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РАЗДЕЛ ІV. 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за изпълнение на строително-монтажни работи за обект: „Открити спортни площадки в гр. 
Якоруда, общ. Якоруда“ в УПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. 

Якоруда, Община Якоруда 

 

1. Описание на предмета на поръчката: 

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, 
свързани с изграждане на обект: „ Открити спортни площадки в гр. Якоруда, общ. Якоруда“ вУПИ 
1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда, в това число: 

 изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини, 
материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за 
изпълнение на строителството на обект: „ Открити спортни площадки в гр. Якоруда, 
общ. Якоруда“ вУПИ 1-325, кв.24, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, 
Община Якоруда, категория на строежа - пета, в съответствие с Техническата 
спецификация, инвестиционния проект и количествената сметка.  

 дейности по въвеждане на обекта в експлоатация. 

 гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни 
срокове за отделните видове строително-монтажни работи, съоръжения и строителни 
обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в 
експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за 
изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във 
връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. 

 

2. Съществуващо положение: 

Обектът се намира в централната част на град Якоруда в УПИ 1-325, кв.24, който е 
общинска собственост. Достъпът до него се осъществява посредством три улици, с които имотът 
граничи на югозапад, югоизток и изток. Неговото конкретно предназначение е „за стадион и 
спортна зала”.В този урегулирания поземлен имот са разположени градският футболен стадион и 
многофункционална спортна зала, която не е завършена. В югозападната част на парцела са 
изградени две игрища – футболно и волейболно, които са в много лошо състояние. Желанието на 
Възложителя е на тяхно място да бъдат изградени изцяло нови тренировъчни игрища за футбол и 
волейбол, за които да се предвиди и ажурна ограда.За да не се засегне пистата за бягане, 
волейболното игрище е предвидено да се изгради на улична регулация. 

 

3. Проектно положение: 
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Част „Архитектура“:  

Строителството  ще се осъществи в УПИ 1-325, кв.24 по плана на гр. Якоруда, общ. 
Якоруда, който е общинска собственост. В този урегулирания поземлен имот са разположени 
градският футболен стадион и многофункционална спортна зала, която не е завършена. В 
югозападната част на парцела са изградени две игрища - футболно и волейболно, които са в много 
лошо състояние. Желанието на Възложителя е на тяхно място да бъдат изградени изцяло нови 
тренировъчни игрища за футбол и волейбол, за които да се предвиди и ажурна ограда. 

 

• Градоустройствено решение 

Имотът, в който се разполагат спортните игрища, се намира в границите на гр. Якоруда, 
общ. Якоруда. Достъпът до него се осъществява посредством три улици, с които имотът граничи 
на югозапад, югоизток и изток. Неговото конкретно предназначение е „за стадион и спортна зала”. 

Двете нови спортни игрища са проектирани на мястото на съществуващите. За да не се 
засегне пистата за бягане, волейболното игрище е предвидено да се изгради на улична регулация. 

 

• Функционално решение 

Футболно игрище 

Футболното игрище е проектирано с размери 18,30/31,1 Ом. Игралното поле е с чисти 
размери 15/28м и е предвидено за мини футбол. Игралното поле и осигурителната ивица около 
него ще се покрият с изкуствена трева. Предвиден е минимален наклон на настилката от 0,5% за 
отводняване. 

Футболното игрище ще бъде оградено от всички страни с ажурна ограда от метални 
профили и метална мрежа с PVC покритие. 

Височината на оградата е около 4м. Зад футболните врати ще бъде поставена завеса от 
плетена полиетиленова мрежа, която адсорбира силните удари с топка по посока на футболните 
врати. Благодарение на нея металната мрежа ще има по дълъг живот. 

 

Волейболно игрище. 

Волейболното игрище е проектирано с размери 13,50/24,50м. Чистите размери на игралното 
поле са 9/18м. Игралното поле и осигурителната ивица около него ще се покрият с рулонна 
каучукова настилка. Предвиден е минимален наклон на настилката от 0,5% за отводняване. 

Волейболното игрище ще бъде оградено от всички страни с ажурна ограда от метални 
профили и метална мрежа с PVC покритие. Височината на оградата е около 4м 

Волейболното игрище е разположено на уличната регулационна линия. Футболното игрище 
е разположено на повече от Зм от регулационните линии. 
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• Категория на строежа 

Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а” от ЗУТ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба №1 за 
номенклатурата на видовете строежи, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната 
застроена площ до 1000 м2 включително или с капацитет до 100 места включително за посетители 
са пета категория. Обектът не надхвърля тези параметри. 

 

• Пожарна безопасност 

При проектирането на игрищата са изпълнени изискванията на Наредба № 1з - 1971 за 
строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

 

• Технико-икономически показатели 

Застроена площ на футболното игрище  –   569.13 м2 

Застроена площ на волейболното игрище –   330.75 м2 

Обща разгърната застроена площ – 899.88 м2 

 

Част „Конструкции“:  

1. Конструктивно решение. 

Конструктивното решение на ИГРИЩАТА е съставено от: 

• Стоманена част – включваща разработката на стоманени рамки състоящи се от 
колони, греди и вертикални връзки. 

Стоманените елементи са проектирани от СОП със сечение 70/70/3. Колоните са 
анкерирани във фундаментите посредством 4 дюбела. 

 

• Нулев цикъл. 

Основата на оградата представлява бетонова ивица с основа 50/25см и стена с дебелина 
25см. Фундирането е на дълбочина минимум 80 см. спрямо прилежащия терен. 

За основа на двете игрища се изпълнява шлайфана ст. бетонова настилка с дебелина 10 см., 
излята с наклон 0,5%. Под настилката да се изпълни 30 см. уплътнен пласт от трошен камък. 

 

2. Материали 

За конструкцията са използвани следните материали: 

• Конструктивна стомана: S235J2 по EN 10025-2; 

• Електроди за ръчно изпълнение на заваръчни шевове: Е38 0 РР12; 
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• Бетон за фундаменти клас В25 с Rnp.= l 1.5МРа 

• Бетон за шлайфана бетонова настилка клас В25 

• Подложен бетон В10 

• Армировъчна стомана Ст.А! с Ra = 225MPa и Ст.АШ с Ra=375MPa. 

 

3. Нормативни документи. 

При конструирането и оразмеряването на елементите са спазени изискванията на следните 
нормативни документи: 

• „Наредба № 3 от 16.04.2005г. за основните положения за проектиране на 
конструкциите на строежите и за въздействията върху тях” (в сила от 2004год.). 

• „Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции” (в сила от 
1988год.). 

• „Норми за проектиране на стоманени конструкции” (в сила от 1987год.). 

 

4. Препоръки при изпълнението на конструкцията. 

Изготвянето на конструкцията следва да се извърши в съответствие с ПИПСМР от 1987 г., 
като се следи за контрола на вложените материали. С оглед на това е необходимо да се изискват 
протоколи за изпитванията на бетоните получени от бетоновия възел, на конструктивните стомани 
и сертификати за вложените армировки. 

 

Част „Електро“: 

1. Общи сведения. 

В проекта е разработено ново осветление за игрищата. Игрище Волейбол ще се освети от 
два стълба, всеки от които с по 3 прожектора по 400W. Игрище Футбол ще се освети с два стълба, 
всеки от които с по 4 прожектора по 400W. Съгласно БДС EN 12193 игрищата се приравняват към 
клас III. Съответно изискванията към средната осветеност на игрищата е мин. 751х. 

 

2. Техническо решение. 

Предвижда се осветлението на игрище Волейбол да се реализира с два стоманотръбни 
стълба с височина 9 м. по едната надлъжна страна на игрището. Върху всеки стълб ще бъдат 
монтирани по З бр. прожектора с метал-халогенна лампа 400W. Стълбовете за осветление ще 
бъдат захранени от ел. табло ТО, което ще бъде монтирано до стълб 1. 

Осветлението на игрище Футбол ще се изпълни с 2 бр. стоманотръбни стълба с височина 
9м. Стълбовете ще се разположат по едната надлъжна страна на игрището. Върху всеки стълб ще 
бъде монтирани по четири прожектора с метал-халогенна лампа 400W. Стълбовете за осветление 



                                           
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  

ПРСР 2014 – 2020 г. 
 

5 
 

ще бъдат захранени от ел. табло ТО, което ще бъде монтирано на стълб 1 на Волейболното 
игрище. 

Ел. табло ТО ще се захранва от съществуващо табло в съблекалните на стадиона, в което 
има достатъчна мощност и не се налага искане за допълнителна мощност от ЕРП. 

Трасето от съблекалните до таблото и до всички стълбове за осветление ще се изпълни с 
тръбна система от две PVC тръби ф110 в бетонов кожух. Предвидени са кабелни шахти 60/90/100 
см. до всеки стълб, табло и чупка в трасето. 

Всички стълбове и ел. табла ще бъдат заземени с по един заземител 2,5м. Преходното 
съпротивление не трябва да надвишава 4Q. Ако то не бъде постигнато да се набият допълнителни 
заземителни колове, до достигане на необходимите стойности. 

 

3. БХТПО. 

В началото и края на изкопа се поставят бариери с предупредителни надписи. Ако през 
време на разкопаването се открият тръби, кабели и други непосочени в работните чертежи 
водоемни съоръжения (инсталации), работата се спира и се известява ръководителя на земните 
работи за получаване на съответни указания. Изкопните работи се извършват с голямо внимание и 
на дълбочина под 0,4 м. се работи само ръчно. 

Когато се налага изкопите да останат открити през нощта задължително се поставят 
светлинни сигнали (лампи) с червен цвят. 

Изкопите на кабелните шахти се ограждат от четирите страни с бариери, или специално 
пригодени дървени съоръжения. През нощта задължително се поставя светлинен сигнал. При 
наводняване на шахтите строителните работи се извършват след пълното им отводняване. 

Товаренето, превозването, и разтоварването на кабелни барабани става чрез механизация. 
При ръчно товарене и разтоварване на кабелни барабани трябва да се използват предварително 
приготвени дървени рампи. 

Температурата на загряване се установява от изпълнителя на работата, която в никакъв 
случай не се допуска кипене на кабелна маса. 

Ако по време на строително – монтажните работи завали дъжд придружен с гръмотевици, 
монтьорите са длъжни да спрат работа незабавно и да се отстранят от трасетата на кабела на 
разстояние не по-малко от 50м. 

При опасност от срутване (слаба почва и дълбоки изкопи) стените на изкопа се укрепват с 
дъски и греди. 

 

ИНСТУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И 
РЕМОНТ НА КАБЕЛНИ МРЕЖИ 

Демонтажни и строително монтажни работи. 

При изпълнение на демонтажни и строително – монтажни работи на кабелни мрежи трябва 
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да се спазват указанията дадени във “Временните правила и норми по ТБ при строително 
монтажните работи” и “Правилник по безопасност на труда при експлоатация на въздушни и 
кабелни линии и мрежи”. 

При направа на изкопи в скална почва и работи с взрив да се спазват горните временни 
правила и норми. 

Задължително е заземяването на проводниците с преносими заземители при тяхната 
регулация. 

В зависимост от конкретните условия, ръководният персонал трябва да предвижда в 
отделните инструкции възможните допълнителни мероприятия за повишаване на безопасността 
при извършване на работите по кабелни мрежи. 

 

ОПАЗВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

За да се подобри икономическата, социална и екологична ефективност на обекта, при 
проектирането, строителството и експлоатацията му, са спазени изискванията за рационално 
използване на земята, по-добра организация на строителството, ограничаване вредното влияние на 
електромагнитните полета и минимално увреждане на ландшафта. 

Технологичният процес на ВЛ – пренос на ел.енергия. 

При експлоатация на кабелни мрежи отпадъчни продукти няма. 

Всички данни по технологичната част са посочени в предните глави, като габаритни 
отстояния, съгласно Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни 
линии и действащите нормативи са спазени. 

 

Част „Пожарна безопасност“ 

Предвидените мероприятия са изчислени и проектирани при спазване на Наредба № 1з – 
1971 / 29.10.2009 г. за строително – техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.), определяща изпълнението на строежите при 
спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

Наредбата се прилага едновременно с изискванията на нормативните актове за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове, правилата и нормите за устройство на 
територията, на нормите, правилата и техническите спецификации за проектиране и изпълнение 
на строежите съгласно чл. 169 от ЗУТ, както и нормативните изисквания за съгласуване, 
одобряване, разрешаване и въвеждане на строежите в експлоатация. 

За осигуряване на пожарната безопасност строежът трябва да е проектиран и изпълнен по 
такъв начин, че в случаите на възникване на пожар: 

 да е осигурено устойчивостта на конструкцията за определен период; 

 да са предвидени мерки за ограничаване разпространяването на огъня и дима в 
строежа; 
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 да са предвидени мерки срещу разпространяването му към съседните строежи; 

 да са осигурени условия обитателите да могат да напуснат строежа или да бъдат 
спасени с други средства; 

 да са създадени условия за безопасен достъп на спасителните екипи; 

 да са осигурени условия за защита на собствеността на населението. 

 

Осигуряването на безопасност в случай на пожар се смята за удовлетворено, когато 
сградата е проектирана и изпълнена при спазване на: 

 изискванията за съответните класове на функционална пожарна опасност на 
строежите; 

 минималната огнеустойчивост на конструктивните елементи и изискваните класове 
по реакция на огън за строителните продукти, както и други специфични изисквания 
за различните видове строежи. 

 

Пасивни мерки за пожарна безопасност. 

1. Клас на функционална пожарна опасност. 

Предвид осигуряването на безопасността при въздействия от пожар, строежите или части 
от тях в зависимост от функционалната им пожарна опасност се подразделят на класове съгласно 
Таблица №1, към чл. 8 (1) от НСТПНОБП. 

 Футболното и Волейболното игрище се отнасят към клас на функционална пожарна 
опасност Ф3.5 съгласно табл. 1 към чл. 8, ал.1 от НСТПНОБП. 

Клас на 
функционална 

пожарна 
опасност 

Описание Подклас 
Видове сгради или части от тях 

(помещения) съгласно чл. 137 от 
ЗУТ 

ФЗ 

Сгради за обществено 
обслужване в областта на 
търговията, общественото 
хранене, транспорта, 
съобщенията и услугите; 
сгради за административно 
обслужване (с помещения, в 
които броят на очакваните 
посетители е по-голям от 
броя на обслужващия 
персонал) 

Ф3.5 

Физкултурно – оздравителни 
комплекси и спортни сгради и 

съоръжения без трибуни за 
зрители; битови помещения. 
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2. Пътища за противопожарни цели. 

За строежа, като цяло ще се използват наличните пътища от съществуващата изградена 
инфраструктура с широчина в най-тясната част 3.50 т, съгласно чл. 27 от НСТПНОБП. 

 

3. Евакуационни пътища и изходи – брой и размери. 

Предвидените евакуационни пътища и изходи осигуряват своевременна и безпрепятствена 
евакуация, защита от въздействието на опасните фактори на пожар или авария. 

Пътищата и изходи от строежа са проектирани при спазване на минималните технически 
изисквания за тяхното оразмеряване, разполагане и оборудване със защитни устройства, 
определени съгласно БДС ISO 8421-6 „Защита срещу пожар. Част 6: Евакуация и средства за 
евакуация". 

Футболното и Волейболното игрище имат по един евакуационен изход с ширина 200 см., с 
което се изпълнява изискването на чл. 41 (2), т. 2 от НСТПНОБП. 

Съгласно изискванията на Чл. 43 (1) от НСТПНОБП, вратите на евакуационните изходи са 
предвидени да се отварят по посоката на движение при евакуация. 

 

Активни мерки за пожарна безопасност: 

1. Пожароизвестяване – не се изисква; 

2. Пожарогасене – не се изисква; 

3. Евакуационно осветление – не се изисква; 

4. Резервно електрическо захранване – не се изисква. 

 

Пожаротехнически средства за първоначално гасене в помещенията, съгласно Прил. 2 към 
чл. 3 (2) от НСТПНОБП - не се изискват. 

 

Част Геодезия: 

1. Геодезическо заснемане. 

За геодезическото заснемане са определени три GPS точки. Снимката е направена по 
полярния метод и с 178 подробни точки. Заснети са оградите, площите около и на запад от 
западната врата на футболното игрище, част от пистата за бягане, плочниците, стълбите и други 
спортни съоръжения. Теренът е много равен и отводняването му се е осъществявало с дренаж. 
Хоризонталите са интерполирани автоматизирано и са изчертани през 10 см. 

 

2. Вертикално планиране. 
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Спортните игрища са проектирани с напречен наклон от 0,5% в посока към пистата за 
бягане. От останалите три страни игрищата са оградени с бетонна стеничка с кота 889,20 м. 
Водооттичането се осъществява по пистата за бягане с наклон 0,68% на северозапад и след това на 
запад с наклон 0,8% към улицата. Проектните хоризонтали са изчертани през 10 см. Котирани са 
всички характерни точки от спортните терени и новоизгражданите плочници. Вертикалното 
планиране е изчертано в мащаб 1:200. 

 

3. Трасировъчен план. 

Трасирането на спортните игрища е предвидено да се извърши по полярния метод. 
Определени са координатите на всички определящи точки в координатна система 1970 г. В 
приложения трасировъчен план са означени размерите на игрищата и новопроектираните 
плочници. Приложен е трасировъчен план в мащаб 1:200. 

 

Част ПБЗ: 

 

I. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. 

 

Срокът за изграждане на обекта е определен съгласно линеен план график. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН. 

 

Организационният план има за задача да осигури пълна представа за провеждането на 
строителния производствен процес по площадката от деня на съставяне на протокол обр.2 до деня 
на съставяне на констативен акт обр.15. Това се дължи на необходимостта от подробно изясняване 
на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд. 

 

Ограничителни условия по ПБЗ: 

Местоположението на строителната площадка налага строго специфична организация за 
изпълнение, а от там и за ЗБУТ. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват 
стриктно и да се актуализират своевременно, което е задължение по чл. 11, т. З от Наредба № 2. 
Всяка промяна следва да се отразява писмено в протокол (акт) или в заповедната книга. 

Категорията на строежа и характерните особености на площадката налагат за координатор 
по безопасност и здраве (чл. 11 от Наредба № 2) да бъде определен консултант – надзорник (чл. 
166 от ЗУТ) в качеството му на юридическо лице. 

Не е разрешено по време на строителството да се заема тротоар под каквато и да е форма, с 
изключение на периода за извършване на изкопа и за преминаване на превозни средства и машини 
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през входа на строителната площадка. 

Етапи за изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ, актуализирани спрямо 
конкретния обект: 

 Първи етап: изкопни работи; 

 Втори етап: кофражни и армировъчни работи; 

 Трети етап: бетонови работи; 

 Четвърти етап: монтажни работи; 

 Пети етап: изпълнение на инсталации. 

 

Класификация на опасностите: 

 падане в изкоп; 

 падане от височина; 

 удар от падащи предмети; 

 неправилно стъпване и удряне; 

 поражения от ел. ток; 

 пресилване; 

 други опасности. 

 

Инструкции за безопасна работа: 

За изпълнението на всеки вид работа, свързан с опасностите, установен с оценка на риска, 
координаторът ще изисква от изпълнителя писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от 
всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката. 

 

Организационни условия за преодоляване на опасностите по етапи: 

1. Първи етап: Изкопните работи не се започват преди осигуряване на укрепващи 
елементи, подвижни стълби и стабилна площадка за земекопните машини и самосвалите 
извозващи изкопаната пръст. 

2. Втори етап: Кофражните и армировъчни работи се извършват под ръководството 
на техническия ръководител, проектанта и надзорника по част конструктивна. 

3. Трети етап: Бетоновите работи се започват след като са завършени кофражните и 
армировъчни работи. 

4. Четвърти етап: Монтажа на ажурната ограда не се започва преди да е почистена 
цялата площадка, по която ще се монтира, както и да са изпълнени всички условия по ЗЗБУТ. 

2
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5. Пети етап: Инсталациите – електрическа, ще се изпълнява от специализирани групи 
на подизпълнители, които трябва да са договорно задължени да спазват общите и специфични 
правила за осигуряване на ЗБУТ на конкретния обект. Необходимо е да се направи проба на 
инсталациите преди обекта да бъде въведен в експлоатация. 

 

III. ТЕХНОЛОГИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ РАБОТИ. 

 

По-важните строително – монтажни работи се извършват както следва: 

Изкопни работи 

Преди започване на земните работи, техническият ръководител осигурява означаването 
върху терена или на подходящо място със знаци или табели на съществуващите подземни мрежи и 
съоръжения в план и дълбочина. 

В зоните на подземни мрежи или съоръжения земните работи се извършват под 
непосредственото ръководство на техническия ръководител или бригадира, а в охранителната зона 
на проводници под напрежение – под наблюдението и на представител на собственика им. Не се 
допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние по-малко от 0.2 м. от 
подземни мрежи или съоръжения. За влизане и излизане от изкопа се поставят стълби с широчина 
най-малко 0.75 м., така че горният им край да е на височина 1.0 м. над терена. 

След изкопаване на дълбочина 0.5 м. под основите на съседните сгради, да се провери 
почвата и необходимостта от укрепителни работи. Проверката да се осъществи от проектанта, 
конструктора и геолог, които да впишат становището си и представят съответните мерки за 
укрепване. 

Разстоянието от въртящите се части на платформата на багера до самосвала не трябва да е 
по-малко от 1.0 м. Не се допуска завъртане на стрелата на багера преди да е завършено 
напълването на коша и отделянето му от забоя. При ръчни изкопи вертикалното разстояние между 
междинните площадки за изхвърляне на изкопаната земна маса не трябва да е по-голямо от 1.5 м., 
а широчината им да е не по-малка от 1.0 м. Площадките се обезопасяват откъм изкопа най-малко с 
бордови дъски. Не се допускат изкопни работи чрез подкопаване. 

 

Кофражни работи 

Не се допуска: 

 придвижване на хора и поставяне на други елементи и товари по недовършен и 
недостатъчно укрепен кофраж; 

 оставяне във вертикално или наклонено положение на кофраж преди укрепването му; 

 оставяне на стърчащи свързващи елементи при изработката и монтирането на дървен 
кофраж; 

 хвърляне от височина на кофражни платна и елементи. 
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Стойките и подпорите на кофража за хоризонтални конструктивни елементи се отстраняват след 
снемане на страничния кофраж. Декофрирането на елементи от сгради и съоръжения се извършва 
поетапно и внимателно по нареждане и съобразно указанията на техническия ръководител. При 
декофрирането работещите ползват предпазни очила, а при работа на височина с опасност от 
падане – предпазни каски и колани. 

 

Армировъчни работи 

Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти, по-къси от 0.3 м. 
Армировъчните скелети поставени преди монтиране на кофражните форми, се осигуряват срещу 
преобръщане и падане. Не се допуска оставяне на стърчащи краища на армировка, които могат да 
наранят преминаващи работещи, както и качване на работещите по монтирана вертикална 
армировка по време на работа. 

 

Полагане на бетон 

Бетонирането започва след като техническият ръководител е установил изправността на 
използваните скелета, платформи, транспортни пътеки, осветлението на работните места и на 
други временни съоръжения. По време на бетониране се следи за състоянието на кофража и при 
установяване на нередности, процесът се спира до привеждане на носимоспособността на кофража 
към проектната. При полагане на бетон с бетонпомпа, преместването на стрелата от един участък 
на друг, се извършва само при спряно действие на нагнетателната помпа. При транспортирането 
на бетонна смес с колички: 

 допустимият наклон на пътеките на пълна количка с едно колело трябва да е до 4% при 
изкачване и до 12% при спускане, а за колички с две колела и в двата случая – до 3%, като товарът 
се определя за съответния наклон при извършването на оценката на риска. 

 дървените пътеки трябва да са достатъчно здрави, за да не се огъват и да нямат остри 
завои и стъпала, както и да не стъпват непосредствено върху армировката. 

 

Монтаж с подемно - транспортни машини 

Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и геометричната 
неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното изпълнение на 
монтажните и останалите видове строителни работи извършвани по съвместен график. 

Елементите и конструкциите при преместването им с кран се осигуряват срещу завъртане и 
движение. Демонтирани елементи или оборудване се складират в устойчиво положение. Не се 
допуска едновременно демонтиране на елементи на две или повече съседни нива. 

 

Заваръчни работи 

При извършване на заваряване опасната зона е на разстояние най-малко: 
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 При липса на защитни негорими прегради – 5.0 м.; 

 При наличие на взривоопасни материали или оборудване – 10 м.  

 

Местата, където се извършва електродъгово заваряване се означават със знаци, 
предупреждаващи за опасност от увреждане на очите, забраняващи гледането към дъгата и 
задължаващи използването на съответните лични предпазни средства, работни облекла и др. Не се 
допуска извършване на ел.заварки на открито в дъждовно време и при снеговалеж. Не се допуска 
едновременно изпълнение на ел.заваръчни и газови работи в съдове и затворени конструкции.  

 

Монтаж на инсталации 

Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата правоспособност. При 
извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за 
защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа от попадане под 
напрежение и поражения от електрически ток. 

 
Складиране 

Продуктите се складират на устойчиви фигури във вертикално или хоризонтално 
положение върху здрава основа, в зависимост от техните размери и от начина на транспортиране и 
монтиране. Сглобяемите елементи се складират по видове и по начин, съобразен с вида на 
монтирането им. При складирането им трябва да се вземе предвид: 

 единичното тегло и обем на материалите; 

 осигуряването на проходи и възможност за евакуация; 

 подреждането на материалите. 

 

IV. ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО. 

 

За временната канцелария, съблекалня и складиране на инвентар ще се използват 
строителни контейнери. Откритите складови площи са показани на приложените строително 
ситуационни планове. 

 

СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ 

На место строежа ще бъдат доставени и използвани следните машини и механизация: 

1. Електрожен -  1 бр.; 

2. Дърводелска и железарска машина - 1 бр.; 

3. Циркуляр - 1 бр.; 
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4. Багер - 1 бр.; 

5. Самосвали - 1 бр.; 

6. Тежкотоварни коли - 1 бр.; 

7. Бетоновоз – 1 бр.; 

8. Бетонпомпа - 1 бр. 

 

V. СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН. (СХЕМА 1) 

 

Строително ситуационния план като част от ПБЗ е извадка от общия ситуационен план към 
проекта, в съответствие с изискванията и определенията в Наредба № 4 за обхвата и съдържанието 
на инвестиционните проекти и по-специално чл. 18 (1), точка 1, буква “а”; чл. 21 (1), точка 1, буква 
”а”; чл. 24 (1), точка 1, буква ”а”; чл. 103, точка 1; чл. 12 и чл. 125. 

Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния ситуационен ~ план, 
изискван по чл. 10, точка 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания на ЗБУТ при извършване 
на СМР. Строително ситуационния план за обекта показва разположението на обекта и готовия 
груб строеж, на базата на който се извършват седемте етапа до приключване на обекта. 

 

VI. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР. 

 

Този график е разработен съобразно изискванията за осигуряване на минимални ЗБУТ от 
Наредба № 4/2004г. 

Този комплексен график е съставен по окрупнени показатели и подлежи на актуализация, 
детайлизация и конкретизация от главния изпълнител. 

 

VII. ПЛАНОВЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ 
ИАВАРИИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА НАМИРАЩИТЕ СЕ НА 
СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА. (СХЕМА 2) 

 

Предвижда се склад за пожароопасни и леснозапалими материали на строителната 
площадка. За безопасността на обекта и около него се предвижда поставянето на пожарогасители 
от всички страни на мястото с леснозапалими материали.  

Разрешава се пушенето в района на площадката само на обозначените за целта места със 
заповед по чл. 66, ал. 1, т. 2, буква “б”, означени със съответните знаци и табели и снабдени с 
негорими съдове с вода или пясък. Поставя се схема за евакуация в близост до мястото и 
инструкции за безопасна работа. Лесно запалимите материали се ограждат с предпазна лента и 
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надпис “Пази от огън”. 

КБЗ и техническият ръководител трябва да следят ежедневно за: 

 изправността на табелите на обекта по чл. 62 (2) от Наредба № 2; 

 наличието и обявяването на инструкции по чл. 66 (2), т. 1; 

 наличието и обявяването на пожаро – техническа комисия с постоянни и сменяеми 
членове, съобразно изпълнението на графика; 

 спазване на местата за тютюнопушене; 

 наличието на заповед по чл. 67 (3); 

 състоянието на съоръжеността на противопожарното табло. 

 

При пожар или авария се действа по правилата на чл. 74 от Наредба № 2: 

1. По най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи; 

2. Прекратява всякаква работа на мястото на аварията и в съседните застрашени 
участъци от сградата или съоръжението; 

3. Изключва напрежението захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък; 

4. В най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат 
изложени на сериозна опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им; 

5. Предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и 
напускане на работните места; 

6. Организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване 
на защитни и безопасни инструменти и съоръжения; 

7. Разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в 
борбата срещу пожара или аварията; 

8. Поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка; 

9. При пожар се спира действието на вентилацията, когато в авариралия участък има 
такава; 

10. Не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена 
опасност. 

 

Планирането на безопасната работа включва предварителен оглед на обекта от 
компетентни лица, които изготвят планове за предотвратяване на пожари и аварии. Необходимо е 
инструктирането на работниците за опасността от пожари и аварии, поставянето на необходимите 
табели и схеми напомнящи за съществуващите рискове. 

Необходимо е издаването на заповед от работодателя за определяне видовете инструктажи, 
тяхната продължителност и лицето, което ще ги провежда, съгласно чл. 4 от Наредба № 3 за 
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инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна 
охрана. 

По време на подготовката и изпълнението на довършителните работи по реализиране на 
проектите, неотменен дълг на всички ръководители ангажирани в строителния процес е 
провеждането на мероприятия по безопасност на труда и противопожарна охрана на обекта. 
Всички ръководители трябва много добре да познават изискванията и предохранителните 
мероприятия, регламентирани в Правилника по безопасността на труда при строително монтажни 
работи /ДВ бр.4/1998г./ и наредба № 2 за противопожарните строителни норми. 

Строителят съгласувано с органите на Държавна агенция “Гражданска защита” и 
Национална служба “пожарна и аварийна безопасност” (чл. 17, ал. 1 от Наредба № 2 на МРРБ), 
организира разработването и утвърждаването на: 

 работен план за предотвратяване и ликвидиране на пожари; 

 работен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии; 

 работен план за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната 
площадка. 

 

VIII. МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 
ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕСТАТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ 
РИСКОВЕ. 

 

Местата със специфични рискове за този обект са: 

 придвижване край отвори; 

 работа около ел.съоръжения и кабели; 

 

Общи изисквания 

Не се разрешава започването на строителството преди да е изработен ПБЗ от главния 
изпълнител на обекта. Преди започване на изпълнение на довършителните работи по обекта е 
необходимо между Възложителя и Изпълнителя да се състави двустранен протокол, с който да се 
установи, че от двете страни са изпълнени необходимите мероприятия по ПБЗ и осигурени 
средствата за тях. 

Да се одобрят конкретни инструкции по БХТПО, съобразно технологията и организацията 
на съответните видове довършителни работи. Инструкциите трябва да съдържат: 

 а) права, задължения и отговорности на техническия ръководител; 

 б) изискваната правоспособност или квалификация на производствения персонал; 

 в) изисквания по инструкциите на БХТПО преди започване, по време и при прекъсване, 
преустановяване и завършване на работата; 
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 г) изисквания по БХТПО, на които трябва да отговарят ползваните строителни машини 
и друго оборудване; 

 д) средства за индивидуална защита, които трябва да се ползват; 

 е) условията за принудително и аварийно преустановяване на работа, мерки за 
предотвратяване на аварии и даване на първа до лекарска помощ при злополуки и др.; 

 ж) местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и противопожарна охрана и 
местата за поставяне описания на сигналите. 

 

Инструкцията по БХТПО следва да се утвърди от Възложителя и строителя, които носят 
солидарна отговорност за осигуряване на БХТПО за дейностите, които ръководят. При неспазване 
на мероприятията, залегнали в инструкцията по БХТПО в резултат, на което се създават условия, 
застрашаващи здравето и живота на работниците, техническият ръководител на строежа се 
задължава да спира с писмено предписание изпълнението на СМР до отстраняване на опасните и 
вредни производствени фактори. 

 

Изисквания към работната площадка 

Местата със специфични рискове за този обект трябва да бъдат обезопасени с предпазни 
огради. Забранява се извършване на СМР на работни места, намиращи се едно под друго на 
различни нива. Зоните и местата на строителната площадка и строежа, криещи потенциална 
опасност, да се обозначат със знаци по Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на 
труда и противопожарна охрана. Да се преустановява изпълнението на СМР на открито при 
възникване на гръмотевична буря, силен дъжд, обилен снеговалеж, поледица, гъста мъгла, вятър 
със скорост над 11 м./сек. и др. Уточняване с работниците за подаваните команди и сигнали при 
различните операции с подемните съоръжения. 

 

Задължения на строителя или Възложителя, когато строителството е по стопански начин 

Работодателят изпълнява изискванията на нормативните актове, свързани с осигуряване на 
безопасни условия на труд и опазване на здравето и живота на работниците като: 

 не допускат на работа лица, които не са обучени и инструктирани по БХТПО и не 
са снабдени или не ползват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични 
предпазни средства или са в нетрезво състояние; 

 създава вътрешна система от правила и изисквания за безопасна работа, съобразена 
с установените в страната норми и обхваща всички дейности; 

 назначава специалисти или възлага задължения на длъжностни лица за 
осъществяване на координация в работата и контрола за изпълнение на задачите, свързани с 
безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана, оценява съществуващите рискови 
фактори; 

 периодично обсъжда състоянието на условията на труда, създадената организация 
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на работа, нивото на съществуващия риск и приема мерки и програми за решаване на проблемите 
и подобряване на условията на труда; 

 осигурява необходимите материали, трудови и финансови ресурси за провеждане 
на дейността за осигуряване на безопасни условия на труд; 

 осигурява необходимото обучение и инструктажи на работниците за безопасните 
методи на работа; 

 организира дейността за противопожарна охрана и работата за предотвратяване и 
ликвидиране на аварии и пожари; 

 осигурява своевременна поддръжка и ремонт на работното оборудване за 
безопасното му използване; 

 не допуска лица навършили 60 години до работа на височина, за която се изискват 
предпазни колани; 

 забранява се присъствието на лица, неангажирани в работния процес в опасните 
зони. 

 

Работниците са длъжни: 

 да се явяват на работа в състояние, което позволява да изпълняват възложените им 
задачи;  

 да спазват трудовата дисциплина, установения ред и изискванията по БХТПО; 

 да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които могат 
да пострадат от техните действия или бездействие; 

 да се убедят преди започване на работа в безопасното състояние на работното 
място и работното оборудване, което използват или обслужват; 

 да изпълняват работа, за която имат необходимата правоспособност и са 
инструктирани; 

 да поддържат ред и чистота на работното си място;  

 да използват инструментите, апаратите и съоръженията само за операции, за които 
те са предназначени; 

 да оказват съдействие за реализирането на всички мерки, свързани с осигуряване 
на безопасни условия на труд и опазване на здравето на работниците;  

 да повишава квалификацията си по БХТПО. 

 

Изисквания към работното облекло и технологичните процеси 

За предотвратяване на злополуки свързани с работниците на електроинсталаци е 
необходимо те да имат квалификационна група за електробезопасност съгласно чл. 6, т. 3 от 
Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането при напрежение до 
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1000V. 

Да се извърши оценка на риска, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд и във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредба № 5 за реда, начина и 
периодичността за извършване на оценката на риска. 

За обезопасяване от пожарна и аварийна безопасност е необходимо поставянето на 
пожарогасители на подходящи леснодостъпни места. Необходимо за нуждите на безпроблемното 
протичане на работата е ежедневното инструктиране на работниците, както и предварителното 
обезопасяване на строителната площадка. Необходимо е поставянето на знаци обозначаващи 
аварийните изходи и местата на ППТ. 

На входа – изхода на обекта трябва да бъдат поставени информационни табели по чл. 13 от 
Наредба № 2 и чл. 157, ал. 5 от ЗУТ, табели за вход и изход на строителния обект, табели със 
схемата за евакуация при пожари и аварии, както и пътни знаци даващи указания на водачите на 
МПС. Поставят се табели с телефонните номера на службата за ПАБ, местната медицинска служба 
и местната спасителна служба, съгласно чл. 65. 

 

Задължителни мероприятия 

Работната зона да бъде оградена и съответно обозначена с необходимите знаци. 

На обекта да се оборудват противопожарни табла с пясък. 

На обекта да се оборудва аптечка с медикаменти и превързочни материали. 

В района на строителната площадка да не се допускат външни лица. 

Опасните участъци да бъдат оградени с парапети с височина минимум 1.1 м. 

Работниците да са снабдени с подходящо работно облекло, индивидуални защитни 
средства и предпазни устройства. 

Да се работи само с технически изправни и заводски обезпечени машини, инструменти и 
оборудване при спазване на изискванията за безопасна експлоатация. 

Да се спазват всички норми и правилници в областта на строителството. 

 

IX. СПИСЪК НА ИНСТАЛАЦИИТЕ, МАШИНИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА, 
ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ. 

 

Списъкът се съставя от Изпълнителя. 

  

X. СПИСЪК НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛ И 
КООРДИНИРАНЕ НА ПЛАНОВЕТЕ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛИ ЗА МЕСТА, В 
КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ. 
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1. Координатор по БЗ; 

2. Технически ръководител; 

3. Ръководител на противопожарната комисия (от състава на строителите). 

 

XI. СХЕМА НА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТТА НА 
ДВИЖЕНИЕТО ПО ТРАНСПОРТНИ И ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА И ПЕШЕХОДНИ 
ПЪТЕКИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ПОДХОДИТЕ КЪМ НЕЯ. (СХЕМА 2) 

 

Специфична временна организация на движението по улицата не се предвижда поради 
наличие на достатъчно място в парцела за разполагане на всички машини, необходими за 
изграждане на обекта, както и на всички необходими съоръжения и санитарно битови помещения, 
необходими за процеса на строителството. Временните пътища в обекта са насипани с чакъл. 
Задължително е поставяне на знак “Стоп” на изхода на обекта, важащ за излизащите от обекта 
автомобили, както и знак Г2 оказващ посоката на движение след изхода на обекта. 

 

XII. СХЕМА НА МЕСТАТА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА, НА КОЯТО ИМА 
СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ. (СХЕМА 2) 

 

Специфичните рискове са свързани с повдигателните съоръжения, както и с работата с ел. 
съоръжения. 

 

XIII. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА ПОВДИГАТЕЛНИ 
СЪОРЪЖЕНИЯ И СКЕЛЕТА. (СХЕМА 1) 

 

XIV. СХЕМА НА МЕСТАТА ЗА СКЛАДИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И 
ОБОРУДВАНЕ, ВРЕМЕННИ РАБОТИЛНИЦИ И КОНТЕЙНЕРИ ЗА ОТПАДЪЦИ. 
(СХЕМА1) 

 

XV. СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА САНИТАРНО БИТОВИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ. 
(СХЕМА1) 

 

Санитарно битовите съоръжения за този обект ще бъдат разположени в самото УПИ, както 
и фургоните и складовете за обекта. 

 

XVI. СХЕМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВЕНО 
ОСВЕТЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И РАБОТНИТЕ МЕСТА. 
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Не се предвижда работа на тъмно. Ако се наложи работа в извънредно време ще се направи 
актуализация на ПБЗ по чл. 11, т. З от Наредба № 2. 

 

XVII. СХЕМА И ВИД НА СИГНАЛИЗАЦИЯТА ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИЯ, ПОЖАР 
ИЛИ ЗЛОПОЛУКА, С ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ. 
(СХЕМА2) 

 

Целият терен е със специфични рискове. Сигнализацията за бедствия, аварии, пожар и 
злополука ще се подава от отговорниците на обекта. Мястото за оказване на първа помощ е в 
канцеларията на техническия ръководител и координатора по безопасност и здраве. 

 

Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняване на дефекти, появили се при 
нормалната експлоатация на строежа в течение на гаранционния срок. 

 

Гаранционен срок. 

Гаранционните срокове на изпълнените строително – монтажни работи са не по-малки от 
посочените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република 
България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 
съоръжения и строителни обекти. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на Разрешение за ползване на 
строежа. 

 

Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на строежа. 

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, 
съставен и подписан от представители на Възложителя. Този протокол незабавно се изпраща на 
Изпълнителя с указан срок за отстраняване на дефекта. При проявени дефекти преди края на 
гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени материали или оборудване или 
некачествено извършени работи от Изпълнителя, същият ще ги отстрани за собствена сметка в 
срок, определен от Възложителя. Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, през което 
строежът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване. 

 

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. 

Възложителят и/или строителния надзор могат по всяко време да инспектират работите, да 
контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, 
съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на 
констатирани сериозни дефекти, отклонения и нискокачествено изпълнение, работите се спират и 
Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора. Всички дефектни материали се 
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отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на 
оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните 
изпитания. 

 

Изисквания за опазване на околната среда 

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и 
прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта представи изчерпателно 
описание на мероприятията за изпълнение на горното изискване и на разпоредбите на Закона за 
управление на отпадъците,  Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 
26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г. 

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на 
строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи 
съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.  

От Изпълнителя се изисква да спазва Наредба за управление на строителните отпадъци и за 
влагане на рециклирани строителни материали /ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г./, която е подзаконов 
нормативен акт към Закона за управление на отпадъците, регламентира създаването на 
екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и 
третиране на строителни отпадъци /СО/, изискванията за влагане на рециклирани строителни 
материали в строителството, както и изискванията за управление на СО в процеса на строителство 
и премахване на строежи. 

Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за изпълнение на целите за рециклиране 
и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или 
оползотворяване на СО в обратни насипи. 

 

Проверки и изпитвания 

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на 
упълномощени представители на Възложителя и консултанта. Изпитванията и измерванията на 
извършените строително – монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани 
лаборатории и да се удостоверяват с протоколи. Текущият контрол от Изпълнителя на строително 
– монтажните работи следва да се извършва по начин осигуряващ необходимото качество на 
изпълнение. Изпълнителят е длъжен да извърши приемни изпитвания съгласно действащите 
правила и нормативи и да състави необходимите протоколи, съгласно разпоредбите на Наредба № 
3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 

Материали  

Доставката на всички материали, оборудване и обзавеждане, необходими за изпълнение на 
строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички доставени материали 
трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация, работните 
чертежи и записки. Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички 
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влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка 
промяна в одобрения проект да бъде съгласувана и приета от Възложителя. Всички материали и 
оборудване, които ще бъдат вложени в строежа трябва да са придружени със съответните 
сертификати за произход и качество, инструкция за употреба и декларация, удостоверяваща 
съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания 
към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и 
подзаконовите нормативни актове към него. Всички продукти подлежат на одобрение от 
Възложителя. Не се допуска влагането на неодобрени материали и съоръжения и такива ще бъдат 
отстранявани от строежа. 

 

Изпълнителна и екзекутивна документации. 

В процеса на изпълнение на строително – монтажните работи трябва да бъдат съставени 
всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне 
на актове и протоколи по време на строителството. След завършване на строежа Изпълнителят 
трябва да изработи екзекутивна документация съгласно изискванията на чл. 175 от ЗУТ. 

 

Предпазни устройства. 

Цялото технологично оборудване, използвано на или около Строителната площадка, трябва 
да бъде съоръжено с необходимите предпазни устройства, които ще бъдат в непрекъсната 
готовност и които ще бъдат редовно проверявани и изпитвани. 

Цялото технологично оборудване, използвано на или около Строителната площадка, трябва 
да бъде използвано от квалифициран и обучен за целта персонал. 

 

Защита на строителните работи от промени в метеорологичната обстановка. 

Строителните работи не трябва да бъдат извършвани в метеорологични условия, които 
могат да окажат неблагоприятно влияние върху Строителните работи, освен в случаите, когато са 
осигурени съответните предпазни мерки, според изискванията на Строителния надзор. 

Основното строителство, включително материалите за това строителство, трябва да бъдат 
защитени срещу излагане на неблагоприятни метеорологични условия. 

По време на изпълнение на Строителните работи, където е необходимо трябва да бъдат 
осигурени системи за ограничаване влиянието на бурите. Тези системи трябва да осигурят 
безопасността на частично завършените и текущи етапи на строителната дейност, във всякакви 
метеорологични условия. 

Системите за ограничаване влиянието на бурите трябва да бъдат монтирани веднага, щом 
това е възможно и трябва да бъдат съвместими с железопътния габарит или с друг достъп до и 
през Строителната площадка. 

 

Използване на пътища и временна организация на движението. 
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Обществени пътища и пешеходни пътеки / тротоари на Строителната площадка, по които 
не се извършва работа, трябва да бъдат поддържани в чисти и проходими условия. 

Трябва да бъдат взети мерки за предпазване на изкопните материали, наноси или 
строителни отпадъци да попаднат в дренажната система на пътищата и пешеходните пътеки / 
тротоари, а оттичането на вода в тази система не трябва да бъде възпрепятствано. 

Оборудване на Изпълнителя или други транспортни средства, напускащи Строителната 
площадка, трябва да бъдат натоварени по такъв начин, че изкопен материал, кал или отпадъци да 
не попада върху пътищата. 

Всички такива товари трябва да бъдат покрити или защитени, за да се предотврати 
разнасянето на прах. 

Гумите на всички транспортни средства трябва да бъдат измивани, когато е необходимо, 
при напускане на Строителната площадка, за да се избегне попадане на кал и отпадъци върху 
пътищата. 

Преди стартиране на строителството Изпълнителят трябва да изготви план – проект за 
временна организация на движението съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната 
организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по 
пътищата и улиците и да го съгласува в КАТ. След вземане на разрешение да се закупят 
съответните пътни знаци и да се поставят съгласно проекта.   

 

Осигуряване на качеството 

Изпълнителят следва да има въведена система за управление качеството EN ISO 9001:2015 
или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство или еквивалент, 
за да гарантира, че всички материали, труд, съоръжения и оборудване и работата извършена по 
договора, отговарят на изискванията на договора. 

План за управление на качеството, следва да бъде приложим към всички дейности, 
свързани с качеството на покупките, инспектирането, манипулациите, монтажа, тестването, 
съхранението и транспортирането на материали и оборудване и различните елементи на 
строителните работи и инсталиране компонентите на системата. 

Планът за качество изготвен от Изпълнителя и предаден на Възложителя и Строителния 
надзор трябва да отговаря на изискванията на посочените стандарти за качество. 

За този проект не се изисква регистрация на организацията на Изпълнителя, 
подизпълнителите или подконсултантите, но планът за управление качеството на проекта, трябва 
да отговаря на изискванията на посочените стандарти за качество, че има изчерпателен и 
документиран подход за постигане изискванията за качество на проекта. 

 

Работна програма 

Работна програма, предадена с офертата на Участника следва да включва, посочените по-
горе изисквания. 
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Тя следва да представлява сбита версия с комбинирани дейности с по-голяма 
продължителност, но следва ясно да показва начина на спазване на изискванията по Договора и 
трябва да съдържа:  

 изцяло да обяснява организацията на дейностите в тяхната им логическа 
последователност от стартиране на дейностите по проекта от откриване на строителната площадка 
и даване на строителна линия и ниво /Протокол Образец № 2/ до предаването му на Възложителя с 
Констативен акт, обр.15; 

 да включва специфични дати и/или събития и/или документи за определяне 
продължителността на дейността; 

 да включва използването на необходимата механизацията и работна ръка. 

 

Изложението на Обяснителната записка следва да има такова ниво на пълнота, че ясно да 
показва намерението на Изпълнителя. 

 

Други задължения на Изпълнителя. 

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка е длъжен също: 

 да започне изпълнението по договора, съгласно условията и сроковете предвидени в 
него; 

 да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред 
трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, 
станала му известна при или по повод изпълнението на този договор;  

 да предостави, при приключване на настоящия договор, на Възложителя цялата 
информация, включваща карти, диаграми, чертежи, спецификации, планове, статистически данни, 
изчисления и първични документи и/или получени материали, както и тези, които са събирани и 
подготвени от него при и по повод изпълнението на настоящия договор на хартиен и магнитен 
носител; 

 да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха 
могли да възникнат в хода на изпълнението на настоящия договор, като предложи адекватни 
решения за тях.  

 

Приемане изпълнението на поръчката. 

Изпълнителят е длъжен да извърши всички изпитвания по време на строителството и след 
неговото приключване. 

Възложителят, Строителния надзор или Авторския надзор има право да изиска от 
Изпълнителя да извърши допълнителни изпитания, които не са предвидени, за да се провери дали 
качеството на дадена строителна дейност отговарят на изискванията на тази Техническа 
спецификация.  
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Разходите за всички изпитвания са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните 
цени на СМР. 

Качествените характеристики на вложените материали да се доказват със сертификати за 
качество и лабораторни протоколи, заверени с подпис и печат! 

След приключване на строителните работи, фирмата – Изпълнител е задължена да 
представи на фирмата упражняваща Строителен надзор на обекта, Възложителя и др., всички 
книжа, документи и протоколи съгласно:  

 ЗУТ, Наредба № 2 / 2003 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и 
мин. гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти; 

 Наредба № 3 / 2003 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; 

 „Правилник за изпълнение и приемане на строително – монтажните работи".  

 

При приемането на завършените СМР се извършват необходимите огледи и изпитвания за 
удостоверяване на съответствието им с издадените строителни книжа и правилата за изпълнение 
на СМР, като се съставят необходимите актове и протоколи съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

 

Опазване на дърветата и зелените площи. 

Без одобрението на Възложителя, не е разрешено да се премахват, преместват или режат 
дървета, намиращи се на обществени места или тротоари. Защитата на всички съществуващи 
дървета и тревни площи, които се намират в района на работите, е отговорност на Изпълнителя. 
Ако по мнението на Възложителя има ненужно унищожени или повредени дървета или тревни 
площи, то Изпълнителят трябва да замени повреденото или унищожено дърво и/или зелена площ с 
ново, което да е равностойно или с по-добро качество и характеристики.  

Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична 
течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци 
ще бъдат депонирани безопасно така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или 
водните пластове. 

Изпълнителят постоянно да поддържа обекта почистен от строителни и битови отпадъци. 
Всички материали на обекта да бъдат складирани подредено, а при завършване на работите 
Изпълнителят окончателно да почисти обекта и да отстрани всички временни работи и 
съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от 
неговата дейност. 

 

Експертен състав 

За изпълнение на настоящата поръчка участникът трябва да разполага с квалифициран и 
опитен инженерно – технически екип, отговорен да извърши дейностите, предмет на настоящата 
процедура.  
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За целите на настоящата процедура в екипа на участника следва да има следни ключови 
експерти: 

 Технически ръководител; 

 Специалист – контрол по качеството”; 

 Специалист – координатор по безопасност и здраве; 

 Геодезист. 

 

Участникът може да заменя ключовите експерти по ред заложен в договора за 
обществената поръчка. 

В тези случаи, Изпълнителят на настоящата обществена поръчка дава на Възложителя 
писмено уведомление, в което мотивира предложението си за смяна на ключовия експерт и 
прилага доказателства за наличието на някое от основанията, посочени в договора, и предлага 
експерт, който да замени досегашния ключов експерт, като посочи квалификацията и 
професионалния му опит и приложи доказателства за това. 

При замяна на ключов експерт, новият експерт трябва да притежава еквивалентна 
квалификация и професионален опит, не по-малки от тези на заменения експерт. 

Възложителят може да приеме замяната или може мотивирано да откаже предложения 
експерт. В този случай Изпълнителят предлага друг експерт с ново уведомление.  

Възложителят може да поиска замяна на ключов експерт в случай, че сметне, че същият не 
изпълнява задълженията си така, както те са определени в настоящите Технически спецификации. 
В този случай Възложителят дава на Изпълнителя писмено уведомление, в което мотивира 
предложенията си за смяна на ключов експерт. 

В случай, че даденият ключов експерт не е сменен незабавно и е минал период от време 
преди новият експерт да поеме неговите функции, Възложителят може да поиска от Изпълнителя 
да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да предприеме други мерки, за 
да компенсира временното отсъствие на този експерт. 

 

Налична документация. 

Възложителят предоставя на изпълнителя всички документи, данни и информация, 
необходими за изпълнението на дейностите, съгласно настоящата техническа спецификация, 
включително пълен комплект от технически и работни проекти по съответните части на обекта. 

 

Работен език. 

Работен език при изпълнение на настоящата поръчка е българският език.  

Изпълнителят е длъжен да изготви и представи за своя сметка всички документи на 
български език.  
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В случай, че е необходимо, при комуникацията с Възложителя, Строителя, проектанта и 
др., Изпълнителят ще си осигурява за своя сметка превод от всеки друг език на български език и 
обратно. 

 

Неразделна част от настоящата техническа спецификация е Количествена сметка. 
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