквивалент".

Асфалтовите смеси с изключение на дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалтът се допуска 
използване съотношение на трошен към естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В асфалтовите смеси 
за износващ пласт и долен пласт на покритието (биндер) съдържанието на естествен пясък в общата 
минерална смес не надхвърля 20 тегловни %.
> Минерално брашно
Минералното брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси се състои от фини частици получени 
от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043. То е добре изсушено и не съдържа буци и има 
зърнометричен състав, отговарящ на изискванията дадени втаблица 5103.3.1. от ТС 2014.

Те&чшз 51:03.3.1.

Размер на ситото, т т Ш кш&л&н л р о ц й н г Ш М ЧЙ СТШ *
ПО

2.0 100
0,125 85-100
0.083 75-100

> Хидратна вар
Хидратна вар може да се използва като минерален пълнител и отговаря на изискванията дадени в 
БДС EN 459-1.
Хидратната вар се съхранява под подходящ покрив защитена от атмосферното влияние, тя е достатъчно 
суха, за да се изсипва свободно при обработка. Партидите от този материал се използват в същата 
последователност, както са доставени за асфалтовите работи.
Запасите складирани на обекта повече от 3 месеца или изложени на влага няма да се използват за 
асфалтовите работи.
> Свързващи вещества
Битумът за производство на асфалтовите смеси съгласно тази Спесификация е с вискозен пътен битум 
категория 50/70, както е специфицирано в таблица 5103.5.1 от ТС 2014 или полимер- 
модифициран, категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер) и категория ПмБ 45/80-65 за 
износващ пласт, съгласно БДС EN 14023, както е специфицирано в таблица 5103.5.2 от ТС 2014.
За подобряване устойчивостта на асфалтовите смеси на пластични деформации и коловози е 
необходимо използването на специални битуми / битуми с добавки повишаващи температурата на 
омекване на битума^ и полимермодифицирани битуми.
Те се използват както следва:
• за автомагистрали и пътища с интензивност на движението над 3000 ОА/ден с 11,5 т/ос -  да се 

използва полимермодифициран битум в двата пласта / биндер и износващ/, с изключение в 
обхвата на аварийните ленти;

• при пътища с надлъжни наклони до 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението от 100 
до 550 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум сдобавка само в износващия пласт, 
а при еднопосочна интензивност от 550 до 3000 ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер).

• при пътища с участъци с надлъжни наклони над 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението от 
65 до 420 ОА/ден е 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в износващия 
пласт, а при еднопосочна интензивност от 420 до 30000А/ден в двата пласта (износващ и биндер).
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Табпицз «H03.tS.l-
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И Категория

50/70
м<̂ т на 
шпитваие

fid-
малко

от

H<J ПСг-

от

Т, Пенатраиия, 23 °с, 0.1 mrn 50 7 0 БДС EN 1420

2. Температура ма омекване,
де 54 аце  EN 1427

3. Температура на счупване по Фрзас, °С S БДС EN 12593

4. Ппамча температура, аС 230 БДС EN ISO 2592
5. Устойчивост към втеърАвване прн i63 ''C БДС EN 12607-1

- Проммна на масата. 0,5 БДС SN 12607-1

50 БДС GN 1426

- Повишение на температурата на 
омекване, 40 БДС EN 1427

в. Съдържание на парафин, % 3,2 БДС EN 12606-1

7. Разтворимост, 99.0 БДС ELN 12592

Контрол на свързващите вещества.
Показателите, на който се изпитват битумите за производство на асфалтови смеси са следните:

• Темература на омекване
• Пенетрация
• Дуктилитет
• Температура на счупване
• Загуба на масата след нагряване
• Съдържание на парафин
• Сцепление с минералните материали
• Температура на пламване и горене
• Съдържание на вода
• Вискозитет
• Разтворимост в органични разтворители и съдържание на неразтворим остатък
• Други.
Определянето на температурата на омекване на битума става по метода на пръстен топче. Битумът е 
термопластичен материал, който под действието на по-висока темепратура омеква и се втечнява, а при по- 
ниски се втвърдява, като процеса е обратим. Температурата на омекване е средно аритметично от две 
паралелни проби.
Пенетрация е свойството на битумите да се противопоставят на проникването в тях на твърди тела. Тя се 
изразява чрез дълбочината на проникване на стандартна метална игла при определено постоянно 
натоварване, температура и време на действие. С увеличаване на температурата, пенетрацията също се 
увеличава.
Дуктилитета определя свойството на битума да се разтяга при определена температура и с определена 
скорост без да се скъса. Като мярка се определя максималната дължина на битумната нишка преди да се 
скъса.
Температурата на счупване определя еластичните качества на битумите при ниски температури. 
Температурата на счупване е температурата, при която битума нанесен на тънък слой, губи пластичността 
си.
Загубата на маса има за цел, определяне стабилността на битума при високи температури.
Съдържание на парафин има за цел, опрделяне съдържанието на парафин в битума, използван при 
производството на асфалтови смеси. Наличието на парафин в големи количества, влошава неговите 
качества
Сцеплението на битума с минералните материали се извършва, за да се определи реално сцепление между 
битума и минералните материали.
Температурата на пламване и горене е температурата при която отделните газове в битума се заплават и 
продължават да горят в продължение на 5 секунди.
Съдържанието на вода е недопустима при битумната емулсия. За това извършваме необходимата проба. 
Вискозитета е мярката за съпротивление на флуида срещу преместването на едни негови пластове спрямо 
други. Възприема се като „гъстота“ или съпротивление при изливане.
Асфалтови смеси за основни пластове.

Минералните материали за асфалтови смеси за основни пластове са добре комбинирани, така че 
зърнометричния състав на определения вид смес да бъде в границите, дадени в таблица 5402.1 от ТС 
2014

48



Таблица 5402.1.

Р а з м е р  н а  с и т а т а ,  # ,  т ш П р е м и н а л о  к о л и ч е с т в о ,  %  п о  м а с а

Д о

■Н:Д  йкш ,-

V*
& о В и с ш о п о р е с т а

с м е е

4 0 , 0  m i s 1 D D Н Ю

3 1 , 5  m m т  ~ и м Ш2 . -  Н Ю 100
2 0 . 0  т ш Т В -100 8 1  - 100 ш - ш

1 8 , 0  r r i r n т -  ш 7 8  - 100 7 0  -  1 0 0

1 2 v5 I t i & i м - ш 7 4 - 9 3 50-80
8 r0  mm 4 1  -  7 1 g § - 8 4 2 2 - 5 2

4 . 0  m m 2 3 - 5 $ 4 5  -  7 3 1 1  -  3 3

2 , 0  Ш : Ш 2 0  —  4 2 3 4 - 5 0 1 0 - 2 1

1 , 8  д а т 1 3 - » 2 0  -  4 5 5 - 1 5

5 0 0  ш я 9 - 3 1 1 4 - 4 1 3  - 1 0

2 S 3  ц т 7 - 2 4 8 —  3 3 1  - 8
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4е" "  1 5 3 - 2 0 0 - 7

6 3  Ц Ш 2 - 8 2 - 8 0 - 6

Б и т у м  { %  л е  м а с а  a t  м а е щ а  н а

а б щ и й  м и н  е ш ш н :  м а т ш ш л Т 3 . 5

т  п о - а д а я ш  о т  

3 3 3 . 0  -  4 3

Доставка и транспортиране на строителни материали.
За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите се покриват с брезент или 

друг подходящ материал. За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало е 
плътно стегнато. Осигурява се достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой 
транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат 
доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства е напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се 
превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните средства се експедират 
за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени
на дневна светлина.

При ръчно полагане на асфалтова смес доставеното количество се съобразява с темповете на 
полагане за да може сместа да се употреби при оптимална температура.

Взимат се всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни
влияния и по време на „—  транспортиране и престоя
преди разтоварване (покриване). ДТътн\^
Необходима /  Ел‘ \  ,;.. i а / / Автогу •. механизация и
човешки ресурс 4 * 4  f  ^  ,
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i ' Р̂ъководител на;;
[-■ . ■ , - екип. ■

Заместник 
.ръшводител на 
, ' екип' ,

Полагане на нов износващ пласт (пренастилане)
Технология на изпълнение.

Полагането на нов износващ пласт стартира с определяне на площа за ремонт. След което се 
фрезова и отстранява на деформациите по покритието с цел осигуряване на условия за полагане на 
следващ константен асфалтов пласт.

Проблемният участък се маркира от екип геодезисти, който следи непрекъснато нивата при 
извършване на СМР.

След което с помощта на моторна фугорезачка се изрязва или фрезова по предварително 
направените очертания.

Изрязаният участък се разкъртва механизирано с бензинов къртач или ръчно с кирки. 
Отстраняваме излишният материал до достигане на здрав пласт. Отстраняването се извършва ръчно с 
лопата или механизирано с товарачни машини.

При фрезоване, материална се натоварва директно в самосвали и е извовзва ма оказнато от 
Възложителя място.

Добре оформеният участък се почиства грижливо от несвързан материал с помощта на сгъстен 
въздух от моторна духалка. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално 
брашно на фуги и всичкия излишен битумен материал се коригират. При наличие на силно замърсяване 
повърхността се измива с вода под налягане. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с 
битумен разлив.

Запълват се евентуалните пукнатини в по-долните пластове с бавно разпадаща се битумна емулсия 
или асфалтова паста и извършване на разлив на разредена битумна емулсия за връзка в количество 0,25 -  
0,75 kg / m2. Напръскват се или се намазват вертикалните стени на участъка с разредена битумна емулсия в 
количество 0,25 0,75 kg / m2

Така подготвениятучастък се запълва по цялата дълбочина с сфалтова смес. До дълбочината на 
горния пласт на покритието се запълва с пореста асфалтов асмес за долен пласт,а останалата част с плътна 
асфалтова смес за горен пласт на покритието.

Разпределянето на сместа се извършва от крайщата към средата, за да се гарантира добра връзка 
между старата и новата настилка.

При запълването на дупките трябва се обръща внимание за намаляване дебелината на асфалтовия 
пласт след уплътняване, сместта се подравнява с помоща на дървено гребло.

Асфалтовата смес се полага при температура на въздуха не по- ниска от 5°С. Не се допуска 
полагане на асфалтови пластове при дъжд и върху мокра, заледена или заснежена повърхност. При 
аварийни ремонти с разрешение на инвеститора, може да се полага асфалтова смес и при по- ниски 
температури и при лоши атмосферни условия.

В зависимост от предвидените количества за полагане се осигурява достатъчна производителност 
на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че 
необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на 
асфалтовите смеси. Каросерията на превозните средства трябва е напълно почистена преди натоварване 
със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните 
средства се експедират за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени 
смеси да бъдат положени на дневна светлина.

При ръчно полагане на асфалтова смес доставеното количество се съобразява с темповете на 
полагане за да може сместа да се употреби при оптимална температура.

Вземат се всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни 
влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

При ремонта на малки площи - кръпки с ширина по-малка от 1,20 т полагането на асфалтовата 
смес може да се извършва ръчно. При ръчното полагане, изсипаната от самосвалите асфалтова смес се
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разстила с лопати и гребла на пласт с дебелина с 25-35 % по-голяма от предвидената в уплътнено 
състояние дебелина. Обръща се внимание при ръчното полагане да не е разслоена асфалтовата смес, 
едрите каменни фракции да не са отделени от дребните, но ако има такива те трябва с гребло да се 
отстранят от повърхността. При дълбочина на дупката до 5 см сместа се полага в един пласт, а при 
дълбочина над 5 см в два пласта.

Контролът при производството на асфалтовите смеси се извършва един път на ден за всеки 
асфалтосмесител и обхваща състава на сместа и/ или физико-механичните и показатели, съгласно БДС EN 
12697.

При ремонти на големи площи или цели улични участъци полагането се извършва с 
асфалторазстил ач.

Уплътняване на асфалтови смеси.
Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността се проверява и ако има неизправности те се 
отстраняват изцяло. За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валяците, те се 
овлажняват, без да се допуска излишно количество вода. След уплътняването на надлъжните фуги и 
крайните ръбове, валирането започва надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да 
напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането започва от по-ниската 
страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината 
на бандажа на валяка. Валяците се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред. 
Скоростта им не надвишава 5,0 km/h за бандажните валяци и 8,0 km/h за пневматичните валяци. Линията 
на движение на валяците и посоката на валиране не се променя внезапно. Няма да се допуска спирането на 
тежко оборудване и валяци върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт. Когато се полага в една 
широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния ред:
> Напречни фуги
> Надлъжни фуги
> Външни ръбове
> Първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна
> Второ основно валиране
> Окончателно валиране

Крайните ръбове трябва да се уплътнят най-късно 15 минути след полагането. Особено внимание 
ще се обърне при изпълнението на напречните и надлъжните фуги във всички участъци.

Напречни фуги. Напречните фуги внимателно се изграждат и напълно уплътняват, за да се 
осигури равна повърхност на пласта. Фугите се проверяват с лата, за да се гарантира равност и точност на 
трасето. Фугите се оформят в права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни 
или други средства, се възстановява вертикалността на челата и те се намазват с битумна емулсия, преди 
полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената 
асфалтова смес срещу фугата, е здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния валяк.
> Надлъжни фуги. Надлъжните фуги се уплътняват непосредствено след уплътняване на напречните 

фуги. Изпълняваната лента е по проектната линия и наклон и има вертикален ръб. Материалът, 
положен на граничната линия, е плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди 
уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес внимателно се обработват с гребло и се отстраняват. 
Уплътняването се извършва с бандажен валяк. Уплътняването продължава до пълното уплътняване и 
получаването на добре оформена фуга. Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е 
разрушена от превозни и други средства през деня, ръба на лентата се изрязва вертикално, почиства се 
и се намазва с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

> Външни ръбове. Ръбовете на асфалтовия пласт ще бъдат уплътнени едновременно или веднага след 
валирането на надлъжните фуги. Особено внимание ще се обърне на укрепването на пласта по цялата 
дължина на ръбовете. Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, ще 
бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на бандажа 
на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.

У Първоначално уплътняване. Първоначалното уплътняване следва веднага след валирането на 
надлъжните фуги и ръбовете. Валяците работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата 
машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на 
сместа. Няма да се допуска температурата на сместа да падне под 110 оС преди приключването на 
първоначалното валиране.

> В торо (основно! уплътняване. Пневматични валяци или бандажни валяци, се използват за основното 
уплътняване. Основното уплътняване следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато 
положената смес е все още с температура, която осигурява необходимата плътност. Валяците работят 
непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната посоката на 
движение на валяците върху още горещата смес е забранено.

^  Окончателно уплътняване. Окончателното уплътняване е извършено с бандажен или пневматичен 
валяк. Окончателното уплътняване е изпълнено докато материала е все още достатъчно топъл за 
премахване на следите от валяка. Всички операции по уплътняването се изпълняват в близка 
последователност. На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването се извършва 
с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата плътност. След

51



окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, плътността, 
дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички 
места с дефектна текстура, плътност или състав се коригират.

Движението се пуска когато, ремонтираната и уплътнена площ е изстинала. Връзката между 
старата и нова настилка се залива с гореща асфалтова паста или битум върху който се посипва каменно 
брашно.
Използвани материали -  производство, съхранение, доставка и транспортиране.
Асфалтови пластове

Контрол на влаганите материали за Асфалтови пластове
> Източник на материали
Използваните материали отговарят на всички изисквания за качество в Договора. Всички материали се 
изпитват и одобряват преди използването им за производство на асфалтови смеси. Доставяме материалите 
на обекта от предварително одобрен източник. Доставката на материали е придружена с декларация за 
съответствие от производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, 
показващ че материалите отговарят на изискванията на ТС2014.
> Съхраняване и транспортиране на материалите
Материалите се съхраняват и транспортира така, че да се гарантира запазване на качествата им. 
Материалите, одобрени и приети преди съхраняването и транспортирането, могат да бъдат проверени и 
изпитани преди използването им. Достъпът до депата е лесен за проверка и контрол на складираните 
материали. Преди окончателно приемане работата на Изпълнителя, всички складови площадки се 
възстановяват в техния първоначален вид.
При транспортиране и складиране на скалните материали не се допуска разслояването и замърсяването 
им. Не се допуска при съхраняване на материалите в депата смесване на материали, различаващи се по 
генетичен произход и физико-механични показатели, освен когато Спесификацията предвижда това. 
Не се допуска складиране на материалите във вид на конус. При използване на конвейерни ленти 
за транспортиране на материалите до депата, може да се наложи дооборудване с отвеждащи улеи или др. 
подобни устройства. Когато доставката се извършва с камиони, материалите се разтоварват така, че да се 
оформи един пласт. Трактори и товарачни машини използваме само за изравняване на депонирания 
материал, без да се допуска разместването на отделните доставки. Депата от скални материали, 
разположени на постоянни площадки в асфалтовата база, отделяме едно от друго чрез преградни стени 
и да бъдат изградени върху асфалтова или бетонова основа. Всички мерки за защита на материалите 
от замърсяване по време на съхраняване, транспортиране и подреждане в депата са за сметка на 
Изпълнителя.
Минералното брашно и гасената вар се складират в силози с подходящи размери така, че да бъде 
осигурена работата на асфалтосмесителя за един ден.
> Проверка, изпитване и контрол на материалите
За проверка точността на измервателните уреди, вида и характеристиките на материалите и определянето 
на работните температури при изготвяне на асфалтовите смеси, е осигурен достъп по всяко време до 
асфалтосмесителите, инсталацията за фракциите, складовете за съхранение, трошачките инсталации и 
всички останали съоръжения, използвани за производство и обработка на материалите. Вземат се проби 
и се извършват изпитвания на всеки материал, доставен на строителната площадка, за да установи дали той 
отговаря на изискванията на Спесификацията, въз основа на което да се приеме или отхвърли материала. 
При завършване на работата се вземат проби за определяне съответствието й със Спесификацията. 
Честотата на вземане на проби и тяхното изпитване се определя от Спесификацията.

Обектова лаборатория
Осигуряваме напълно оборудвана обектова лаборатория в съответствие с Раздел 5103 на ТС2014. В 
допълнение доставяме подходяща апаратура, за да може да извършва всички необходими изпитвания 
на материалите и смесите.
Изпълнителят поема всички разходи произтичащи от взимането на проби от материалите, 
асфалтовите смеси и изрязването на проби от асфалтовите пластове след уплътняване, включително и 
осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби.
Изпълнителят осигурява преносима сонда за вадене на ядки и режещи инструменти за взимане на 
ядки със диаметър не по-малък от 100 шш от пълната дълбочина на всички асфалтови пластове. 

Неподходящи материали
Материалите, които не отговарят на изискванията на Спесификацията се отхвърлят и се извозват от 
строителната площадка.

Изисквания към материалите за асфалтови работи.
> Едрозърнест скален материал
Едрозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която се задържа на сито 2,0 mm. В състава 
на едрозърнестия скален материал влиза трошен естествен камък или претрошен чакъл. Натрошените 
зърна мат кубична и ръбеста форма.
Зърнометрията е такава, че когато са комбинирани с други фракции в точни съотношения, 
получената смес да отговаря на изискванията на Спесификацията.
Едрозърнестият скален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна инсталация.
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Вземането на проби от едрозърнестия скален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и 
БДС EN 932-2. Зърнометричният състав на едрозърнестия скален материал се определя в съответствие с 
БДС EN 933-1.
Материалите за изпълнение на висококачествени фракции за горен пласт на покритието, долен 
пласт(биндер) и основен пласт на асфалтовата настилка, пластовете за подоснова и основа се добиват от 
сертифицирани кариери за добив на инертни материали. Добива на инертните материали се осъществява 
по „открит способ“, чрез извършването на взривни работи. По -  големите скални късове се разбиват 
допълнително чрез специализираната механизация.
Взривената скална маса се изсипва в трошачно -  пресевните инсталации. Пресяването се извършва на 
сухо. Използването на мобилни трошачки обуславя и последващата употреба на мобилни пресевни 
машини, съобразени с технологичните параметри на предхождащата трошачна инсталация. В зависимост 
от броя на желаните крайни фракции в една технологична линия, обикновено след трошачните машини се 
използват една или две мобилни пресевни машини.
Пресяването се извършва на сухо. Използването на мобилни трошачки обуславя и последващата употреба 
на мобилни пресевни машини, съобразени с технологичните параметри на предхождащата трошачна 
инсталация. В зависимост от броя на желаните крайни фракции в една технологична линия, обикновено 
след трошачните машини се използват една или две мобилни пресевни машини.
Инертния материал се складира и групира на купчини в зависимост от зърнометричният състав. Те се 
образуват върху основа от уплътнен трошен камък. Купчините са отделени една от друга, за да се избегне 
смесването на отделни фракции. Материалите се натоварват и де се доставят, в зависимост от дневната 
производителност на строително монтажните работи, който ги включват.
Съдържанието на натрошени зърна, в % по маса, за износващи и долни пластове на покритието 
(биндери) са не по-малко от 100 %, а за асфалтови смеси за основни пластове - не по-малко 75 %, когато се 
определя в съответствие с БДС EN 933-5.
Едрзърнестият скален материал за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт 
сплит мастик асфалт и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко са от 
магмени скали.
Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси:
• коефициент на плоски зърна, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за 

износващ пласт тип сплит мастик асфалт и за износващ пласт от асфалтобетон тип А при 
движение тежко и много тежко -  не повече от 15; за износващ пласт от асфалтобетон тип А при 
движение средно, леко и много леко, за асфалтобетон тип Б и за износващ пласт тип В1-не повече 
от 20; за долен пласт на покритието (биндер) -  не повече от 20 ; за основен пласт - не повече от 25, 
когато изпитването е в съответствие с БДС EN 933-3.

• коефициент на формата, в % по маса: за износващ пласт от асфалтобетон тип А при движение 
тежко и много тежко -  не повече от 15; за износващ пласт от асфалтобетон тип А при движение 
средно, леко и много леко, за асфалтобетон тип Б и за износващ пласт тип В 1 - не повече от 20; за 
долен пласт на покритието (биндер) -  не повече от 20; за основен пласт - не повече от 25, когато 
изпитването е в съответствие с БДС EN 933-4.

• съдържание на фина фракция (зърна с размери под 0,063 mm), в % по маса: за износващ пласт 
от асфалтобетон тип А и тип Б и за износващ пласт тип В1 - не повече от 2; за долен пласт на 
покритието (биндер) -  не повече от 3; за основен пласт - не повече от 4, определено съгласно БДС EN 
933-1;

• мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат), загуби в % по маса: за износващ 
пласт - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) и за основен пласт - не повече от 
20, определена съгласно БДС EN 1367-2;

• устойчивост на дробимост, определена с коефициента Los Angeles, в % по маса: за износващ пласт 
при тежко и много тежко движение - не повече от 25; за износващ пласт при движение средно, 
леко и много леко - не повече от 35; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 35; за 
основен пласт - не повече от 40, определена съгласно БДС EN 1097-2;

• устойчивост на полируемост PSV: за износващ пласт от асфалтобетон тип А при тежко и много 
тежко движение - не по-малко от 50, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 1097-8;

• съвместимост между едри скални материали и битумни свързващи вещества за износващи 
пластове, в % запазена повърхност - не по-малко от 80, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 
12697-11 ,т.7, при по-малък процент запазена повърхност е необходимо да се използват добавки 
подобряващи сцеплението.

• абсорбция на вода, в % - не повече от 2 за всички асфалтови пластове, определена съгласно БДС EN 
1097-6.

> Дребнозърнест скален материал
Дребнозърнест скален материал е тази част от скалния материал, която преминава през сито 2,0 mm. 
Дребнозърнестият скален материал се състои от естествен пясък и/или трошен пясък и има такъв 
зърнометричен състав, че когато е комбиниран с други фракции в точни съотношения, получената 
минерална смес да отговаря на изискванията на Спесификацията ТС2014.
За източник на естествен пясък се счита пресевната инсталация, от която е доставен.
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Трошеният пясък е произведен в трошачно-сортировъчна инсталация от натрошаването на чист, едър 
трошен камък, и не съдържа плоски и продълговати зърна. Вземане на проби от дребнозърнестия 
скален материал се извършва в съответствие с БДС EN932-1 и БДС EN932-2. Зърнометричният състав на 
дребнозърнестия скален материал се определя в съответствие с БДС EN 933-1.
Дребнозърнестият скален материал, влизащ в състава на асфалтовите смеси, отговаря на следните 
изисквания:
* пясъчен еквивалент, в %: за естествен пясък - не по-малък от 50, за трошен пясък -  не по-малък от 60, 

определен съгласно БДС EN 933-8.
• мразоустойчивост (след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат), загуби в % по маса: за износващ 

пласт - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) и за основен пласт - не повече от 
20, определена съгласно БДС EN 1367-2; Отделни депа от материали, които съдържат повече от 
10 % по маса дребнозърнест материал (<2,0 mm), се изпитват за "пясъчен еквивалент".

Асфалтовите смеси с изключение на дрениращо пътно покритие и сплит мастик асфалтът се допуска 
използване съотношение на трошен към естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В асфалтовите смеси 
за износващ пласт и долен пласт на покритието (биндер) съдържанието на естествен пясък в общата 
минерална смес не надхвърля 20 тегловни %.
> Минерално брашно
Минералното брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси се състои от фини частици получени 
от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043. То е добре изсушено и не съдържа буци и има 
зърнометричен състав, отговарящ на изискванията дадени в таблица 5103.3.1. от ТС 2014.

Табшц» 5103.3.1.

Размер- на штото. тш пршрн* тр & ш ш т  
fid Шев

2.0 1:00
0,125 85-100
ода 75-100

> Хидратна вар
Хидратна вар може да се използва като минерален пълнител и отговаря на изискванията дадени в 
БДС EN 459-1.
Хидратната вар се съхранява под подходящ покрив защитена от атмосферното влияние, тя е достатъчно 
суха, за да се изсипва свободно при обработка. Партидите от този материал се използват в същата 
последователност, както са доставени за асфалтовите работи.
Запасите складирани на обекта повече от 3 месеца или изложени на влага няма да се използват за 
асфалтовите работи.
> Свързващи вещества
Битумът за производство на асфалтовите смеси съгласно тази Спесификация е с вискозен пътен битум 
категория 50/70, както е специфицирано в таблица 5103.5.1 от ТС 2014 или полимер- 
модифициран,категория ПмБ 25/55-55 за долен пласт на покритието (биндер) и категория ПмБ 45/80-65 за 
износващ пласт, съгласно БДС EN 14023, както е специфицирано в таблица 5103.5.2 отТС 2014.
За подобряване устойчивостта на асфалтовите смеси на пластични деформации и коловози е 
необходимо използването на специални битуми / битуми с добавки повишаващи температурата на 
омекване на битума/ и полимермодифицирани битуми.
Те се използват както следва:
• за автомагистрали и пътища с интензивност на движението над 3000 ОА/ден с 11,5 т/ос -  да се 

използва полимермодифициран битум в двата пласта / биндер и износващ/, с изключение в 
обхвата на аварийните ленти;

• при пътища с надлъжни наклони до 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението от 100 
до 550 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум сдобавка само в износващия пласт, 
а при еднопосочна интензивност от 550 до 3000 ОА/ден в двата пласта (износващ и биндер).

• при пътища с участъци с надлъжни наклони над 4,5 % и еднопосочна интензивност на движението от 
65 до 420 ОА/ден с 11,5 т/ос да се използва специален битум с добавка само в износващия 
пласт, а при еднопосочна интензивност от 420 до ЗООООА/ден в двата пласта (износващ и биндер).
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VaOnvtLia 5103,12
Табпила 5103.5,1,
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50/70
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Контрол на свързващите вещества.
Показателите, на който се изпитват битумите за производство на асфалтови смеси са следните:
• Темература на омекване
• Пенетрация
• Дуктилитет
• Температура на счупване
• Загуба на масата след нагряване
• Съдържание на парафин
• Сцепление с минералните материали
• Температура на пламване и горене
• Съдържание на вода
• Вискозитет
• Разтворимост в органични разтворители и съдържание на неразтворим остатък
• Други.
Определянето на температурата на омекване на битума става по метода на пръстен топче. Битумът е 
термопластичен материал, който под действието на по-висока темепратура омеква и се втечнява, а при по- 
ниски се втвърдява, като процеса е обратим. Температурата на омекване е средно аритметично от две 
паралелни проби.
Пенетрация е свойството на битумите да се противопоставят на проникването в тях на твърди тела. Тя се 
изразява чрез дълбочината на проникване на стандартна метална игла при определено постоянно 
натоварване, температура и време на действие. С увеличаване на температурата, пенетрацията също се 
увеличава.
Дуктилитета определя свойството на битума да се разтяга при определена температура и с определена 
скорост без да се скъса. Като мярка се определя максималната дължина на битумната нишка преди да се 
скъса.
Температурата на счупване определя еластичните качества на битумите при ниски температури. 
Температурата на счупване е температурата, при която битума нанесен на тънък слой, губи пластичността 
си.
Загубата на маса има за цел, определяне стабилността на битума при високи температури.
Съдържание на парафин има за цел, опрделяне съдържанието на парафин в битума, използван при 
производството на асфалтови смеси. Наличието на парафин в големи количества, влошава неговите 
качества
Сцеплението на битума с минералните материали се извършва, за да се определи реално сцепление между 
битума и минералните материали.
Температурата на пламване и горене е температурата при която отделните газове в битума се заплават и 
продължават да горят в продължение на 5 секунди.
Съдържанието на вода е недопустима при битумната емулсия. За това извършваме необходимата проба. 
Вискозитета е мярката за съпротивление на флуида срещу преместването на едни негови пластове спрямо 
други. Възприема се като „гъстота“ или съпротивление при изливане.

Асфалтови смеси за основни пластове.
Минералните материали за асфалтови смеси за основни пластове са добре комбинирани, така че 

зърнометричния състав на определения вид смес да бъде в границите, дадени в таблица 5402.1 от ТС
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Доставка и транспортиране на строителни материали.
За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите се покриват с брезент или 

друг подходящ материал. За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало е 
плътно стегнато. Осигурява се достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой 
транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат 
доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства е напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се 
превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. Транспортните средства се експедират 
за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени 
на дневна светлина.

При ръчно полагане на асфалтова смес доставеното количество се съобразява с темповете на 
полагане за да може сместа да се употреби при оптимална температура.

Взимат се всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни 
влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

Необходима механизация и човешки ресурс
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Ремонт на паважна настилка
Върху настилките с паважно покритие под действието на движението и природните фактори най- 

често възникват следните разрушения и деформации:
Подувания и пропадане на отделни павета и участъци с размери от няколко павета до няколко 
квадратни метра.
Образуване на коловози, успоредни на оста на пътя, обхващащи в напречна посока две-три павета. 
Напречни вълни и пропадания, перпендикулярни на оста на пътя.
Разрушения на отделни участъци, при които се нарушава връзката между каменните блокове, а 
подложния слой се изхвърля на повърхността.
Разместване на крайните павета, съпроводено с разместване или разрушаване на бордюрните камъни. 
Разреждане на паветата и увеличаване на фугите между тях.
Разрушения на отделни камъни от по-слаби породи или заобляне /излъскване/ на ръбовете им и др.

Към текущото поддържане на паважните покрития се отнасят основно работите, свързани с 
ремонта на хлътванията и разместванията на отделни каменни блокчета, както и отстраняването на 
причините, които ги пораждат. При необходимост се подменят и отделни разрушени павета или такива с 
обрушени или излъскани ръбове.
Технология на изпълнение.

Ремонтните работи могат да се обособят в две основни групи:
• Ремонт на повреди по настилката, свързани с деформации на земното легло -  пропадания, подувания, 

коловози, напречни вълни и др.
о Участъкът, подлежащ на ремонт, се почиства от прах и кал. Поддожният пясък и каменните блокчета 

се изваждат, като последните се складират по размери, 
о Основният пласт / най-често трошенокаменна настилка / се изравнява с трамбован дребняк / фракция 

4/12 / при малки локални хлътвания или се 91 отстраняват всички пластове до земното легло, като 
нездравата почва се заменя с подходяща -  чакълеста, пясъчна или баластра, 

о Полагат се и се уплътняват подходящо нови основни пластове, които трябва да бъдат от същия вид 
материал, от който са изградените в съседните здрави участъци, 

о Полага се нов подложен пясъчен слой, който се подравнява и уплътнява.
о Каменните блокчета се пренареждат, като се полагат в пясъчния слой така, че да се издигат с 2-0 cm 

над нивото на съществуващата настилка и леко се трамбоват. 
о На повърхността се разпръсква фракция 8 /12  / -ь 16/20/ ,  която с метли се вкарва в празнините между 

блокчетата.
о Повторно се трамбоват паветата с механизирани трамбовки с маса 2 5 0 0  kg. Уплътняването се 

извършва от крайните редове павета към средните и следва начина на тяхното нареждане / право, 
диагонално или сегментно.

о Повторно се разпръсква фракция 4 0  /12/ с последващо трамбоване, докато нивото на ремонтирания 
участък остане около 1,0 cm над нивото на съществуващата настилка / с оглед на допълнителното 
доуплътняване от движението /.

о Засипване на ремонтираните участъци със слой от едър пясък с дебелина 1 ,50,0  cm, който се размита, 
за да се запълнят фугите между паветата.

о При по-голяма площ на ремонтирания участък се допуска след разпръскването на дребната фракция да 
се извърши уплътняване с тежък валяк.

о Използваните материали при посочените ремонтни работи отговарят на изискванията на БДС EN 
13043 и БДС EN 12620.

• Ремонт при разреждане и разместване на павета и увеличаване на фугите между тях, свързани с 
недостатъчната стабилност на бордюрите и банкетите.
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о Ремонт и стабилизиране на банкетите.
о Подравняване и подобряване на устойчивостта на бордюрните камъни. 92 
о Пренареждане на разместените паважни блокчета.

Едрия паваж се нарежда в прави редове, перпендикулярни на 
оста или в диагонал под ъгъл 45°. При диагоналното нареждане, 
редовете могат да продължават от единия край на паважа до другия 
или да се срещат в оста под прав ъгъл. При диагоналното нареждане в 
краищата на паважа при бордюрите се поставят петоъгьлни павета. 
Паважът се нарежда върху пласт пясък с дебелина от 4-7 cm в 
зависимост от вида на паважа. Върху нареденият паваж се насипва 
пласт пясък с дебелина 2-3 cm, който с метли и с поливане с вода се 
вкарва във фугите между паветата, който не могат да бъдат по-го леми 
от 1 cm. Уплътняването може да се извършва и с леки 5-6 t тандем 
валяци. Валирането започва от краищата на паважа и напредва към 
оста, като се полива с вода. За уплътняването на 1 т 2 паваж са 
необходими около 50 литра вода. Напречен наклон на паважните 
настилки е от 2,5% до 4%.

След окончателното уплътняване на паважа (трамбоване или 
валиране) фугите между паветата се запълват с чист едрозърнест 
пясък. Пясъкът се разтрива с четки, като едновременно се полива с 
вода.

.  4 .\i ' • * *; . .
’ * ^ * * *  ч> :* ?  • * * • • , , , .  • ^
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Използвани материали -  производство, съхранение, доставка и транспортиране.

По отношение на големината паветата биват едри , средни и дребни. Паважните настилки в 
зависимост от вида на паветата биват -  едър паваж, среден паваж и дребен паваж.
• Едрите павета имат форма на паралелепипед или приблизително такава с размери :дължина 1 8 - 2 0  

см.,ширина 12 -  14 см. и височина 12 ~ 14 см. Всички повърхнини трябва да са равни ,прави , без 
ущърбвания.При поставяне на две павета едно върху друго между плоскостите им не трябва да има 
празнина по-голяма от 6 мм.

• Средните павета имат приблизително кубична форма с размери над 9см. до 12 см.включително, 
горната повърхност трябва да бъде равна , но грапава и да има приблизително квадратна форма с
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прави и пълни ръбове, пресичащи се под прав ъгъл с толеранс +/- 5%
• Дребните павета имат приблизително кубична форма с размери от 7 до 9 см.включително и трябва да 

отговарят на условията като средните павета.
Паветата се произвеждат от естествени камъни с еруптивен произход (гранит, сиенит и др).
При производството паветата, трябва да са цепени, лицевите площи почти правоъгълни и 

паралелно спрямо долната площ, страничните площи са под прав ъгъл спрямо лицевата площ.
Един от начините за производство на павета е чрез машина предназначена за обработка на камък в 

пол у - авто м атич е н режим със специален инструмент. Тя се използва за рязане на гранит за производство на 
павета и гранитни плочи. Конструкцията на машината е изградена от затворени профили. Тя е снабдена с 
контролно табло, водосточни подложки, филтри, електромотор, диск за рязане на материала. В процеса на 
обработка на камъка се използва вода насочена към режещия диск.

Паважът се доставя в насипно състояние със самосвали, изсипва се в близост до работния участък 
след което се разнася с ръчна количка, комбиниран багер или мини челен товарач.

Необходима механизация и човешки ресурс
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Рискове и мерки за тяхното предотвратяване.
Въведение

Идентификацията и управлението на риска е систематичният процес по идентифициране, 
анализиране и реагиране на рисковете по проекта. То включва максимизиране на вероятността и 
последствията от благоприятни събития и минимизиране на вероятността и последствията от нежелателни 
за проекта събития. Проектният риск е несигурно събитие или състояние, което, ако се случи, има 
положително или отрицателно влияние върху целите на проекта.

Идентификацията и управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното 
управление на инвестиционния проект. Известно е, че всеки един проект е динамичен и е свързан с 
непрекъснат преход във време, пари, участници, следователно винаги съществува определен риск, който е 
необходимо да бъде управляван.

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

Като обществена категория рискът представлява събитие, което може да стане или не. В случай на 
изпълнение на такова събитие са възможни три икономически резултата: отрицателен, нулев и 
положителен.

Рискът и неопределеността са две различни неща, които се припокриват до известна степен. 
Рискът е свързан със ситуация, в която един проект има няколко възможни алтернативни решения, 
представени чрез система от показатели, за които се знае възможното развитие на всеки един от тях, 
изразено чрез тяхната стойност и вероятността за реализацията им. Сумата от вероятностите на всички 
алтернативни решения за всеки показател е единица.

С отдалечаването във времето влиянието на случайните фактори се засилва и настъпва промяна в 
условията, които влияят върху стойностите на показателите за всеки вариант с непредсказуеми резултати. 
Тогава настъпва ситуация, при която не съществува възможност да се предвиди вероятността за 
реализиране на предвидените резултати. В този случай е налице ситуация на неопределеност.

Рискът може да се управлява, т.е. да се използват различни методи, позволяващи в определена 
степен да се прогнозира настъпването на рисковото събитие и да се вземат мерки за снижаване на степента 
на риска.

Известно е, че всеки един проект е динамичен и е свързан с непрекъснат преход -  във време, пари, 
участници, следователно винаги съществува определен риск, който е необходимо да бъда управляван.

Рискът при проекта е свързан със събитие или условие, което с появяването си може да предизвика 
положителни или отрицателни последствия за проекта.

1.1. Общи положения
Риск е вероятността от настъпването на събитие, което може да окаже негативно влияние върху 

дейността. Оценката на риска е методът за установяване на зони с потенциално високо ниво на риск.
Рискът при проекта е свързан със събитие или условие, което с появяването си може да предизвика 

положителни или отрицателни последствия за проекта. Възможностите за съществуването на риск при 
реализацията на проекта са най-различни:
• закъсняло включване на участник в проекта;
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• неподготвени кадри;
• слаба управленска практика (води до изоставане от графика или закъсняване в окончателното 

приключване на обекта);
• силно влияние на външни участници;
• рязка промяна на социалната или икономическа ситуация в страната;
• промяна на основни стратегически документи и др.

Степента на риск при проекта се проявява както в заплахата за реализацията на обектите по 
проекта, така и във възможността за нейното подобряване.

Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват и рискове, които са били идентифицирани и 
анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директното разработване на стратегия за 
управление на риска. Институциите, реализиращи инвестиционни проекти възприемат риска като 
възможна заплаха, но и като условие за възможен успех. За да се гарантира успех на проекта, цялата 
информация, свързана със риска в организацията трябва да бъде ориентирана към проекта. Управлението 
на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране, анализиране и предприемане на мерки по 
отношение на риска в проекта.

В управлението на инвестиционни проекти, понятието „риск” се свързва с „несигурност” и 
„вероятност”. Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се 
допусне промяна на основните планирани и одобрени параметри свързани с инвестиционния проект в 
негативно направление (удължаване на срока на проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение от 
обхвата, влошаване на качеството и др.). Тези процеси, които се наричат още управленски процеси са 
следните:
• Определяне на факторите на влияние -  анализ и оценка на тези фактори, които могат да 
предизвикат промяна в елементите на проекта.
• Идентифициране на риска -  определяне и документиране на онези променливи, характеризиращи 
основните елементи на проекта, за които има възможност да настъпи промяна в резултат на влиянието на 
посочените фактори.
• Качествен анализ на риска -  определяне на вероятния начин на промяна на идентифицираните 
рискови променливи.
Качественият анализ на риска включва оценка на влиянието и вероятността от даден риск. Този процес 
приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целите на проекта. Качественият анализ 
на риска е един от начините за определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към 
справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството 
на наличната информация също спомага при преоценката на риска. Качественият анализ на риска изисква 
оценка на вероятностите и последствията, чрез установени методи и инструмента:

• Количествен анализ на риска -  задаване на количествени стойности на извършения качествен 
анализ.

• Оценка на риска. Оценката на риска се извършва основно на две нива.
Първото ниво е оценка на риска, е свързано с конкретното осъществяване на целите на проекта в 

рамките на планираните времетраене и бюджет. Тук оценката на риска се извършва от гледна точка на 
управлението на инвестиционния проект.

Второто ниво е оценка на риска на изчислената ефективност на проекта. Конкретен количествен 
измерител на риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект. При другите видове 
ефективност -  социална, културна, образователна и др. оценката на риска се извършва чрез качествени 
измерители.

• Определяне на допустимото ниво на риск -  прилагане на процедури и техники за увеличаване на 
възможностите и намаляване на препятствията пред обектите на управление.

• Мониторинг и контрол на риска -  извършване на постоянен контрол на идентифицираните 
рискови дейности, откриване на ново възникнали такива, изпълнение на планираните дейности по 
отношение на риска.

Класификация на рисковете 
Рискове от обективен характер

Ако причината за създаване на ситуация, водеща до прекъсване на Договора е от обективен 
характер -  неблагоприятни климатични условия, земетресение, природни бедствия и др. в резултат на 
„непреодолима сила” ще се използва процедурата по възникване на „форсмажорни обстоятелства”. Ще се 
извърши следното:

• Получаване на документ -  справка от Метеорологичната служба в района
• Изпращане на писмо с приложена справка до Възложителя чрез работния екип -  ръководител на 

екипа и Инвеститорски контрол
• Получаване на удостоверение от Българската Търговско Промишлена Палата за създадени условия 

на форсмажорни обстоятелства
• Изпращане на удостоверението до възложителя с искане за удължаване на срока за изпълнение
• Направа на протокол обр. 10 за прекъсване на работата, съгласно Наредба №3/31.07.2003г.
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• Направа на протокол обр. 11 за възобновяване на работата 
Рискове от субективен характер.

Ако причината е отговорност на Изпълнителя, същия няма право за удължаване на времето или на 
изплащане на разходи, направени за отстраняване на последствия от лошо управление, лоша организация, 
немарливост, влагане на некачествени материали, неспазване на изискванията по ТБТ, както и пропуски от 
Изпълнителя да предпазва, съхранява и обезопасява обекта. Изпълнителят отстранява за своя сметка всяка 
повреда, всеки дефект или всяка загуба в обекта или технологичното оборудване, материали и др. Ако 
Изпълнителят пропусне да изпълни свое задължение Инвеститорския контрол може да даде инструкция на 
Изпълнителя изисквайки от него да отстрани пропуска.

След като бъдат идентифицирани рисковете се оценяват, като се определи степента на риска, 
която съответният ръководител е готов да приеме при осигуряване на необходимите ресурси.
• Рисковете се категоризират като високи, средни и ниски.
• Рискът е висок, когато не всички рискове са покрити с контролни процедури;
• Среден е, когато всички рискове са покрити в известна степен с контролни процедури, но с 

недостатъчна ефективност;
• Нисък е, когато всички рискове са покрити с адекватни контролни процедури с висока ефективност и 

липсват или са налице незначителни отклонения.
Методи за идентифициране на риска

Идентифицирането на риска е итеративен процес на установяване на онези параметри, чиято 
промяна поотделно или заедно би предизвикала промяна в основните характеристики на проекта -  цел, 
обхват, срок, бюджет, качество, съответствие с национални приоритети, ефективност и др.

Идентификацията на риска е първият етап в процеса на управление на риска. Правилното 
идентифициране на риска предопределя ефективността на целия процес на управление на риска. Ако 
мениджърите по риска, или участниците в проекта, които изпълняват този процес не успеят да 
идентифицират всички проблеми, пред които е изправен проекта, то неоткритите и неизяснени рискове 
остават неуправляеми. В проекта несъзнателно няма да бъдат отчитани и предприемани никакви действия 
относно тях и последиците могат да бъдат изключително нежелани. Неспособността да се идентифицират 
потенциални печеливши рискове е също толкова неблагоприятна, както да не се идентифицират рискове, 
свързани със загуби. Пропускането на благоприятни възможности, които в проекта се търсят, е проблем, 
равностоен на проваляне на проекта.

Методите за идентификация на риска се разделят на два основни вида:
• методи за експертна оценка
• методи за физическа идентификация на риска.

Разликите между методите е, че методите за експертна оценка се прилагат през целия жизнен 
цикъл на проекта и се основават на прилагане на опит от предишни проекти и анализи, докато методите за 
физическа идентификация се основават на конкретни стойности, получени в етапа на същинската 
реализация на проекта. Поради тези разлики, идентификацията на риска в началния идеен етап се 
извършва чрез методите на експертна оценка.

Идентифицирането на рисковете се извършва чрез, анализ на данните получени от;
• Фактически проверки на място;
• Проверки на документи;
• Наблюдение;
• Доклади;
• Писмени становища;
• Други методи по преценка на ръководството.
Методи за управление на риска обяснения на рисковете и допусканията, оказващи влияние върху 
изпълнението на договора

Управлението на риска включва идентифициране, оценяване и контролиране на потенциални 
събития или ситуации, които могат да повлияят негативно върху постигане на целите на организацията и е 
предназначено да даде разумна увереност, че целите ще бъдат постигнати.
Управление на риска.

Това е процесът на идентифициране, анализиране и оценка на рисковете, свързани с постигането 
на целите и задачите на организацията и предприемането на действия за минимизирането им до приемливи 
нива.

Стъпките преди определяне на метода на управление на риска са следните:
• Идентифицират се рисковете, застрашаващи постигането на целите на организацията, външни и 

вътрешни фактори, както на равнището на организацията, така и на равнището на отделните дейности;
• Преценява се значимостта на всеки риск, оценява се вероятността от възникването му и влиянието 

което ще окаже;
• Оценява се податливостта на организацията към съответния риск;
• Избор на подходящ метод за управление на риска -  прехвърляне, толериране или намаляване на риска.

Основните цели, при които се идентифицират рисковете са следните:
Постигането на определените стратегически и оперативни цели;
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• Определяне на показателите за оценяване на степента и точността на изпълнение на задачите и 
дейностите;

• Външна репутация на организацията;
• Спазването на законодателството и въведените правила.
Контролни дейности.

Контролните дейности са отговорност на ръководителите на всички управленски нива. 
Осъществяват се в цялата организация, на всички равнища и във всички функции и процеси в 
организацията.

Контролните дейности представляват действията, регламентирани със съответни правила и 
процедури, които се извършват коректно и навременно създават необходимите условия за правилно 
управление и намаляване на рисковете. Тези дейности са констативни, превантивни и корективи.

Превантивни са контролните дейности, които пречат да възникнат нежелани събития. С тях се 
въвеждат мерки за избягване на предвидените евентуални отклонения и проблеми преди тяхното 
настъпване.

Констативни са тези контролни дейности, с които се установяват възникнали нежелани събития и 
се сигнализира на непосредствения ръководител за тях.

Корективни са контролните дейности, които целят да бъдат поправени последиците от настъпили 
нежелани събития.
Информация и комуникация.

Информацията е необходима на всички нива в една организация, за да се определи, оцени и 
отговори на риска.

Информацията и комуникацията създават възможност за оценка на правилността, етичността, 
икономичността, ефективността на дейностите.

Информацията е необходима на всички равнища на организацията, за да се осъществява ефективен 
вътрешен контрол и да се постигнат целите и.

Ефективната комуникация трябва да протича по вертикалните и хоризонталните връзки на 
организацията, през всички компоненти и в цялата структура.

Предоставената информация трябва да бъде: своевременна, уместна, актуална, точна, вярна и 
достъпна.
Мониторинг.

Това е преглед на дейността на организацията, за предоставяне на увереност, че въведените 
контролни дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето. 
Осъществява се с цел утвърждаване на пълноценно работещите практики, коригиране на непълноценните 
такива и въвеждане на нови правила и процедури, чиято необходимост е установена.

Ръководството използва оценката на риска като част от процеса за осигуряване на успех при 
постигане на целите.

Риск е вероятността от настъпването на събитие, което може да окаже негативно влияние върху 
дейността. Оценката на риска е методът за установяване на зони с потенциално високо ниво на риск. 

Използват се следните методи за управление на риска:
• Ограничаване на риска — при този метод се изграждат контроли, предоставящи разумна увереност за 

ограничаване на риска в приемливи граници, в зависимост от значимостта на риска и съобразно 
разходите за въвеждането на контролите. Рисковете при този метод с наблюдават периодично.

• Прехвърляне на риска -  този метод се използва, когато ръководството преценява, че рискът е твърде 
висок и трябва да се “прехвърли” към друга организация.

• Толериране на риска -  такава реакция на управление на риска се предприема, когато определени 
рискове имат незначително влияние върху постигане на целите или ако разходите за предприемане на 
действия са многократно по-високи от очакваните ползи. В този случай ръководството приема този 
риск, но и го наблюдава постоянно, тъй като е възможно различни фактори да окажат въздействие 
върху вероятността и влиянието, което има и да го изместят в по-висока категория.

Конкретният метод за управление на риска се определя от съответния ръководител в зависимост от 
дейността, с цел получаване на разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри за 
постигане на поставените цели.
Управлението на риска на всички управленски нива се осъществява чрез:
• Определяне;
• Анализ;
• оценка, и категоризиране на рисковете, които заплашват постигането на целите.

Въвеждане на дейности за контролиране на рисковете, които намаляват рисковете до нива, 
определени от ръководството като приемливи.

Мониторинг и периодично преоценяване на съществуващите рискове, застрашаващи постигането 
на целите в организацията.
• Изготвяне на доклади до ръководството, предоставящи информация за констатираните проблеми, с 

цел предприемане на действия за отстраняването им.
• Предприемане на коригиращи действия на база информацията от мониторинга и докладване за тяхното
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изпълнение.
Основните рискове, които се идентифицират и управляват са свързани с:

• Постигане на определените стратегически, тактически и оперативни цели;
• Изграждане на подходяща организационна структура;
• Спазване на законовата уредба, договорните отношения, вътрешните процедури, системи, политики и 

правила;
• Показателите за оценка на степента на изпълнение на задачите и дейностите;
• Финансирането и наличието на бюджетни ограничения;
• Осъществяването на оперативните дейности и задължения и създаване на линия на докладване и 

отчетност.
Мерки за управление на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху 

изпълнение на договора.
Във фаза „планиране”, след като бъде оценен риска, се планират съответните мерки за поемането 

на съществуващия риск. Контрола се осъществява като се оценява степента на неутрализиране на 
отрицателния риск при изпълнението на планираните мерки.

Важно е да се планират и последващите процеси по управление на риска, за да има съизмеримост 
между нивото, вида и прозрачността на управление на риска от една страна и самия риск и важността на 
проекта за организацията от друга.

Участници в процеса на определяне на риска са: екипът по проекта, екипът по управление на 
риска, специалисти от други клонове на сдружението, Възложителя, крайни потребители, други 
ръководители на проекти и външни експерти. Определянето на риска е итеративен процес. Първата 
итерация може да се осъществи от част от екипа по проекта или от екипа по управление на риска. Целият 
екип по проекта и основните заинтересовани лица могат да осъществят втората итерация. Щом бъде 
идентифициран даден риск, се разработват и дори внедряват прости и ефективни мерки за преодоляването 
му.

Във фаза „същинско изпълнение”, контрола се осъществява като планираните мерки се изпълняват 
и се предприемат и допълнителни, ако е необходимо.

Представената технология на управление на риска се реализира чрез конкретни методи. Някои от 
тези методи съчетават повече от една стъпка в технологията, други изпълняват единични стъпки. 
Прилагането на тези методи е свързано с анализ на техните положителни и отрицателни страни и избор на 
най-добрия или съчетание от тях.

Контролът на риска може да включва избор на алтернативна стратегия, прибягване до резервен 
план, извършване на коригиращи действия или препланиране на проекта. Ръководителят на екипа 
периодично получава информация на ефективността на плана и наличието на неочаквани влияния и взимат 
съответните мерки в хода на проекта.

Мерките за поемане на риск се свеждат до:
• Осигуряване на допълнителни парични средства от съществуващите финансови източници: собствен 

бюджет, на по-висша инстанция, банки и др. за компенсиране на възникналите парични нужди.
• Осигуряване на допълнителни ресурси (труд, материали и механизация) за компенсиране на времевото 

изоставане.
• Управление на промените

Управлението на промените се отнася за процедурите по контрол на промените за искания, които 
се считат за отклоняващи се от основните и съгласувани рамки на проекта, като тези процедури се 
прилагат за всички типове искания за промяна.

При управлението на промените две важни становища се вземат предвид:
• Ако трябва да бъде въведена промяна в продукт, описанието на продукта трябва да бъде прегледано за 

промени.
• След като веднъж един продукт е утвърден, Ръководителят на екипа не бива да позволява никаква 

дейност, която би променила продукта, без разрешението на Възложителя.
Всички промени се определят като някой тип от възможните промени по проекта се управляват 

чрез прилагането на една и съща техника.
За изпълнението на този договор Изпълнителя е мобилизирал екип от експерти с голям опит и 

познания в съответната област, което дава възможност договора да бъде успешно и качествено изпълнен, с 
което ще се постигнат необходимите резултати от проекта.

При изпълнение на ангажиментите си експертите на Изпълнителя поддържат близка връзка и 
сътрудничество с общината, и всички други местни и централни ведомства и експлоатационни дружества 
свързани с изпълнението на целите на проекта.

Екипът специалисти се състои от инженери с дългогодишна практика на подобни обекти. Обектът 
се оглавява от Ръководител на екип, който отговаря за навременното и качествено изпълнение и предаване 
на всички дейности на Възложителя, спазването на изискванията на Възложителя и комуникацията с екипа 
на Възложителя. Той ще отговаря и за редовното докладване за изпълнението на проекта пред 
Възложителя и трети лица.

Всеки екип отговорен за изпълнение на задачите има ръководител, който ще отговаря за
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качеството на работата на експертите, включени в изпълнението на съответната дейност. За улесняване на 
комуникацията между различните екипи по проекта, както и тази между Възложителя и Изпълнителя и 
специалистите от различните екипи ще бъдат в непрекъсната връзка помежду си (редовни работни срещи). 
На ежеседмично провежданите вътрешни срещи на екипа текущо ще бъдат дискутирани проблеми, 
свързани със статуса на дейностите по обекта, евентуалните забавяния, пречките пред изпълнението, както 
и мерките за преодоляването им. Допълнително ще се идентифицират и обсъждат текущи проблеми и 
задачи на членовете на екипа. Въз основа на уточнените план-графици по отделните дейности ежемесечно 
ще бъдат съставяни индивидуални доклади на експертите. Вътрешните работни срещи ще се провеждат:
• един път дневно при нормални обстоятелства;
• извънредно при необходимост.

В рамките на оперативното управление на обекта ще се извършват и дейности по вътрешен 
контрол по изпълнение. С цел упражняване на контрол и извършване на оценка на дейностите по проекта 
ще бъдат изготвяни ежемесечни отчети от членовете на екипа за спазването и изпълнението на 
предварително утвърдените план-графици. Ще бъдат контролирани дейностите, предвидени за изпълнение 
в рамките на проекта и при идентифициране на евентуални проблеми ще се търси успешен начин за 
тяхното разрешаване.
Разпределение на отговорностите при управление на риска 
Възлагане на проверка на риска -  подход “отгоре надолу”

Комисия, периодично разглежда функциите и дейностите, във връзка с целите и идентифицира 
свързаните с тях рискове. Тя докладва за констатираните и оценени от нея като най-съществени рискове в 
стратегически аспект.
• Води се регистър на рисковете.
• Въз основа на докладваното се предприемат действия за намаляване на рисковете чрез:
• Издаване на заповеди
• Създаване на комисии за действие;
• Въвеждане на строг режим за наблюдение на проблема
• Други.
Самооценка на риска ~ подход “отдолу нагоре”

Идентификацията на рисковете в дейността на е вътрешен процес, който се извършва по 
последователен и координиран начин във всички отдели и структурни звена.

Наименование на риска и обхват на риска - качествено описание на събитията, техния мащаб, вид, 
брой и зависимости;

Характер на риска - стратегически, оперативен, финансов, риск от несъответствие;
Фактори, които влияят на риска - различни групи хора, ситуации, среди, както и техните 

очаквания, предвидимост;
Количествена характеристика на риска - въздействие и вероятност;
Праг на поносимост - потенциални загуби и финансови последствия, максимална възможна загуба, 

вероятност и размер на потенциалната загуба, цели за контрол на риска и желано ниво на изпълнение;
Механизми за контрол и прехвърляне на риска - основни средства за текущ трансфер на риска, 

ниво на доверие в съществуващите механизми, процедури за мониторинг и преглед.
Възможни мерки за подобрение - препоръки за минимизиране на риска.
Стратегия и развитие на политики - определяне на функционално отговорен екип (длъжностно 

лице) за минимизиране на риска.
Целта на описанието на риска е да се систематизират и идентифицират рисковете, в дейността на 

отделите и структурните звена, като информацията се използва при извършване оценка на рисковете. 
Отчитайки очаквания размер на последствията и честотата на всеки риск е необходимо да се даде 
приоритет на определени рискове, които следва да се подложат на детайлен и приоритетен анализ от 
ръководството.

След етапа на анализ на рисковете в дейността, ръководството следва да направи качествена 
оценка -  сравнение с критериите, установени с вътрешни актове по отношение оценка на разходи и 
приходи, нормативни изисквания, интереси на заинтересованите страни и др. Качествената оценка на 
рисковете позволява тяхното приоритизиране по степен на важност.

Началник отделите и ръководителите на структурните звена избират и предлагат на ръководството 
мерки за изменение на риска до приемливо ниво.

Всички действия, свързани с управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите 
задължително се документират.
Мониторинг на процеса на управление на риска

Ефективното управление на риска се осъществява чрез процедури за отчетност и контрол 
осигуряващи ефективно разпознаване и оценка на риска, както и предприемане на необходимите мерки. 
Тези процедури са неразделна част от Системата за финансово управление и контрол.

Периодично се извършва преглед на стратегията за управление на риска и утвърдените процедури 
за отчетност и контрол, с цел идентифициране на възможности за подобряване. Промените в средата се 
разпознават и се извършват своевременни изменения в системата. Процесът на наблюдение потвърждава 
наличието на необходимите контроли за дейността и, че процедурите се разбират и изпълняват.
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При процеса на преглед и наблюдение се определя дали:
• Предприетите мерки са дали желания резултат;
• Възприетите процедури и събраната информация за оценката са били подходящи;
• По-добро познаване на проблема би довело до по-сполучливи решения и до по-добри представи за 

това, какво ново трябва да се научи за по-добро бъдещо оценяване и управление на рисковете.
Стратегия подлежи на периодичен преглед и актуализиране.
Тъй като управлението на риска е итеративен процес, който се реализира в жизнения цикъл на 

проекта, контрола се свързва с повтарянето на всички описани в представената технология дейности през 
определен от участниците в проекта интервал от време.

Във връзка с изпълнението на поръчката са идентифицирани следните възможни рискове, които 
могат да възникнат и окажат влияние при изпълнението на договора:
Времеви рискове.
Закъснение началото на започване на работите поради обжалване от страна на отстранени или 
класирани на по-задни места участници; забавяне подписването на Договора между Възложител и 
Изпълнител.
-  Вероятност да се случи: малка
-  Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:

- В  подготовката на техническото предложение и офертата стриктно са спазени всички изисквания 
на Възложителя

-При  подбора на Изпълнител за поръчката ние гарантираме, че предоставените документи са 
автентични, не са с изтекъл срок, налични са необходимите финансови ресурси да се обезпечи Гаранцията 
за изпълнение на договора, както и изискваните технически специалисти, необходими за изпълнение на 
поръчката.
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  При изискване на разяснения по части от Работната програма и Офертата ние ще подкрепим 
предложените решения със съответните обосновки и изчисления, които да удовлетворят компетентните 
органи
-  За да се намалят последиците от забавяне на избор на Консултант ще съдействаме на Възложителя в 
своите правомощия по съставяне и осигуряване на документи, необходими за започването на дейностите 
по реализация на обекта

-Подготовката на документите за подписването на Договора ще започне при обявяването на 
резултатите от класирането на участниците, в случай че сме класирани на първо място. В случай на липса 
на документ ще предприемем всички необходими действия за най-бързото му предоставяне на 
Възложителя.
Продължителни неблагоприятни климатични условия и природни катаклизми -  наводнение, 
застудяване, ураган и др., които за продължителен период да възпрепятстват или затруднят 
движението на хора, оборудване и техника и автомобили до строителната площадка

Вероятност да се случи: малка 
Степен на влияние: значително

•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Строителят предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места 
при неблагоприятни климатични условия;
-  Строителят своевременно информира работещите на строежите, за които отговаря, за очаквани 
резки промени в климатичните условия;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника и 
оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да се отрази 
на изпълнението на останалите СМР;

•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на обекта, които не са 
засегнати от бедствието;
-  Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за компенсиране на 
забавата в изпълнението на СМР;

Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, 
компенсиране на забавата в изпълнението на СМР.
Неблагоприятни атмосферни условия за твърде дълъг период, при условия извън форсмажорните 
обстоятелства.
-  Вероятност да се случи: голяма
-  Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Строителят предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места 
при неблагоприятни климатични условия;
-  Строителят своевременно информира работещите на строежите, за които отговаря, за очаквани
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резки промени в климатичните условия;
-  Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване на изпълнението 
на СМР и постоянна готовност за изпълняването му;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника и 
оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да се отрази 
на изпълнението на останалите СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  Изпълнението на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия 
(гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на 
денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.;
-  Изпълнение само на работи при които атмосферните условия не застрашават живота и здравето на 
персонала и не отразяват на качеството на СМР;
-  Предприемане на мерки за осигуряване на добро качество на извършваните СМР;
-  Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на обекта, които не са 
засегнати от бедствието;
-  Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за предотвратяване или 
компенсиране на забава в изпълнението на СМР;
-  Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, 
за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР,
Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на увреждане на материали, техническо 
оборудване и изпълнени СМР, в резултат от нечии умишлени или непредпазливи действия.
-  Вероятност да се случи: средна
-  Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Ограничаване на достъпа до обекта на всички лица, освен на тези, които имат право на достъп;
-  Наличие на ефективна политика за подбор и наемане на кадри;
-  Съхраняване на материалите и техническото оборудване в охраняеми помещения и места, за да се 
избегне тяхното увреждане;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника и 
оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:

Уведомяване на Възложителя;
Срочна доставка на нови материали;

-  Предприемане на срочни мерки за привеждане на увреденото техническо оборудване в състояние за 
работа или за подмяната му с аналогично;
-  Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел 
предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и компенсиране на забавата;
-  Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, 
за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР
Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на възстановяване на нанесени в резултат от 
нечии умишлени или непредпазливи действия щети върху вече изпълнени и приети от Възложителя 
СМР.
-  Вероятност да се случи: средна
-  Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника и 
оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  Уведомяване на Инвеститорския контрол и Възложителя;
-  Предприемане на срочни мерки за възстановяване на щетите;
-  Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел 
предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и компенсиране на забавата;

Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, 
за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР,

Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие на спиране на СМР от оторизиран орган, поради 
евакуация и ангажиране на персонал за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи или обявено бедствено положение.
-  Вероятност да се случи: малка
-  Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване на изпълнението 
на СМР и постоянна готовност за изпълняването му;
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-  Предварително осигуряване на резерв от технически и човешки ресурси за временно покриване на 
необходимостта от тях, с цел предотвратяване на прекъсването на СМР;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника и 
оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  Уведомяване на Инвеститорския контрол и Възложителя;
-  Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на обекта, в които СМР 
не са спрени;

Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел 
предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и компенсиране на забавата;

Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, 
за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР.
Забава в срока за изпълнение на обекта, поради временна нетрудоспособност на един или повече 
ключови експерти или членове на изпълнителския персонал, вследствие на злополука.
-  Вероятност да се случи: голяма
-  Степен на влияние: значително
* Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Планиране на мерки за безопасни и здравословни условия на труд;
-  Ежедневно и надлежно инструктиране на персонала за правилата за безопасни и здравословни 
условия на труд;
-  Постоянен контрол от страна на строителя и инвеститорския контрол за спазване на нормативните 
изисквания и инструкциите за безопасност и здраве;

Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника и 
оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да се отрази 
на изпълнението на останалите СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  Срочно наемане на допълнителен или нов персонал, който да замени липсващия;
-  Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за предотвратяване или 
компенсиране на забава в изпълнението на СМР;

Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, 
за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР.
Забава в срока за изпълнение на обекта, при отсъствие на значителна част от персонала, вследствие 
болест при официално обявени вирусни епидемии.

•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Планиране на мерки за профилактика на персонала;
-  Осигуряване на необходимите лекарствени препарати и ваксини с цел ограничаване на 

въздействието на епидемията;
™ Временно спиране на работата, ако е необходимо;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника и 

оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да се отрази 
на изпълнението на останалите СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
~~ Вземане на мерки за лекуване на болните;

Ограничаване на достъпа на външни лица и на болни до строителната площадка;
Срочно наемане на допълнителен или нов персонал, който да замени липсващия;

-  Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за предотвратяване или 
компенсиране на забава в изпълнението на СМР;
-  Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, 

за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР.
Липса/недостатьчно съд е й ст в и е/коо рл и и а ц и и между Възложител, Контрола върху строителството 
и/или други участници в строително-ремонтните дейности, включително неизпълнение на 
договорни задължения.
Наложена временна забрана на достъп до строителната площадка, от оторизиран орган поради нарушаване 
на санитарно -  хигиенни норми.
-  Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително
* Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване на изпълнението 
на СМР и постоянна готовност за изпълняването му;
-  Ежедневно инструктиране за спазване на правилата за безопасност и здраве;
-  Стриктно спазване на проектите и санитарно -  хигиенните норми по време на строителството;
-  Прилагане на организационния опит придобит при изпълнението на обекти от по висок клас;
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•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  Уведомяване на Инвеститорския контрол и Възложителя;
-  Срочно предприемане на мерки за отстраняване на нарушенията на санитарно -  хигиенните норми и 
последствията от това;

Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел 
предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и компенсиране на забавата, след 
отстраняване на опасността;
-  Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство 
и след разрешение от Строителния надзор, за предотвратяване или компенсиране на забавата в 
изпълнението на СМР.
Прекъсване на СМР, в резултат от прекъснат достъп на техническо оборудване на Изпълнителя до 
строителната площадка, вследствие на дейности в съседни на строителната площадка терени и 
сгради изпълнявани по други оперативни програми или по проекти на Възложителя или частни 
лица.
-  Вероятност да се случи: малка
-  Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Предварително изготвяне на повече от един вариант за достъп на техника и механизация до 
строителната площадка;
-  Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване на изпълнението 
на СМР и постоянна готовност за изпълняването му;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника и 
оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да се отрази 
на изпълнението на останалите СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:

-  Уведомяване на Инвеститорския контрол, Възложителя и съответните държавни институции, за 
решаване на проблема и прекратяване на въздействието върху изпълнението на обекта;

-  Осигуряване на резервен път за достъп на хора и техника до строителната площадка;

-  Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на обекта, които не са 
засегнати от проблема;

Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за предотвратяване или 
компенсиране на забава в изпълнението на СМР;

Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, 
за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР.
Спиране изпълнението на СМР, поради грешно изпълнени дейности, вследствие на изпълнение на 
задължителни предписания от Инвеститорския контрол
-  Вероятност да се случи: малка
-  Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:

-  При констатиране на възможност за грешно изпълнение на дейности, вследствие на задължителни 
предписания -  уведомяване на Възложителя, и Инвеститорския контрол за риска и обсъждане на 
възможностите за предотвратяването му;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника и 
оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да се отрази 
на изпълнението на останалите СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:

-  Обсъждане с Възложителя и Инвеститорския контрол на причините за грешното 
изпълнение на дейностите и вземане на съвместно решение за мерките за коригиране на проблема;

-  Демонтиране на грешно изпълнените СМР и повторното им изпълнение;

-  Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за предотвратяване или 
компенсиране на забава в изпълнението на СМР;

Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 
законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР.
Спиране изпълнение на обекта, вследствие на възникнали непредвидени пречки, незабелязани 
преди сключване на договора за изпълнение от участващите в строителния процес, които са толкова 
съществени, че налагат значителна промяна на строителната технология.
“  Вероятност да се случи: малка 

Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
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Щателно и подробно проучване на строителната документация, спецификациите;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника 
и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да се 
отрази на изпълнението на останалите СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:

Уведомяване на Инвеститорския контрол и Възложителя и решаване на проблема;
-  Срочно отстраняване на пречките и промяна на строителната технология със съдействието на 
Инвеститорския контрол и Възложителя;
-  Временно прекратяване на изпълнението на СМР до отстраняване на проблема;
-  Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на обекта, които не са 
засегнати от проблема;
-  Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел 
предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и компенсиране на забавата;
-  Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, 
за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР.
Забава в срока за изпълнение на обекта, вследствие предоставяне на неточни данни на изпълнителя, 
от страна на друг участник в строителния процес, последствията от което могат да възпрепятстват 
приемането или въвеждането в експлоатация на обекта, а отстраняването на тези последствия 
налага промяна или оскъпяване на строителната технология, или допълнителни СМР.
-  Вероятност да се случи: средна
-  Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Щателно и подробно проучване на строителната документация, спецификациите;
-  Точно и пълно архивиране на всички документи съгласно действащата до момента нормативна 
база
-  Отговорно и качествено изпълнение на СМР, съгласно проектите и нормативните изисквания;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал и 
оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да се отрази 
на изпълнението на останалите СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  Уведомяване на Възложителя и решаване на проблема;
-  Срочно отстраняване на последствията от проблема, чрез допълнителни СМР или промяна на 
строителната технология;
-  Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел 
предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и компенсиране на забавата;
~ Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, 
за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР.
Промени в законодателството на България или на ЕС.
•  РИСКОВЕ:
-  Промяна в ЗУТ;
-  Промяна в изискванията за приемане на строежите.
•  МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА:
-  Рискът от промяна в ЗУТ не е голям, поради факта, че една евентуална промяна ще касае отделните 
параграфи и ако засегне проекта, то няма да се налага промяна, която ще ангажира големи финансови и 
технически ресурси. Ръководителят на екипа следи за всички промени, които засягат изпълнението на 
проекта и следи за изпълнението на уточнените видове СМР, така че да отговарят на изискванията;
-  Рискът от промяна в наредбите е нищожен. За евентуални промени в наредбите има информация 
много време преди влизането им в сила. Приравняването с европейското законодателство дава сигурност, 
че евентуална промяна няма да е непозната и неочаквана;
-  Рискът от промяна в изискванията за приемане на строежите е незначителен, поради факта, че тези 
изисквания се синхронизират съгласно препоръките на Европейския съюз и евентуална промяна няма да е 
непозната и неочаквана.

•  МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСТЪПВАНЕТО НА РИСКА:

-  Всички бъдещи промени се проследяват от Ръководителя на екипа, който изготвя план за 
нанасянето им, ако не са били отразени при съставянето на проекта;

Всички бъдещи промени се проследяват от Ръководителя на екипа, който изготвя план за промяна 
в инструкциите за съставяне на документацията за приемане и списък от дейности, които трябва да се 
извършат от Изпълнителя преди подписване на „Сертификат за съществено завършване“ и „Сертификата 
за окончателно завършване на работите“.
•  КОНКРЕТНИ И АДЕКВАТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ 
НАСТЪПИЛ РИСК:
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-  Ръководителя на екипа изготвя план за нанасяне на промените, вследствие промяна на ЗУТ, като в 
случай на удължаване на срока за изпълнение на дадени СМР или при отлагане началото за изпълнението 
им се съставя план -  график, с който се компенсира времето за закъснение;

Ръководителя на екипа изготвя план за промяна в инструкциите за съставяне на документацията за 
приемане и списък от дейности, които трябва да се извършат от Изпълнителя преди подписването на 
„Сертификат за съществено завършване“ и Сертификата за окончателно завършване на работите“, като в 
случай на удължаване на срока за предаване на обекта се съставя план -  график, с който се компенсира 
времето за закъсняване. В случай на закъснение Ръководителя на екипа преценява дали сроковете да бъдат 
компенсирани чрез прехвърляне на отговорности между отделните екипи, участващи в изпълнението на 
проекта или чрез подсигуряване на допълнителни екипи.
Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна 
на Възложителя;
* Описание на потенциалните рискове
-  Риск от забава на плащания от Възложителя поради непълна документация изисквана от 
Възложителя, за да се одобри плащане.
-  Забавяне на плащане от Възложителя поради препоръка от Инвеститорския контрол или 
упълномощен представител на Възложителя, отговарящ за контрола на изпълнението и качеството.

Забавяне на плащания от Възложителя поради системно неизпълнение на Договора от 
Изпълнителя.
-  Забавяне на плащания от Възложителя при изрядна документация на Изпълнителя -  подписани и 
одобрени документи за плащане, одобрени количествени сметки за извършените работи и издадена 
данъчна фактура.
-  Риск от системни нарушения на договора от страна на Изпълнителя.
-  Риск от системни нарушения на договора от страна на Възложителя.
-  Риск от отклонение от предложената работна програма.
-  Риск от възникване на допълнителни видове работи, незасегнати в проекта, но касаещи качеството 
на предвидените за изпълнение СМР.
-  Промяна на икономическата обстановка в страната -  срив на икономиката, хиперинфлация, 
рецесия и др.
-  Промяна на цените на основните суровини с повече от 15%
-  Увеличение на цените на горивата с повече от 15%
-  Увеличение на цените на тока/газа с повече от 15%
-  Промяна в минималната работна заплата и произтичащите от това промени в осигуровки, данъци и 
други плащания.
•  Мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска

Въз основа на опит в изпълнението на предишни обекти и използване на данни от: 
Наблюдения, Комуникация с изпълнителя на дейностите, Изисквания на нормативни документи -  изп. 
съгл. законодателството, Анализ на ситуацията при изпълнение на подобни проекти, Анализ на ситуацията 
в сродни по дейност организации, Изпълнителят предлага следните стратегии за управление на риска:
-  Изпълнителят съставя организационна схема на екипа, работещ по организацията, контрола на 
качеството и отчитането на обекта, където се дефинират задълженията и отговорностите на съответните 
ръководители. Съгласно изискванията на Възложителя се изготвят бланки и анкетни карти за списъка от 
необходимите документи, които се изискват за одобрение и изпълнение на Междинните плащания и за 
подписване на всички документи, изисквания по време на строителството и необходими за предаването на 
обекта.

Преди предоставянето на документите от списъка, изискван от Възложителя, Изпълнителят 
съгласува коректността на всички документи с упълномощените от Възложителя представители, 
отговарящи за контрола на изпълнението и приемане на изпълнените СМР.

Изпълнителят упълномощава Ръководителя на екипа да е отговорен за стриктното спазване на 
условията по Договора и да следи за срочното изпълнение на дейностите.

При изрядно съставени и одобрени документи за плащане Изпълнителят е предвидил, че 
Възложителят има нужда от време за изпълнение на задълженията си по Договора. При забавяне на 
плащането с повече от допустимото време и без обосновка от Възложителя за причините на забавянето 
Изпълнителят изпраща до Възложителя Уведомително писмо, с което го поканва да изпълни задълженията 
си по Договора.

Изпълнителят уведомява своевременно Възложителя, ако при системно неизпълнение на 
задълженията му по Договора се създават предпоставки Изпълнителят да не успее да изпълни 
задълженията си по Договора в срок и съгласно изискванията на Работната програма.
•  Конкретни мерки за недопускане/ предотвратяване настъпването на риска

Ръководителят на екипа следи за коректното събиране, съставяне и съгласуване с упълномощените 
лица, на документите, изисквани от Възложителя като доказателство за качествено изпълнени и завършени 
СМР.
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Изпълнителят спазва стриктно изискванията на нормативната уредба, Работната програма, 
одобрена от Възложителя, изискванията на Възложителя, съгласно Договора, забележките и инструкциите 
на Инвеститорския контрол и представителите на Възложителя, отговарящи за контрола на строителството 
и приемане на изпълнените СМР, когато са зададени по установения ред.

Изпълнителят предоставя идейна схема за очакваните плащания по Проекта, така че Възложителят 
да може да планува разходите си и да осигури необходимото финансиране. Ръководителят на екипа 
координира с Възложителя етапите на плащане, очакваните стойности и сроковете за изпълнение на 
плащанията.

Ръководителят на екипа комуникира и координира изпълнението на дейностите с Възложителя, 
уведомява го предварително, за всички дейности, които се предприемат по изпълнението на Проекта. 
Документацията и кореспонденцията се изготвят по установени и одобрени образци.

Ръководителят на екипа проследява изпълнението на дейностите по Проекта чрез изготвянето на 
месечни Доклади и одити.

Ръководителят на екипа се запознава подробно с Проекта и рисковете при изпълнението му.
Предвижда се при започване на строителството да се сключат договори с доставчици на услуги и 

материали, като така риска от промяна в цените да се разпредели равномерно между Изпълнител и 
Доставчик, и с което да се гарантира, че цените за Възложителя по време на срока на строителство на 
договора ще останат непроменени.

При промяна в икономическата ситуация в страната се осигурява възможност да бъдат закупени 
материали авансово, така че да не се повлияе крайната цена на продукта и да се минимизират загубите от 
увеличението на цените на суровините. Абсолютно е недопустимо и не се предвижда при съществена 
промяна на доставката цена на основни материали те да бъдат подменени с по-евтини за сметка на 
качеството.

Изпълнителят предвижда своевременно да се коригира начинът на транспорт на материалите, като 
се търси вариант за намаляване на влиянието на увеличението на цените на горивата.

Всички планирани корекции в цените се съобразяват на ниво оферта. При изпълнението на 
договорените видове работи се залагат показатели за стойността на труда, които не са на прага на 
минималните стойности. При корекции на работната заплата и данъчната тежест, дължима от 
работодателя.
* Адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск

Ръководителят на екипа съставя план за работа и организационна схема на екипа, работещ по 
организацията, контрола на качеството и отчитането на обекта. Съгласно изискванията на Договора и на 
Възложителя се описват процедурите, които е необходимо да се изпълнят за да се предостави пълният 
набор документи, изисквани от Възложителя за доказване на изпълнените СМР. При забавяне при 
изпълнението на процедурите или невъзможност да бъдат изпълнение част от процедурите, с което не се 
покриват критериите за изпълнение на плащане от Възложителя, Ръководителят на екипа съставя нов план 
за работа и организационна схема на екипа, като в зависимост от случая прехвърля отговорности между 
отделните членове на екипа, реорганизира и разпределя дейностите между членовете на екипа или 
увеличава броя на членовете.

Ръководителят на екипа координира с Възложителя етапите на плащане, очакваните стойности и 
сроковете за изпълнение на плащанията. В случай на забавяне на плащане от страна на Възложителя, 
Ръководителят на екипа съвместно с Финансовия ръководител на проекта съставят план за намаляване на 
последиците, като се вземат мерки за осигуряване на допълнително финансиране от други източници за 
осигуряването на доставки и ресурси, заплащането на осигуровки, данъци и такси. В случай на голямо 
забавяне на плащане по Договорът се вземат мерки за договаряне с Доставчиците на отложено плащане.

Ръководителят на екипа информира своевременно Възложителя за възникнали събития, при които 
Възложителят не е изпълнил задълженията си, описани в Договора, подготвя и изпраща уведомителни 
писма до Възложителя, с които го поканва да изпълни задълженията си в установения срок. Ръководителят 
на екипа ще предложи схема за комуникация между участниците в Проекта, така че да не се допуска 
неизпълнение на задължения по Договора на някоя от страните.

Ръководителят на екипа и финансовият ръководител на Изпълнителя изготвят план за реакция, 
където се описват мерките за намаляване на влиянието на икономическата обстановка в страната.

Ръководителят на екипа изготвя график за доставка, който се съгласува с финансовия ръководител 
на Изпълнителя и се договарят цените на доставките.

Ръководителят на екипа изготвя график за доставка, в който се променя начина на изпълнение на 
доставките, така че да се намалят последствията от увеличените цени.

При възникване на допълнителни работи Ръководителят на екипа изготвя План за работа и план -  
график за изпълнение на допълнителните СМР. Ръководителят на екипа съобразява изпълнението им с 
вече изпълнени дейности по проекта и следи да не се нарушава качеството на завършените видове СМР.

При промяна на икономическата обстановка в страната Изпълнителят предприема мерки за 
избягване на последствията, така че договорените условия с Възложителя да останат непроменени.

За да се избегне икономическият ефект от увеличението на цените на материалите Изпълнителят 
ще предприеме мерки за ограничаване на последствията, така че условията по Договора да останат 
непроменени.
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При промяна на цените на горивата Изпълнителят предвижда да се коригира графикът за доставки, 
като се подмени начинът за доставка или се намали броя на текущите доставки, като се изтеглят по големи 
количества материали.

Рискът от промяна на цените на тока/газа с повече от 15% е минимален, поради значимостта на 
тези продукти за населението и регулирането на цените им от ДКЕВР. Всички планирани корекции в 
цените Изпълнителят е взел мерки да се съобразяват на ниво оферта.

Евентуално увеличение на цената по Договора е недопустимо, така че Изпълнителят ще 
предприеме мерки за преодоляване на последствията.
•  Конкретни действия по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск в случай 
на неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на 
Възложителя

В случай на забава на договорните задължения, в това число забава на плащанията на договора, ще 
спазваме условията, посочени в договора в съответната клауза.
Без да се нарушават клаузите на договора, ако не е указано друго ще изпълним следното:
Първо действие: Ако Изпълнителят е завършил всички видове СМР и са постигнати съответните 
изисквания за приключване на етап, подобект или обекта, но търпи забава и/или понася разходи в резултат 
на забава, за която Възложителят е отговорен, Изпълнителя изпраща писмо до Възложителя и има правото 
на съответните искове.
Плащането е предмет на договорни условия. Ако е забавено изпълнението на тази част по Договора, 
поради появи на Непреодолима Сила, всяка Страна трябва във всеки един момент да полага разумни 
усилия за свеждане до минимум на всяко закъснение при такава причина.

Трудности при изпълнение на ремонтните дейности.
Продължителни неблагоприятни климатични условия- наводнение, застудяване, ураган и др., които 
за продължителен период да затруднят движението на хора, оборудване и техника до строителната 
площадка
-  Вероятност да се случи: малка
-  Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Строителят предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места 
при неблагоприятни климатични условия;
-  Строителят своевременно информира работещите на строежите, за които отговаря, за очаквани 
резки промени в климатичните условия;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника 
и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да се 
отрази на изпълнението на останалите СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на обекта, които не са 
засегнати от бедствието;

Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за компенсиране на 
забавата в изпълнението на СМР;
-  Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 
законодателство, компенсиране на забавата в изпълнението на СМР.
Неблагоприятни климатични условия за твърде дълъг период, при условия извън форсмажорните 
обстоятелства.
-  Вероятност да се случи: голяма
-  Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Строителят предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места 
при неблагоприятни климатични условия;
-  Строителят своевременно информира работещите на строежите, за които отговаря, за очаквани 
резки промени в климатичните условия;
-  Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване на 
изпълнението на СМР и постоянна готовност за изпълняването му;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, техника 
и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да се 
отрази на изпълнението на останалите СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  Изпълнението на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия 
(гръмотевична буря, обилен снеговалеж, силен дъжд и/или вятър, гъста мъгла, през тъмната част на 
денонощието или при прекъсване на изкуственото осветление и др.;
-  Изпълнение само на работи при които атмосферните условия не застрашават живота и здравето на 
персонала и не отразяват на качеството на СМР;
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-  Предприемане на мерки за осигуряване на добро качество на извършваните СМР;
Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на обекта, които не са 

засегнати от бедствието;
-  Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за предотвратяване или 
компенсиране на забава в изпълнението на СМР;
~ Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото
законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР.
Трудности при изпълнение на обекта, вследствие на аварии (не по вина на строителя) на 
разположена в близост до него подземна техническа инфраструктура, които са предизвиквали щети 
върху извършените СМР или са причина за временното им прекъсване.
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:
-  Изготвяне на план за действие при бедствия и аварийни ситуации преди започване на 
изпълнението на СМР;

Ежедневно инструктиране на персонала за мерките за безопасност и сигурност при бедствия и 
аварийни ситуации;
-  Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, 
техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:

Уведомяване на Възложителя;
-  Прекъсване на строителството и извеждане на персонала на безопасно място до отстраняване на 
опасността;
-  Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел 
предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и компенсиране на забавата;
-  Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 
законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР.
Трудности при изпълнение на обекта, вследствие на нанесени щети (виновно или невиновно) на 
разположена в близост до него подземна техническа инфраструктура, които трябва да бъдат 
отстранени от строителя.
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:

Предварително запознаване с местоположението на съоръженията на подземната техническа 
инфраструктура в близост до обекта;
-  Установяване на налична подземна техническа инфраструктура, която не е обозначена с помощта 
на детекторна техника;
-  Изкопните работи в близост до мрежи на електроразпределение се извършват изцяло ръчно и в 
присъствието на упълномощен представител на собственика на съоръженията.
-  Заваряване, рязане или нагряване с открит пламък или електрически устройства в близост до 
газопреносни мрежи се извършва след съгласуване със собственика им, с експлоатиращото ги дружество 
или с Възложителя;
-  Ако по време на изкопни работи строителят открие непредвидени в проектите кабели или 
маркировки, трябва незабавно да уведоми съответното представителство;
-  Ежедневно инструктиране на персонала за мерките за безопасност и сигурност при бедствия и 
аварийни ситуации;

Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, 
техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  Уведомяване на Възложителя;
-  Прекъсване на строителството и извеждане на персонала на безопасно място до отстраняване иа 
опасността;

Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел 
предотвратяване прекъсването на СМР, възстановяване на щетите и компенсиране на забавата;
-  Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 
законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР.
Кражба на оборудване и механизация от обекта.
-  Вероятност да се случи: средна
-  Степен на влияние: незначително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:

Ограничаване на достъпа до обекта на всички лица, освен на тези, които имат право на достъп; 
Наличие на ефективна политика за подбор и наемане на кадри;

-  Създаване на етични правила за поведение на персонала и контрол върху спазването им;
Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал,

техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР;
•  Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
~ Уведомяване на МВР, Инвеститорския контрол и Възложителя;
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Срочна доставка на ново техническо оборудване;
-  Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за предотвратяване или 
компенсиране на забава в изпълнението на СМР;

Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 
законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР.

Трудности при изпълнението на ремонтните дейности поради спиране достъпа до регламентираните 
депа за извозване на строителни и битови отпадъци.
-  Вероятност да се случи: малка
-  Степен на влияние: значително
•  Мерки за предотвратяване на настъпването на риска:

-  Предварително планиране и договаряне на резервни депа за извозване на строителни и битови 
отпадъци;

-Предварително осигуряване на терени, собственост на Възложителя или Изпълнителя (по 
споразумение) за евентуално организиране на временни депа за извозване на строителни и битови 
отпадъци;

-Гъвкаво планиране на ресурсите, което ще позволи пренасочване или замяна на персонал, 
техника и оборудване за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР, без това да 
се отрази на изпълнението на останалите СМР;
* Конкретни и адекватни дейности за отстраняване на последиците при настъпил риск:
-  Уведомяване и Възложителя и предприемане на мерки за решаване на проблема;

Осигуряване на резервни депа за извозване на строителни и битови отпадъци или организиране на 
временни депа, на терени, собственост на Възложителя или Изпълнителя (по споразумение);
-  Осигуряване на допълнителни транспортни средства за извозване на строителни и битови отпадъци;
-  Пренасочване на човешки и технически ресурси от други обекти към този за предотвратяване или 
компенсиране на забава в изпълнението на СМР;

Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото 
законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забава в изпълнението на СМР.

Структура за управление на качеството и мерки за опазване на околна среда.

Структура за управление на качествеото 
Контрол на качеството
Това осигурява:
• откриването и предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най-рано и 
своевременното им отстраняване;
• редовната проверка, и непрекъснатото подобряване на ефективността на процесите;
• повишаване удовлетвореността на клиентите, с което се гарантира успеха на фирмата.
Системата за управление на качеството обхваща търговската, производствената (строително-монтажна) и 
контролната дейности, всичките организационни единици, всичките служители и всичките видове 
продукти и дейности.
Спазвайки изискванията на действащите системи за управление на качеството и прилагайки най-добрите 
практики в това направление, Фирмата изготвя план за качеството, който се предоставя на Възложителя и 
Инвеститорския надзор за одобрение и покрива следните основни аспекти:
• Списък с правата и задълженията на персонала от екипа за управление на проекта
• Вътрешни координационни процедури и инструкции;
• Процедури за проверка и одобрение на документите;
• Вътрешни процедури по контрола и приемането на СМР;
• Съгласуване и контрол на дейностите на производителите и доставчиците на материали и заготовки;
• Организация на дейностите и контрола по охрана на труда и опазване на околната среда;
• Инспекционни процедури;
• Документи по качеството;
Преди изготвянето на Плана за качество, се уточняват процесите, тяхната последователност, определят се 
критерии и методи, необходими за осъществяване на оперативността и контрола на тези процеси. 
Осигуряват се ресурси и информация, необходими за осигуряване на оперативността и мониторинга на 
процесите, както и за проследяване и анализ на тези процеси.
При възникването на процес, при който се губи съответствие с изискванията, се осигурява допълнителен и 
специфичен контрол, който също се отбелязва в системата за управление на качеството.
Като цяло контролът по качеството се разделя както следва:
ВХОДЯЩ КОНТРОЛ

Съответните сертификати на материалите и други необходими документи, удостоверяващи 
качеството и съответствието на продуктите и контрол по време на транспортирането Геометрично 
съвпадение. Предварителен контрол преди доставка на материалите.
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КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАБОТИТЕ
Спазване на технологията и технологичната последователност

• Геодезически измервания;
• Лабораторни измервания;
• Полеви тестове;
• Визуален контрол;
КОНТРОЛ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Протоколи за стандартизация на материалите; Протоколи от лабораторни и полеви тестове - 
Екзекутивни чертежи; Контрол от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ

Инвеститорския надзор упражнява постоянен надзор по време на строителството в следните аспекти:
• Приемане на специфични работи и оценка на съответствието на изпълнените работи;
• Даване на допълнителни проектни решения и детайли;
• Ще оценява резултати от тестове и анализи;
• Ще извършва и одобрява промени, ако са необходими и обосновани;

Отговорни лица за упражняване на контрола на качество на обекта -
На обекта отговорен за осъществяването на контрол на качеството е Ръководителят на екипа. 

Съгласно договора и отговорностите, възложени им от Фирмата, отговорните контролират всички 
дейности, свързани с правилното изпълнение на строителството. В хода на изпълнение на строителството, 
надзорът на дейности, които изискват квалификация, различна от тяхната се осъществява от определени 
Ръководители на технологични екипи технически ръководители /бригадири на технологични екипи (ТЕ) по 
специалности, които имат подходяща техническа квалификация и професионален опит.

Ръководителят на екипа координира работата по изпълнението на обекта във връзка с 
осъществяване на контактите с упълномощените длъжностни лица на държавните власти и институциите.

В работата си по изпълнението и приключване на обекта Организацията се съобразява с 
изискванията на: договора с Възложителя и други строителни и нормативни документи. В случай на 
документално несъответствие, за отстраняването му се използва следната последователност на приоритети 
като по- важна е тази позиция, която има по- преден запис:
- задължителните разпоредби на валидното българско законодателство;
- българските технически стандарти;
- договора с Възложителя.

В случаите, когато начинът на производство и изпълнение не е определен в договора, 
ръководството на обекта отговаря работите да се изпълняват по подходящ, подобаващ, професионален и 
внимателен начин, с подходящо оборудвани съоръжения и с безопасни продукти и в съответствие с 
признатата добра практика.

Отговорен за разпространението на работните инструкции за изпълнение на работите и указанията 
за експлоатация на приключените работи са Ръководителите на технологични екипи/технически 
ръководители, одобрените доставчици на продукти (включват се и услуги) и другите технически лица, 
имащи отношение към тях. Отговаря внесените изменения да бъдат сведени до всички регистрирани 
ползватели, които трябва да работят само с актуални строителни документи.

За обезпечаване качеството на доставките и изпълнението на всички видове строително монтажни 
работи и същите да отговарят на изискванията на: нормативната уредба, техническата спецификация и 
Възложителя.
Документи, имащи отношение към системата за контрол на качеството 
Тези документи включват:
• Наръчниците на Изпълнителя
• Заявление за Политика по качеството
• „Програма „план" за качеството на проекта"
• Установени документирани процедури по проекта, така, както са създадени и систематизирани в 
Наръчника по качество за този проект.
• Документация, отнасяща се до ефективното планиране, оперативност и контрол на процесите, като 
инструкции, „План за безопасност и здраве", доклади за извършване на проби и наблюдения.

Изпълнителя извършва контрол на изпълнението на строително монтажните работи.
След маркиране на участъка за изпълнение на работите - линия и ниво. При липса на забележки, 

пристъпваме към доставка на материалите за изпълнение на работите. При наличие на грешка се извършва 
ново маркиране на участъка.

При доставка на материалите, изискваме декларация за експлоатационни показатели на материалите. При 
наличие на декларации, се обръща внимание за видими дефекти. Ако липсват такива, преминаваме към 
изпълнение на строителните работи.

Когато липсват експлоатационни показатели на материалите, доставеният материал не се приема на 
обекта. Уведомяваме Ръководител екип и Отговорник но Качеството за нова доставка на материала. 
Отбелязва се в дневника на обекта, като неотговарящ материал.
След изпълнение на строително монтажните работи, Изпълнителя организира контрол на извършените
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строително монтажните работи. Техническите ръководители на групи Асфалтови работи, Надлъжна 
маркировка, Напречна маркировка, Вертикална сигнализация, уведомяват Строителната лаборатория и 
екип Геодезия, за изпълненият участък.
Геодезистите извършват проверка за допустими отклонения в нивата и линията на изпълнените работи.. 
Строителната лаборатория, извършва изпитания по действащи стандарти на изпълнените работи 
(постигнато ниво на уплътнение, равност на настилка, якост на бетон и др.). При липса на забележки, 
изготвяме документи отразяващи изпълнените работи - лабораторни изпитания, геодезични измервания. 
След което ПТО отдела изготвя актове и протоколи съгласно наредба №3 от 31.07 2003 г. Отговорника по 
качеството отбелязва в Дневника на обекта, изпълнената работа.

При възникване на забележки, породени от некачествено изпълнение, извършваме коригиращи 
дейности. Възможните причините за възникналите проблеми са: необработени материали, недопустими 
отклонения от нива и линия, неотговарящ материал за работите. Отговорника по качеството отбелязва в 
Дневника на обекта дадените дефектни работи. Коригиращите дейности са: допълнителна обработка на 
необработени материали и допълнителна обработка за постигане на нивата и положението. При наличие, 
отново на забележки, разваляме извършената работа и започване изпълнението отново.

Структура за управление на качеството на Проекта
Този план е обобщаващ документ, който обяснява системата за управление на качеството и това 

как се изпълняват изискванията на съответните стандарти и закони. Той включва политика, отнасяща се до 
качеството, и обяснява взаимодействието между процесите, упоменати в системата за контрол на 
качеството.

Планът за качеството на проекта обяснява приложението на системата за управление на качеството 
на този проект заедно със специфичните процедури, използвани за осигуряване на изискванията по 
Договора.

Процедурите по проекта, съдържащи се в Наръчниците, обхващат установената документация. Те 
имат за цел да покажат, че Изпълнителят организира и поддържа изпълнението на проекта, така че да 
спази специфичните изисквания на Възложителя и Инвеститорския надзор. Тези процедури 
идентифицират специфичните изисквания, отнасящи се до доставката материали и изпълнението на 
строителните работи и са част от текущата документация на обекта.

Съществени характеристики на процедурите по проекта са изготвянето на подробни планове, 
дефиниращи отговорностите и ресурсите за изпълнение, съответствие между документи и процедури, 
както и изготвяне и актуализиране на доклади по качеството.

Внедряването и изпълнението на плана за качество на проекта и на процедурите по проекта се 
извършва главно чрез вътрешни одити за качеството, доклади и анализи, касаещи начините за корекция и 
превантивни мерки за избягване на грешки,
а) Управление на документите

Контролът на документацията се извършва от контрольор по документацията и се отнася до 
цялата вътрешна и външна кореспонденция, документи за снабдяване и доставка, чертежи, технически 
данни и друга документация.

Проектната процедура, касаещи контрол на документите, е описана в Наръчника по качество на 
проекта. По-важни примери, обхванати в процедурата са следните:
• постоянен контрол за наличността и състоянието на документите;
• контрол на документите, идващи отвън;
• адекватност на документацията при издаването - преглед и одобрение;
• обработване на остарели документи - архивиране;

Документите на Изпълнителя, отнасящи се до покупките и снабдяването, са обхванати от отделни 
процедури.

b) Управление на записите
Докладите (записите) за качество са документите, от които се вижда дали има съответствие със 

специфичните изисквания. Контролът за тези доклади за качество се осъществява чрез отделна проектна 
процедура.

Гореспоменатите доклади включват, но не се изчерпват с:
• дневник на обекта (използва се стандартна форма);
• доклад за работната ръка и оборудването; (използва се стандартна форма)
• доклади, касаещи проби и инспектиране ;
• чертежи и спецификации;
• получена документация от доставчици;
• други материали, отнасящи се към процедурите по качеството;

c) Отговорност на ръководството
Ръководството на Изпълнителя създава екип за поддържане политиката по качеството за обекта.

d) Ангажимент на ръководството
Политиката по качеството се представя непрекъснато на вниманието на целия състав и на всички 

изпълнители на обекта чрез поставянето и на видно място.
e) Насоченост към клиента
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Изпълнителят осигурява специфичните изискванията на Възложителя да бъдат определени и 
спазвани с цел да се повиши удовлетвореността на клиента.

f) Политика по качеството
Ръководството на проекта дефинира целите и обектите на СУК. Те се документират в Заявление за 

Политика по качеството и в част Отговорност на ръководството.
Планиране

g) Цели по качеството
Целите по качеството се установяват и постигат, чрез реализиране на политиката по качеството с 

цел да се посрещнат изискванията за продуктите и процесите и да се постигне непрекъснато подобряване 
на СУК и включените в нея дейности по контрол и осигуряване на качеството.

h) Планиране на системата за управление на качеството
Елементите и процесите, включени в системата за управление на качеството, са планирани така че 

да поддържат същата подходяща за нейните специфични цели и да я правят ефективна спрямо конкретния 
проект. Планирането на СУК е документирано в този План по качество и Процедурите към него.

Отговорности, пълномощия и обмен на информация
i) Отговорности и пълномощия

Отговорностите и пълномощията на основния персонал са детайлирани в текста по долу. 
Ключовият персонал има правото да делегира някои от правата и задълженията си с цел да осигури 
спазване на изискванията на Системата за управление на качеството.

j) Представител на ръководството
На Отговорника по осигуряване на качеството се делегират правата да осигурява необходимите 

процеси за създаване, внедряване и поддържане на СУК. Той представлява Изпълнителя във всички 
дейности свързани с изискванията по качеството на проекта. Отговорникът по осигуряване на качеството 
носи отговорността да осигурява ефективността на СУК и да докладва на висшето ръководство за 
функционирането на СУК и за всяка необходимост от подобрение Отговорника по осигуряване на 
качеството има задължението да осигурява и съдейства за осъзнаването на значимостта на изискванията на 
клиентите в цялата организация. Той е независим от строителния екип.

k) Вътрешен обмен на информация
Управлението на качеството осигурява адекватни вътрешни комуникационни системи за 

успешното функциониране и ефективност на Системата за управление на качеството.

Преглед от ръководството
l) Общи положения

Периодично се провеждат систематични прегледи за ефективността на Системата за 
управление на качеството. Някой от процедурите за това са следните:
• график, включващ ключовите елементи , входни и изходни данни;
• препоръки за подобрение;

При искане на Възложителя ще бъдат предоставени всички изискани от него документи.
т )  Отговорности и пълномощия на членовете на ръководството

Отговорник (мениджър) контрол по качеството.
Пълномощия:
Отговорникът (мениджър) по осигуряване на качеството е отговорен за цялостното въвеждане на 

системата за управление на проекта и трябва да докладва директно на Ръководството на дружеството по 
проекта за всички обстоятелства, имащи ефект върху осигуряване на качеството по Проекта.

Отговорности:
Отговорникът (мениджър) по осигуряване на качеството ще извършва мониторинг на всички 

ириобектови дейности съвместно с техническите ръководители и ще бъде отговорен за това, всички 
отговорни лица да въвеждат и следват съответните процедури, включително и обучение.

Отговорника (мениджър) по осигуряване на качеството заедно с другите отговорни лица се грижи за 
това Системата за контрол на качеството на проекта да работи пълноценно, да бъде надлежно 
документирана и с всичко това да се осигури качество, здраве и безопасност при работа и опазване на 
околната среда.

Мениджърът по осигуряване на качеството има делегирано право да въвежда, документира и поддържа 
Системата за контрол на качеството, и да представлява Изпълнителя във всички ситуации, отнасящи се до 
качеството на проекта.

Мениджърът по осигуряване на качеството е отговорен за осигуряване за ефективността за работа на 
системите и Програмата по качество. Той има неограничен достъп до всички дейности свързани с 
изпълнението на проекта с цел наблюдение и контрол върху системата за качество.

Мениджърът по осигуряване на качеството е независим от строителните процеси.
Изложеният по-горе план не се променя без предварително съгласуване и последвало одобрение от 

страна на Надзора. По време на строителството Фирмата спазва изискванията по договора, представения 
план за качество и своите вътрешни процедури за управление и контрол на качеството. Отговорниците на 
екипите извършват ежедневен контрол на изпълнението на работите от машинистите и следят за



числеността на персонала, съгласно тяхната квалификация и производителност.
Всички материали и оборудване са придружени от съответните сертификати за качество, декларации за 

съответствие и т.н., които отговарят на изискванията на придружителна документация с оглед гаранция на 
качеството. Всички материали, оборудване, инструменти, персонал, машини, които са предвидени в 
нашата оферта се използват според специфичните условия на строителната площадката.
Документация по осигуряване на качеството на проекта 
Изготвяне на доклади

Съгласно изискванията на Възложителя по време на изпълнението на работите, се представят следните 
доклади във формите определени от него.

Месечен доклад за Надзора и Инженера, съдържащи информация относно:
• текущата кадрова обезпеченост на обекта;
• текущата техническа обезпеченост на обекта;
• наличните и подлежащи на доставки суровини и материали;
• подробен отчет за изпълнението на текущите СМР по видове;
• сравнителен анализ на текущи и предстоящите строителни процеси, отчитане на напредъка;
• доказване на количествата и видове изпълнени дейности подлежащи на приемане с Протокол;
• отчет за сроковете на изпълнение на възложените СМР;
• изпълнението на указанията, препоръките и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или 
други компетентни органи във връзка с проекта;
• начина на водене на отчетност на изпълнението и начина на оформлението на документите;
• стартирането на нов вид възложена работа;
• спазването на технологичните срокове за съответните видове работи;
• предложените за одобрение материали, като вид, качество и произход предварително преди тяхното 
влагане, придружени със съответните документи;
• своевременното съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството;
• всякакви обстоятелства, които биха могли да попречат или да забавят изпълнението на дейностите;
• възникнали нередности /нарушение на разпоредбата за общностно право, произтичащо от действие или 
бездействие на стопански субект, който има или би имало последица - нанасяне на вреда на общият 
бюджет на Европейския съюз;
• санкции, наложени от общински или държани органи при или по повод изпълнението на поръчката;
• настъпването на непреодолима сила, възпрепятстваща изпълнението на поетите ангажименти;
• нови разпореждания на инвеститорския контрол, строителният надзор или проектант.
• всички други дейности, процедури, документация, касаещи строителния процес и изискуеми от Договора 
за изпълнение, националното или Европейско законодателство, касаещо настоящата обществена поръчка.

едмичен отчет за Надзора, състоящ се от:
• Справка за хода и приключените етапи от строителството
• Списък и описание на констатирани инциденти и събития близки до инциденти по БЗР и опазване на 
околната среда за седмицата, ако има такива
• Справка за Прогреса и отклонения на дейностите по проекта през изминалата седмица;
• Планирани дейности за следващата седмица, включително ресурсно обезпечение 
Комуникация и координация с Възложителя:

• Месечна среща
Освен отчета за изтеклия период, се обсъждат и данни от предходен протокол, въпроси и проблеми 

от предишни срещи, въпроси за безопасност вкл. отчет за инциденти, осигуряване и контрол на качеството, 
планирани дейности по проектиране и строителство, координация между проектиране и строителство, 
обстоятелства влияещи върху планирания ход, обсъждане на възникнали забавяния и мерки за 
преодоляването им, сравнение на прогреса на проекта спрямо предварително одобрените графици и т.н.

• Седмична среща
На тези срещи, между представителите на Надзора и Изпълнителя се обсъждат представените 

предходни протоколи от срещи, възникналите текущи проблеми, прогреса на работите, коригиращите 
действия и плановете за работа за следващите две седмици, безопасност и отчет за инциденти, осигуряване 
на качеството, въпроси свързани с проектирането и координация със строителството.

• Непланирани срещи - те могат да се организират по искане на Възложителя и Надзора по 
всяко време.

Координация между членовете на ръководния състав на Строителя
Ръководителя на обекта стриктно следи за качеството на работите, извършвани от съответния член 

на ръководния екип. Следи се дали те са съгласно проектните изисквания, нарежданията на Възложителя, 
специфичните процедури за здраве и безопасност и най-добрата строителна практика.

Специално внимание се обръща на качественото и срочно изпълнение на възложените работи, както 
и на забележките от страна на Възложителя, ако има такива. Дейностите, извършвани от всеки член на 
колектива, са включени в ежедневните и ежеседмичните доклади и всички проблеми свързани със 
следенето на прогреса, качеството, БЗР и опазване на околната среда се обсъждат на дневните и 
седмичните срещи в присъствието на Възложителя.
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При констатиране на нарушения , в зависимост от степента на провинението се прилагат следните
мерки:

* Писмено уведомление от Ръководителя на обета за несъответствие с искане за мерки и срок 
за отстраняване на нарушението;

• Поправка на дефектите от страна на Строителя, като разходите се плащат от неизправния 
участник в строителството или под формата на удържана сума от сертификата за 
съответния период или ще бъдат прихванати от удръжките за добро изпълнение, съгласно 
договора;

Мерки за опазване на околна среда
Изпълнителят свежда до минимум и намалява негативните въздействия на строителните работи. 

Изпълнителят гарантира, че изпълнява всички дейности по начин, по който да се намалят щетите и 
замърсяването и възможно най-малко да се въздейства на околната среда.

Като изпълнител ПИКСИ СТРОЙ ООД прилага описание на мерките за опазване на околната 
среда при изпълнение на строителството.

При изпълнение на строително - монтажните работи на обекта, се използват материали и 
технологии, които не оказват отрицателно въздействие върху околната среда.

Законодателство, отнасящо се до мерки за опазване на околната среда:
Закон за билогичното разнообразие /ЗБР/ -  законът цели 

опазването на представителни за Република България и за Европа типове природни местообитания и 
местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове в рамките на 
Национална екологична мрежа;
опазването на защитените растителни, животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на 
Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;
Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда /ЗОВВООС/ -  със 
ЗЗТ се предвижда той да може да спира дейности, които увреждат или замърсяват околната среда, като по 
този начин е преодоляна празнината в уредбата на ЗОВВООС.

Международни конвенции, по които Република България е страна и европейски директиви: 
Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство /ЮНЕСКО/ -  изисква 

приемане на обща политика за включване на културното и природно наследство в колективния живот и на 
интегриране опазването на това наследство в програмите на общото планиране; създаване на служби за 
опазване, консервация и оценяване на културното и природни наследство, които да разполагат с 
необходимия персонал и средства, даващи им възможност да изпълняват задълженията си; развитие на 
научни и технически проучвания и изследвания и усъвършенстване на методите за намеса, които 
позволяват на страната да спре опасностите, които заплашват нейното културно или природно наследство. 
Страните-членки се задължават да вземат необходимите юридически, научни, технически, 
административни и финансови мерки за идентифициране, опазване, консервация, оценяване и реанимация 
на това наследство.

Европейска конвенция за ландшафта -  всяка страна следва: законово да определи ландшафта като 
съществен компонент от жизнената среда на хората, израз на разнообразието на споделяното от тях 
културно и природно наследство и основа за тяхната идентичност; да установи и прилага политика за 
ландшафта, целяща неговата защита, управление и планиране чрез съответни мерки; да установи 
процедури за участие на обществеността, местните и регионални власти и други заинтересовани страни в 
прилагането на политиката по отношение на ландшафта.
Директива 92/43/ЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора а фауна - цели 
осигуряване разнообразието на видовете, чрез запазване на техните природни местообитания, както и 
възстановяване на тяхното благоприятно състояние. Директивата посочва отговорността на държавите да 
съхранят приоритетни природни местообитания в тяхното естествено състояние. Тези местообитания 
трябва да се опазват в рамките на единна екологична мрежа, като се обявяват за специални защитени 
територии и се изготвят и прилагат планове за тяхното управление.

„Семчокомерс“ ЕООД проявява сериозна ангажираност за осигуряване на стабилна система от 
мерки по опазване на околната среда, чрез контролиране влиянието от своите дейности и процеси върху 
околната среда, предвид политиката си по опазване на околната среда.
Отношението на ръководството към опазването на околната среда в условията на все по-строгите законови 
разпоредби в тази област кореспондира с общата грижа на заинтересованите страни по въпросите на 
опазване на околната среда и устойчивото развитие.
Системата за управление по отношение на околната среда минимизира риска от екологични инциденти. 
Това осигурява по-високо доверие в инвеститорите и гарантира стабилно присъствие на европейския 
пазар.

По отношение на отпадъците, във всички етапи на стрителството, се изпълняват изискванията на 
Закона за управление на отпадъците.

Като Изпълнител на обекта ще вземем всички необходими мерки, за да се опази околната среда на 
самата строителна площадка и извън нея и да ограничи щетите и неудобствата в следствие на замърсяване, 
шум и други последици от строителните работи.

Важно условие за успешното провеждане на планираните мероприятия при извършване на СМР са
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координираните действия с местните държавни и общински власти, компетентните органи по опазване на 
околната среда и обществено здраве.
Общата цел при изпълнението на поръчката е подобряване, запазване и възстановяване на естествената 
околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. Целта на ще бъде постигната чрез:
• повишаване на надежността и ефективността на инфраструктурните системи и съоръжения;
• осигуряване спазване на екологичните изисквания и норми към условията на живот и опазване на 
околната среда;
• свеждане до минимум риска от замърсяване и други неблагоприятни въздействия върху околната 
среда.
По време на строителството в атмосферния въздух ще се емитира основно прах и газове от транспортна 
техника.

При строителството ще настъпят промени в акустичните характеристики на околната среда, в 
резултат на строителна техника.

Когато се говори за екологична безопасност в строителството трябва да се има предвид, че тя 
включва вземането на много мерки във всички етапи както на строителния процес (от проектирането до 
реализирането на проекта), така и на експлоатацията на обекта. Тези мерки са насочени в две посоки. От 
една страна, те трябва да гарантират безопасна и здравословна екологична среда за всички, а от друга да 
минимизират евентуалното отрицателното въздействие върху компонентите на околната среда от 
дейностите по строежа и експлоатацията на обекта. Тя включва използването на екологично безопасни 
материали и технологии, проектирането на безопасни инсталации и системи и тяхното безопасно 
експлоатиране, гарантиране на здравословна среда в целия период на експлоатация на обекта, вземане на 
всички мерки за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Тук се отнасят и избиране на 
най-удачните екологосъобразни решения, използване на най-добрите налични техники (НДНТ), вземане на 
превантивни мерки, извършване на рекултнвационни мероприятия според оценката за въздействие върху 
околната среда на обекта (ОВОС), или според разрешителното по комплексно предотвратяване и контрол 
на замърсяването (КПКЗ), спазване на нормативно определените пределнодопустими концентрации (ПДК) 
и норми на допустими емисии (НДЕ) на различните замърсители.

Всички тези съставни части на екологичната безопасност в строителството и експлоатацията на 
обектите са съществено важни за запазване здравето на хората и за опазване на околната среда.

Законодателство
Когато става въпрос за екологична безопасност в строителството трябва да се имат предвид 

изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както и тези на Наредбата за условията и 
реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии. 
Инвестиционните предложения за строителство, включени в Приложения №1 и № 2 на ЗООС, подлежат на 
ОВОС. Това означава, че за тях се изготвя доклад за оценка на въздействието върху околната среда. Той 
включва характеристика на инвестиционното предложение, алтернативи за осъществяване на 
инвестиционното предложение, описание на компонентите и факторите на околната среда, които могат да 
бъдат засегнати от инвестиционното предложение, здравно-хигиенни аспекти, препоръки за 
предотвратяване, намаляване или ликвидиране на вредното въздействие върху околната среда на 
инвестиционното предложение. Следва издаване на решение по ОВОС, което съдържа всички мерки за 
предотвратяване, намаляване или ликвидиране на отрицателните въздействия на инвестиционния проект 
върху околната среда и върху здравето на хората. Благодарение на тези доклади и решения влизат в сила 
изискванията на нормативната уредба към съответното инвестиционно предложение по отношение на 
екологичната безопасност.

Това са само част от законите и наредбите, в които се засяга проблема на екологичната 
безопасност в строителството и здравословната среда на живот за хората. Има наредби, с които се 
регламентират и безопасните за здравето условия в работна среда - допустими нива на шум, пределно 
допустими концентрации на различни замърсители и т.н. За да се отговори на тези изисквания, те трябва 
да се вземат предвид при проектирането и изпълнението на сградите и обслужващите ги инсталации.

Като се има предвид естеството на извършваните строително-ремонтни и строително-монтажни 
работи, смятаме че Нормативната уредба, която трябва да спазваме включва следните нормативни 
документи:
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ;
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ;
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ;
ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ;
НАРЕДБА №6 ОТ 26.06.2006 Г. ЗА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ШУМ В ОКОЛНАТА СРЕДА, отчитащи 
степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за 
шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вресните ефекти от 
шума върху здравето на населението.

Екологосьобразен избор па строителни материали
Основен принос за екологичната оценка на един обект имат вложените в него материали. Когато 

се избират строителните материали за даден проект и трябва той да отговаря на категорията "екологично 
безопасен", а наред с посочените по-горе мерки, да се обърне и специално внимание на някои качества в
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материалите, които по един или друг начин индикират техния екологичен статус, а оттам и този на обекта. 
Това означава, че екологосъобразният избор на строителни материали ще помогне да минимизирате 
разходите за материали и енергия, да намалите отпадъците, а оттам и влиянието върху околната среда.

В помощ на този избор, са разработени различни модели и методики за оценка на екологичното 
въздействие на строителните материали върху околната среда и върху здравето на хората. Разликата в тях 
се състои основно в това, че на отделните фактори се дават различни тежести.

Общото са качествата, които се вземат под внимание и които участват като критерии за съставяне 
на оценката. Именно с тези качества е необходимо да се имат предвид при избора на строителен материал. 
Основен елемент в оценката е това, дали материалът може да се рециклира, ако може -  колко цикъла на 
рециклиране може да понесе, колко дълъг е експлоатационният му период и колко ефективно може да се 
използва. Критерий от оценката е това, дали получаването и използването на материала води до 
разрушаване на озоновия слой и до увеличаване на парниковия ефект. Безспорно, съществен параметър 
при формиране на оценката е безопасността за здравето на хората, т.е. какъв е химичният състав на 
продукта, в него има ли токсични за хората вещества и ако има - в каква концентрация. Важно е и това, 
дали материалът отделя неприятна миризма или токсични вещества, замърсяващи водата, почвата или 
въздуха. Не на последно място в оценката влизат и енергийната ефективност на материала, неговата 
устойчивост на екстремни въздействия, екологическите и икономическите разходи, направени за него. 
Отрицателни въздействия по време на строителството
Отрицателните въздействия по време на строителството са главно преки, временни (в рамките на 
строителния период), краткотрайни и локализирани, и без кумулативен ефект 
От естеството на предвижданите работи
Няма да се допуска замърсяване на повърхностните от строителна техника на строителните площи.
Няма да се допуска зареждане и разливи от горива и смяна на масла на обекта.
С цел недопускане на неорганизирани емисии, работната площадка се поддържа чиста.
Няма да се допуска надвишаване на шумовите нива при работа на механизацията на строителната 
площадка по време на строителните работи.
От вида на използваните материали
От отпадъчните материали от строителството и от строителната площадка. Отпадъците, генерирани по 
време на строителството се депонират на регламентирано за това място.
Атмосферен въздух
Работа със строителна механизация предполага на всеки строителен участък замърсявания от прах и 
отработени газове.
Предотвратяване на повишената запрашеност при изпълнение на строителните работи: При извършването 
на СМР се изпълняват всички изисквания на Наредба №1 за допустими норми на вредни вещества в 
отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници за работа с 
прахообразуващи и насипни товари и материали.
Спазване на ограничаването на емисиите изгорели газове от строителната техника чрез ефективно 
използване на машинните смени и курсовете. Използва се само изправна и съвременна строителна техника, 
която отговаря на стандартите за отработените газове и е преминала съответните технически прегледи. 
Служителите ни са обучени за предприемане на всички приложими мерки за предотвратяване на 
замърсяването на въздуха.
Шум и вибрация
Разбира се, шумовите показатели са различни в различните части на строителство и риска за работниците 
също варира, в зависимост от естеството на извършваната от тях работа. За щастие, пазарът на лични 
предпазни средства за защита от шумове е достатъчно богат и разнообразен, за да предложи най - 
подходящото решение за предпазване във всяка работна ситуация.
В европейския стандарт EN ISO 4871 “Акустика— Деклариране и потвърждаване на шумните емисии от 
машини и оборудване” (ISO 4871:1996) са регламентирани нивата на шум, произвеждан от различни 
източници, а според работното законодателство. Така, имайки предвид всяка една работна ситуация и 
особености на работното място, може да се избере най-качествената и икономически изгодна слухова 
защита. Разбира се, избраните продукти трябва да са сертифицирани за качество и да носят съответната 
маркировка, за да може да се използват свободно и да се гарантира надежността им.
Директивата за емисии на шум се прилага за голям набор продукти, включително:

Хас пели (с двигатели с вътрешно горене);
Трамбовъчни машини (само вибрационни и не-вибрацнонии валяци, трамбовъчни машини с плочи

и пети);
Компресори (350kW);
Ръчни пробивни чукове;
Лебедки (с двигатели с вътрешно горене);
Булдозери (500 kW);
Фадроми (500 KW);
Ескаватори хидравлични или с въже (500 KW);
Багери (500 KW);
Хидравлично захранване;
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Косачки (без оборудване на земеделие и гори, и многофункционални устройства с мощност над 20
kW);

Уреди за подрязване на храсти;
Мотокари с дизелови двигатели (без тези с капацитет над 10 тона);
Подвижни кранове;
Съоръжения за изграждане на пътища;
Генератори (400 kW);
Заваръчни генератори и др.

Регламентираните гранични стойности за шум са различни, в зависимост от предназначението им;
Жилищни зони; ден -  55 dB(A), вечер -  50 dB(A) и нощ -  45 dB(A);
Централни градски части и територии, подложени на въздействие от интензивен автомобгпен 

трафик; ден -  60 dB(A), вечер -  55 dB(A), нощ -  50 dB(A).
Зони за учебна дейност и такива за отдих: ден -  45 dB(A), вечер -  40 dB(A), нощ -  35dB(A).
Зони за лечебни заведения: ден -  45 dB(A), вечер -  35 dB(A), нощ -  35 dB(A).
Почви
Спазвайки нормалното извършване на СМР не се предполага да се допускат разливи на горива и 

смазочни материали от строителните машини, тъй зареждането и техническото обслужване на 
строителната техника ще се извършва на оборудвани за целта места извън строителната площадка.

Служителите на обекта ще бъдат подробно инструктирани за действия за ограничаване на 
замърсяването при инцидент.

Улици
Затварянето на пътища за моторни превозни средства се ограничава до минимум за един и същи 

район Изпълнителят координира изпълнението на дейности по улиците на населените места с местните 
власти и с КАТ. В частност, при необходимост от затваряне на улици, независимо от наличието на 
съгласувани проекти, в срок, предварително уточнен с Възложителя, преди започване на работа по даден 
участък се уведомява посочените тук институции, а също и населението за бъдещото неудобство и се 
спазват съгласуваните инструкции относно начина на въвеждане на тези мерки. Изпълнителят се 
съобразява с всички изисквания на Възложителя, за да се намалят сроковете, в които движението е 
ограничено.

Необходимо е поддържане на график за редовно почистване и пръскане с вода на пътната мрежа, 
почистване на автомобилните гуми, за да не замърсяват улици с кал, която при изсъхване е източник на 
запрашаване.

По време на строителни работи относно новата организация на движение се обявява на 
обществеността, в съответствие с инструкциите на Възложителя.

Отпадъци
Строителните отпадъци, генерирани при извършване на СМР се събират, извозват и депонират в 

съответствие с Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), 
транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни и масово 
разпространени отпадъци на територията на общината. Извозването се извършва извън границите на 
обекта.

Принципи за опазване на околната среда:
предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;

-  предимство на предотвратяването на замърсяване пред последващо отстраняване на вредите,
причинени от него;

~ участие на обществеността и прозрачност в процеса на вземане на решения в областта на околната
среда;

-  информираност за състоянието на околната среда;
-  предотвратяване замърсяването и увреждането на чистите райони и на други неблагоприятни

въздействия върху тях;
-  използваната механизация се поддържа в добро техническо състояние;
-  строителната дейност се ограничава в рамките на дневния период -  от 08:00 ч. до 17:00 ч;

Мерките за опазване на околната среда са ориентирани към осигуряване на правилно управление
на замърсяващите потоци в следствие на строителните работи, в частност що се отнася до шум, 
замърсители на въздуха, водата и почвата.

Предвидени мерки на етап строителство
През етапа на строителство се вземат мерки за постигане на целите за опазване на околната среда, 

които са обединени в следните групи:
-  Използват се устойчиви строителни материали;
-  Използват се материали с дълъг жизнен цикъл и ефективност;
-  Изолационни материали;
-  Продукти, които не съдържат вредни, канцерогенни или оказващи вредно въздействие при 

производството съставки.
Управление на отпадъците

-  Намаляване и рециклиране на отпадъците и/или повторна употреба на материали;
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Използването на нетоксични строителни материали;
-  Използване на строителни материали, произведени на базата на възобновяеми суровини;
-  Не се използват материали, които могат да предизвикат отрицателни въздействия върху здравето на 

ползвателите поради съдържанието на вредни вещества;
-  Производителите на материалите се гарантира, че при производството им не се отделят емисии на 

вещества, които са вредни за човешкото здраве и околната среда и водят до замърсяване на въздуха 
и водата;

-  Използват се заместващи вещества/материали на мястото на строителни материали, съдържащи 
опасни вещества;

-  Намаляване на емисии на С02 (въглероден диоксид) в резултат на транспортирането но строителни 
материали и продукти.

Прилагане на ефективни системи за управление на доставки
-  Доставчиците на строителни материали ще определят минимално и целево равнище за отпадъците 

от опаковки (което да бъде постигнато например чрез система за обратно изкупуване, рециклиране и 
повторна употреба на опаковките, в които се доставят строителните материали).

-  Свеждане до минимум на образуването на отпадъци и осигуряване на подходящо управление на 
отпадъците, получени в процеса на събаряне и изграждане.

-  Използване на контейнери, събиране и транспортиране на строителните отпадъци в рамките на 
обекта и за извозването им от него.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО 
Здравен фактор
Здравни рискове за населението:

-  Наднормен шумов риск от работата на строителните машини. Този шум е непостоянен и с временно 
въздействие. Ефектът ще е смущаващ и дразнещ;

-  Работата на открито изключва негативен здравен ефект от горивни газове и асфалтни изпарения. 
Здравни рискове за работниците:

-  Неблагоприятни климатични условия, предвид необходимостта от , целогодишна работа на открито 
в условията на значителни температурни амплитуди. Високите температури са рисков фактор за 
възникване на инциденти като топлинен и/или слънчев удар. Преохлаждащите температури 
увеличават честотата на простудните заболявания, заболяванията на скелетно-мускулната и 
периферната нервна система;

-  Водачите на строителните машини ще са подложени на наднормени шумови нива от порядъка на 
80-100 dB(A). Шумът има неблагоприятен ефект върху слуховата система и централната нервна 
систама, като води до разстройство на съня, развитие на неврозоподобни състояния и артериална 
хипертония;

-  Водачите на строителните машини ще са подложени на общи и локални вибрации. Те увреждат 
вестибуларния апарат, опорно-двигателния апарат и паренхимните органи, сетивната и кръвоносна 
система на пръстите на ръцете;

-  При ограничения обем на изкопните и възстановителни работи и работа на открито, не се очаква 
неблагоприятен здравен ефект, в резултат на замърсяване на атмосферния въздух;
Рискът от трудов травматизъм е най-висок при ръчни изкопни и монтажни работи;

-  При полагане на тежък физически труд, свързан с вдигане и пренасяне на наднормени тежести 
нараства риска от заболявания на опорно-двигателния апарат и нервно-мускулната система;

-  По време на строителството факторите на работната среда могат да оказват известно въздействие 
върху здравето на работниците. Ефектът ще е временен и при предприемане на мерки за опазване 
здравето и безопасността на работниците, той ще е минимален.

Директно социално въздействие
Строителните работи причинят неудобства за жителите и транспорта, като наше задължение е да 

сведем до минимум и намалим негативните въздействия на строителните работи, чрез:
-  Добро управление на строителството и надзор на площадката, за да се намалят отпдъците. За да се 

намалят емисиите прах вследствие на строителството, се пръска с вода улиците, на които се работи. 
Избягване на работа през нощта;

-  Намаляване до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни 
дейности. Внимателно ще се планират и съгласуват с Възложителя транспортните графици, а също 
така и маршрутите, използвани от превозните средства.

Строителните работи причинят неудобства за хората и транспорта. В следствие на това особено 
важно изискване е, че трябва да се сведе до минимум и да се намали негативното въздействие на 
строителните работи.

Препоръки и изисквания за опазване на околната среда, които трябва да се спазват, за да може да 
се намалят щетите и замърсяването и възможно най-малко да се въздейства на околната среда:

-  Където е възможно, ще се използват съществуващите възможности на сервитут за преминаване, 
вместо да създава нови такива;

-  Чрез добро управление на строителството и надзор на площадката, ще се намали праха и боклуците. 
За да се намалят емисиите прах, в следствие на строителството, улиците ще се пръскат с вода;
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-  Няма да се рабори през нощта, само в изключителни случаи (аварии и др.);
-  Ще се намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и 

строителни дейности. Внимателно ще се планират транспортните графици, а също така и 
маршрутите, използвани от превозните средства;

-  Ще се извършва редовна проверка и поддържка на оборудването;
-  Ще се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като на всички 

работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно облекло;
-  Ще се извършват всички инструктажи, съгласно нормите;
-  Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони ще е 

задължителна за работниците;
-  Ще се спазват наредбите за здраве и безопасност на работното място;

Затварянето на пътища за моторни превозни средства се ограничава до минимум за един и същи 
район. Изпълнителят координира изпълнението на дейности по улиците с местните власти и КАТ. В 
частност, при необходимост от затваряне на улици, независимо от наличието на предварително 
съгласувани проекти, една седмица преди реалното им изпълнение се уведомяват всички институции и се 
спазва техните инструкции относно начина на въвеждане на тези мерки. Изпълнителят се съобразява с 
всички изисквания на Възложителя, за да намалим сроковете, в които движението е ограничено.

Изпълнителят се задължава да поеме и отговоря за опазването и охраната на собствеността, 
частна, държавна или общинска, която се намира на/или е в близост до работните площадки, срещу щети 
или вреди вследствие на дейността ни по изпълнение на поръчката.

Преди да бъдат приети изпълнените работа Изпълнителят се задължава да извърши дейностите по 
почистване, възстановяване и рехабнлитационни дейности, които се изискват при предаването на 
завършените подобекти, в съответствие с целите и смисъла на тези спецификации.

Изпълнителят предприема всички необходими превантивни мерки, за да предотврати 
възникването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и да осигури 
достатъчно противопожарно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

Без одобрението на Възложителя, Изпълнителят няма да премахва, или реже каквито и да са 
дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи дървета и 
тревни площи, които се намират в района на работите е наша отговорност.

Изпълнителят отстранява и премахва от района на строителните площадки и работните участъци 
всички отломки и отпадъци, съгласно проекта по РПОИС, с честота достатъчна, за да гарантира 
нормалният работен процес и да не създава предпоставки за замърсяване на селищната и околна среда.

Всички отпадъци се отстраняват по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и 
съседни имоти.

Веднага се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и 
пр.) от колелата на камионите, напускащи строителните площадки.

След възстановяване на уличните настилки Изпълнителят почиства работните площадки, а също 
така демонтира и временните строителни знаци и огради. Окончателното почистване на работния район 
приключва след възстановяването на настилките.

Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и 
изнасяне, са ангажимент на Изпълнителя.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те се 
преместват и площадката се възстановява в първоначалното си състояние. Всички инструменти, 
материали, строителна механизация или оборудване, които са били използвани при извършването на 
работите се изнасят.

Изготвените проекта за Временна организация на движението се съгласува с КАТ и Общината. Те 
са придружени с времеви графици за работа в съответния участък, подлежащ на сигнализация, при 
частично или пълно отклоняване на движението за извършване на СМР,

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Преди започване изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, се предвиждат подготвителни 
мероприятия по опазване на околната среда, които ще включват:

Ограждане на работните площадки с временна ограда, сигнализирана и обезопасена, съгласно 
изискванията на Наредба № 16;

Определят се места за поставяне на контейнери за строителните отпадъци и маршрути за 
транспортирането им, съгласувано с Общината;

Изгражда се мивка за почистване на гумите на транспортните средства преди напускането им на 
строителната площадка;

Спазват се разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86 / 30.09.2003 г.); 
Определят се места за складиране на строителните материали.

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
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Изпълнението на всички мерки, с упоменатите периоди на изпълнение, включени в Плана с цел 
предотвратяване, намаляване или ликвидиране на значителни отрицателни въздействия върху околната 
среда са задължителни за изпълнение.

Да се осигури създаването на вътрешен 
ред за събиране и извозване на 

генерираните отпадъци и неговото
ежегодно актуализиране,

При разчистване на работните площадки 
да не се допуска увреждане на съседни

територии и растителност.

преди започване 
на

строителството

недопускане замърсяване на
района

по време на 
строителство

предотвратяване на 
недопустими въздействия върху

растителността
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Да се осигури непрекъснат контрол върху 
провежданите строителни работи и върху 

използваната механизация. Да не се 
допуска работа на строителна и 

транспортна техника на празен ход и 
извънгабаритно товарене на транспортни

средства с насипни материали.

по време на 
строителството

недопускане на авариини и 
кризисни ситуации в рамките на 
площадката, в т.ч. увеличаване 

на емисиите на въглероден 
оксид, сажди и др. вредни 

вещества

8

Трябва да се осигури редовно поливане с 
вода по време на разрушителните работи и 

товаренето на материалите за 
транспортиране до местата за временно 

съхранение или постоянните депа.
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го
Избягване на работа през нощта, като 

изключение се прави само при работа за 
отстраняванена аварии.

12 Техническа поддръжка на меха-низацията 
се извършва само в оторизирани сервизи и

По време на 
строителството

По време на 
строителството

По време на 
строителството

Предотвратяване на 
натрупването на прах в зоната 
при движението на моторните 

превозни средства, както и 
намаляване на случайните

емисии на прах.

Добра организация и планиране 
на работния процес, спазване на 
графика за изпълнение, свеждане 
до минимум на необходимостта

от наваксване.

Недоускане на аварии, съответно 
замърсяване на въздуха и
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14 Внедряване и реализация на система за 

разделно събиране на отпадъците
По време на 
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Екологосъобразно оползотворя
ване на отпадъците.
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16 Засаждане на допълнителна подходяща
растителност.

По време на 
строителството

Намаляване нивото на шум и 
праховите емисии.

Извеждане на движението на тежки

18
превозни средства 
транзитните превозни

особено
средства,

на
от

стратегичните територии на града и 
насочването им по

По време на 
строителството

Снижава нивото на шума и 
вредни емисии
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Да се направи точно маркиране на 
маршрутите за подходите към

20 строителните петна на терените, за да се
предотврати допълнителното

По време на 
строителството

Допринася за апазване на 
естествената природна среда.

унищожаване на растителност
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шт?

: . x s ' . . .  . s J . 'r p .x *  5 

s v  s -• «ч* Ф чФ ФЧ

йтп4;рж% 
* « $ > * ? £  
* N S > * J * S ч У̂фв-хг
Х .Ф Х Ф ^ " *  *.

шжшЦ| Й111Й

Оползотворяване на хумусния слой
Хумусният пласт се използва за рекултивация на нарушени терени, а при липса на такива - за 

подобряване на слабопродуктивни земи.
Отнетият хумусен пласт се използва за рекултивация по време или след приключване на 

експлоатацията и строителството, както и за рекултивация на други нарушени терени.
Минималната дебелина на разстлания хумусен пласт върху рекудтивирани нарушени терени, 

предназначени за земеделско ползване, е не по-малко от 30 - 35 см след слягането.
Когато хумусният пласт не може да бъде оползотворен непосредствено след отнемането му, той се 

съхранява на хумусни депа.
Не се допуска унищожаване или замърсяване на хумусния пласт.
Терени за рекултивация, за оползотворяване на хумуса и площадки за хумусни депа се определят с 

началото на обекта

В хода на изпълнение на предмета на поръчката предлагаме „Срок за реакция” 
календарни дни.

до седем 1 1 !

Наименование на участника 

Дата

Представляващ/упълномощено лице 
(име и фамилия)

Подпис
(печат)
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА РАЙОН „СЛАТИНА”
1574 гр. София, бул. „Шипченски проход” № 67 тел.: (02)870 55 32; факс: (02)870 11 73;

http://so-sIatina.org; e-mail: info@so-slatina.org ___

Образец №16. Ценово предложение

ДО
СТОЛИЧНА ОБЩИНА -  РАЙОН „СЛАТИНА“

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ________________________ПИКСИ СТРОЙ ООД________________________ ЕИК/БУЯСТАТ Ш 172974
(наименование на участника)

със седалище ______гр. София______ и адрес на управление Р-н Въз раждане Дул.,, Христо Ботев“ №74ет,2

представлявано от _________ Георги Ботев Христов_________  в качеството на
(трите имена на представляващия)

Управител
(длъжност или друго 

качество)
данни по документ за самоличност

тел. 0S94 49 94 55 факс

(вид и номер на документ за самоличност, дата, орган и място на
издаването)

02/931 41 08_____  ел.поща __________ office@pixi.bg_______

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето ценово предложение за възлагане на обществена поръчка с предмет „Текуща 
поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община-район „Слатина“

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим дейностите, включени в предмета на поръчката, 
съобразно условията на договора и изискванията на възложителя при следната обща цена от сбора на 
единични цени за видовете дейности, включени в предмета на поръчката

№по
!>• Наименование на видовете СМР ед,м* ед,ц*лв
1 2 3 4
1 Демонтаж метални скари по отводнителни канали лв/м2 4.61

2 Монтаж на метални скари по отводнителни канали лв/м2 6.55

3 Почистване отводнителни канали лв/мл 3.42

4
Ревизия и ремонт /при необходимост5заваряване на място/ на 
отводн. решетки лв/м2

4.34

5 Доставка и монтаж метални скари по отводнителни канали лв/кг 2.81

6 Отпушване на канал лв/мл 4.70

7 Текущо почистване и ревизия на решетки и сифони лв/мл 4.70
8 Демонтаж и сортиране на тротоарни плочи лв/м2 2.86
9 Монтаж на тротоарни плочки лв/м2 14.87

10 Направа настилка от тротоарни плочи яв/м2 31.64

11 Фугиране по тротоарна настилка лв/мл 4.63
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12 Демонтаж бордюри лв/мл 1.96

13 Демонтаж водещи ивици лв/мл 1.43

14 Доставка и полагане на бордюри лв/мл 29.16

15 Доставка и полагане на водещи ивици лв/мл 20.25

16 Доставка и монтаж на антипаркинг колчета лв/бр 34.54

17 Ремонт на място на антипаркинг колчета лв/бр 16.34

18 Направа машинен изкоп лв/мЗ 3.38

19 Направа изкоп ръчновз.п. лв/мЗ 8.51

20 Отстраняване ръчно земен пласт до 20см лв/м2 2.81

21 Разриване и подравняване на земен пласт лв/м2 3.80

22 Уплътняване ръчно и подготовка на основа лв/м2 7.38

23 Доставка н направа легло от трошен камък лв/мЗ 29.20

24 Доставка и направа легло от баластра лв/мЗ 23.56

25 Доставка и направа на пясъчно легло лв/мЗ 17.73

26 Доставка и полагане на армировъчна мрежа лв/м2 3.72

27 Направа обратен насип лв/мЗ 3.42

28 Повдигане на бордюри лв/мл 19.94

29
Понижаване т  улични и тротоарни бордюри за създаване на 
достъпна среда лв/мл

11.30

30 Направа и разваляне на кофраж лв/м2 16.29

31 Направа на бетонова настилка лв/мЗ 103.50

32 Доставка и монтаж на предпазен парапет на съоръжение лв/мл 39.60

Почистване,натоварване и извозване на строителни отпадъци лв/мЗ 14.63

34 Фрезоване на асфалтова настилка лв/мЗ 23.94

35 Предварително напръскване с битумна емулсия лв/м2 1.35

36
Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване/с 
циркуляр/ и машинно полагане на плътен асфалтобетон до 4см лв/м2

24.03

37 Също, но ръчно лв/м2 24.03

38
Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване/с 

циркуляр/ и машинно полагане на плътен асфалтобетон до бсм лв/м2 29.16

39 Производство на плътен асфалтобетон лв/т 94.14

40 Полагане на плътен асфалтобетон, вкл.превоз на материали лв/т 26.55
....! v V -

41
Направа настилка от тротоарни плочи 40/40/5 на пясъчна 
основа лв/м2 21.42

42 Също, но на циментов разтвор лв/м2 22.20

43 Направа настилка от "уни" паваж (вкл. материали) лв/м2 16.08
44 Направа настилка от павета "бехатон" (вкл. материали) лв/м2 15.97
45 Ремонт на настилка от тротоарни плочи лв/м2 21.11
46 Ремонт паважна настилка с паваж от обекта лв/м.2 11.53
47 Направа на бетонови стъпала лв/мЗ 119.10
48 Ремонт на бетонови стъпала лв/мЗ 14.40
49 Ремонт стъпала /гранит/ с р-р и 60/37/9 см лв/м2 31.46

50
Доставка и монтаж нови стъпала /вкл.направа основа за 
монтажа/ лв/м2 76.89

51 Ремонт чела по стъпала с р-ри 60/9 см лв/м2 87.07
52 Доставка и монтаж нови чела по стъпала лв/м2 87.07
53 Ремонт облицовка от плочки по стени /при подстъпите/ ле/м2 57.58
54 Демонтаж стара стенна облицовка лв/м2 6.08



55 Разбиване на циментова замазка с дебелина до 5см лв/м2 2.10

56 Подмяна на единични облицовъчни плочки от камък лв/м2 34.13

57 Подмяна на каменни облицовки лв/м2 34.13

58 Почистване на стара каменна облицовка (песъкоструйка) лв/м2 15.07

59 Ремонт настилка от каменни плочи лв/м2 33.43

60 Направа настилка от каменни плочи лв/м2 35.38

61 Ремонт същ.окачен таван /от ал.пана/ лв/м2 11.16

62 Доставка и монтаж окачен таван /вкл. носеща конструкция/ лв/м2 13.89

63 Монтаж на вентилационни решетки /жалузи/ при ремонти лв/бр 5.06

64
Обработка на дилатационни фуги по стени и подове от 
лам.шини, при ремонти лв/мл

35.39

65 Разбиване бет.основа под настилка дв/м2 48.60

66 Ревизия и ремонт на съществуваща водопроводна разводка лв/мл 3.11

67 Ревизия и ремонт на съществуваща канална разводка лв/мл

.......................

6.75

68 Направа на вътрешно работно скеле при ремонти лв/мЗ 1.91

69 Стъргане стара боя по стени лв/м2 1.55

70 Сваляне на стара мазилка със събиране на отпадъците лв/м2 2.67

71
Боядисване с фасадна боя по стени до покриване 
/вкл.подг.основа/ лв/м 2

5.89

72 Почистване,минизиране и боядисване на метални повърхности лв/м2 4.31

73 Направа на външна пръскана мазилка лв/м2 7.20
74 Направа на вътрешна гладка ВРЦ мазилка лв/м2 5.85

75
Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - 
надлъжна непрекъсната лв/м2

4.95

76
Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - 
надлъжна прекъсната лв/м2

7.34

77
Хоризонтална маркировка с бяла акрилатна боя без перли - 
напречна лв/м2

6.51

78
Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя без перли - 
надлъжна непрекъсната лв/м2

5.39

79
Хоризонтална маркичровка с жълта акрилатна боя без перли - 
надлъжна прекъсната лв/м2

7.79

80
Хоризонтална маркировка с жълта акрилатна боя без перли - 
напречна лв/м2

7.06

81
Хоризонтална маркировка на паркомясто инвалид с акрилатна 
боя - бял символ на син фон /3,5мх5,0м/ напречна лв/бр.

140.53

82
Измиване на пешеходни пътеки с пароструйка вкл. 
почистващ препарат лв/м2

1.51

83 Водочерпене с ел.помпа лв/мЗ 1.27

84
Оформяне на рампа/насип от несортиран трошен 
камък,пясъчен асфалтобетон / лв/м2

15.69

85 Изработване и монтаж на метална рампа (2 броя U18) лв/мл 26.40
86 Ремонт на предпазен парапет по пасарелки лв/мл 2.20

87
Почистване, минизиране и боядисване на метални 
повърхности лв/м2 4.31

88 Машинно отпушване на оттоци лв/бр 5.77
89 Повдигане на ревизионна шахта вкл.доставка на материали лв/бр 58.80
90 Доставка и полагане на битумизиран трошен камък лв/т 64.22
91 Повдигане на уличен отток,вкл.доставка на материали лв/бр 31.80
92 Монтаж на тръбен парапет -  стълб, пано, арматура лв/бр 77.32



93 Демонтаж на пано тръбен парапет лв/бр 0.88

94 Монтаж на пано тръбен парапет лв/бр 0.88

95 Демонтаж на верига на парапет лв/бр 0.63

96 Монтаж на верига на парапет лв/бр 0.63

97 Монтаж на ограда от мрежа , вкл.стълб лв/м 6.05

98 Възстановяване на ограда от мрежа, без стълб лв/м 0.74

99 Демонтаж на LED осветително тяло за открит монтаж лв/бр 1.28

100
Доставка и монтаж на LED осветително тяло Т8, 
влагоустойчиво, за открит монтаж лв/бр

15.36

101 Демонтаж на LED осветително тяло от окачен таван лв/бр 1.28

102
Доставка и монтаж на LED осветително тяло, влагоустойчиво, 
за вграждане/ окачен таван лв/бр

15.36

103 Демонтаж на електрически ключове и контакти,открит монтаж лв/бр 0.97

104 Демонтаж на прожектор до 500W лв/бр 1.08

105 Доставка и монтаж на прожектор до 500W лв./бр 11.83

106
Демонтаж на електрически ключове и контакти, открит 
монтаж лв./бр 0.97

107
Доставка и монтаж на електрически ключове и контакти, 
открит монтаж лв./бр

2.10

108 Демонтаж на електрически ключове и контакти, скрит монтаж лв./бр 0.97

109
Доставка и монтаж на електрически ключове и контакти, скрит 
монтаж лв./бр

2.10

n o Демонтаж фасунга лв/бр 0.54

111 Доставка и монтаж на фасунга лв/бр 1.32

112 Демонтаж на аплик, плафониера лв/бр 1.88
113 Доставка и монтаж на аплик, плафониера лв/бр 9.36
114 Демонтаж на осветително тяло тип луна лв/бр 1.28

115 Доставка и монтаж на осветително тяло тип луна лв/бр 8.47

116
Доставка и монтаж на понижаващ трансформатор за 
осветително тяло луна лв/бр

9.24

117 Демонтаж предпазители ел. табло лв/бр 0.71
118 Доставка и монтаж предпазители ел. табло лв/бр 3.25

119
Демонтаж на електрическа разклонителна кутия, открит 
монтаж лв./бр 1.28

120
Доставка и монтаж на електрическа разклонителна кутия, 
открит монтаж, вкл. капак и крепежни елементи лв./бр

1.71

121 Демонтаж на електрическа разклонителна кутия, скрит монтаж лв./бр 0.61

122
Доставка и монтаж на електрическа разклонителна кутия, 
скрит монтаж, вкл. капак лв*/бр

2.05

123 Свързване на електрическа конзола/ разклонителна кутия лв./бр 1.20
124 Демонтаж на електрическа конзола, скрит монтаж лвУбр 0.69
125 Доставка и монтаж на електрическа конзола, скрит монтаж лв./бр 1.21

126
Демонтаж на електроинсталационни тръби, открит монтаж по 
таван, вкл. скоби лв/м

1.11

127
Доставка и монтаж на електроинсталационни тръби, открит 
монтаж по таван, вкл. скоби лв/м

2.65

128
Доставка и монтаж на пластмасова гофрирана тръба (шлаух), 
негорима лв/м

1.29

129
Изтегляне на проводник в електроинсталационна тръба, открит 
монтаж лв/м

1.25

130 Изтегляне на проводник над окачен таван лв/м 1.25



131 Демонтаж на кабели и проводници лв/м 0.91

132 Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1.5м2 лв/м 1.87

133 Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x2.5м2 лв/м 2.37

134 Доставка и монтаж на кабел СВТ Зх4м2 лв/м 2.88

135 Доставка и монтаж на кабел СВТ Зхбм2 лв/м 5.07

136 Доставка и монтаж на кабел СВТ 3x1 Ом2 лв/м 6.12

137 Демонтаж дефектнотокова защита лв/бр 15.00

138 Доставка и монтаж дефектнотокова защита лв/бр 27.48

139 Доставка и монтаж на заземителен кол, поцинкован лв/бр 29.13

140 Доставка и монтаж на заземителна шина 40/4, поцинкована лв/м 2.16

141 Лабораторна проверка заземителна инсталация компл 28.80

142 Демонтаж на ключалка секретна за електрическо табло лв/бр 1.31

143
Доставка и монтаж на ключалка секретна за електрическо 
табло лв/бр 6.25

144 Присъединяване на проводник към съоръжение до 1,5мм2 лв/бр- 1.20

145 Присъединяване на проводник към съоръжение до 2,5мм2 лв/бр. 1.20

146 Присъединяване на проводник към съоръжение до 4мм2 лв/бр. 1.20

147 Присъединяване на проводник към съоръжение до 6мм2 лв/бр. 1.50

148 Присъединяване на проводник към съоръжение до 10мм2 лв/бр. 1.50

149 Присъединяване на проводник към съоръжение до 25мм2 лв/бр. 2.47

150 Присъединяване на проводник към съоръжение до 75мм2 лв/бр. 2.70

151 Доставка и монтаж на електромер за контролно мерене лв/бр. 32.51

152 Доставка и монтаж на парково осветително тяло лв/бр. 88.80

153 Доставка и монтаж на улично осветително тяло лв/бр. 118.80

154 Доставка и монтаж на стълб до 5,5м лв/бр. 107.40

155 Доставка и монтаж на стълб до 10м лв/бр. 147.00

156
Доставка и монтаж на аварийно LED осветително тяло, вкл. 
стикер лв/бр.

11.04

157
Доставка и монтаж на PVC кабелен канал с широчина до 
ЮОмм, вкл, капак и дюбел лв/м

6.09

158
Доставка и монтаж на кабелна скара, метална, перфорирана, 
вкл. дистанционери/таванен носач и монтажни елементи лв/м

25.50

159 Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф29 в тухла лв/м 3.00

160 Изкопаване на канал за гофрирана тръба до ф29 в бетон лв/м 15.00

161 Доставка и монтаж на гофрирана тръба до ф23 лв/м 0.75

162 Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 (мостов) 3x1.5м2 лв/м 1.29

163 Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 (мостов) Зх2.5м2 лв/м 1.71

164 Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 (мостов) Зх4м2 лв/м 1.87

165 Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 (мостов) Зхбм2 лв/м 3.24

166 Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 (мостов) 3x1 Ом2 лв/м 6.54

167 Доставка и монтаж на кабел СВТ 4х 1.5м2 лв/м 2.10

168 Доставка и монтаж на кабел СВТ 4x2.5м2 лв/м 2.46

169 Доставка и монтаж на кабел СВТ 4x4м2 лв/м 3.09

170 Доставка и монтаж на кабел СВТ 4х6м2 лв/м 6.49

171 Доставка и монтаж на кабел СВТ 4x1 Ом2 лв/м 11.37

172 Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 (мостов) 4x1.5м2 лв/м 1.62

173 Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 (мостов) 4x2.5м2 лв/м 1.87
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Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 (мостов) 4х4м2 лв/м 2.37

175 Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ1 (мостов) 4х6м2 лв/м 3.90

176 Доставка и монтаж на кабел ПВВ-МБ 1 (мостов) 4x1 Ом3 лв/м 6.72

177 Доставка и монтаж маркировка кабели и проводници лв/бр. 1.80

178 Доставка и монтаж надписни табелки консуматори ел. табло лв/бр. 3.72

179 Доставка и монтаж ламинирана електрическа схема ел. табло лв/бр. 11.10

ОБЩА СТОЙНОСТ ОТ №41 ДО 179 ВКЛ. 2250.13

Предлаганата цена е крайна и окончателна цена за изпълнение на строителството. 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.

В ценовото предложение, следва участника да посочи ценообразуващите елементи за 
допълнително възникналите работи, извън описаните в таблицата от №1 до №179, формирани по следните 
критерии:

средна часова ставка без включена % печалба и без ДДС 20% - 4,80 лева;
допълнителни разходи за труд - 100%;
допълнителни разходи за механизация - 50 %;
доставно складови разходи - 10%;
печалба -10%;

Запознати сме с 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. 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.

Приложение : Количествено стойностна сметка (на магнитен и хартиен носител).

Наименование на участника 

Дата

Законен представител/упълномощено лице 
{име и фамилия)

Подпис
{печат)

ПИКСИ СТРОИ ООД 

03/04/2018г/

Г еорги Христов / L A \
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